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12- O MILÊNIO           #111r 
 
Introdução 

 
 Antes de iniciarmos o estudo do período do Milênio, precisamos entender o propósito de 

Deus para esse período. Vimos, no final dos julgamentos de Israel e das nações, quem 
entrará no Milênio: somente pessoas salvas, que sobreviveram à Tribulação e entrarão 
com corpos naturais (como somos hoje). Estes serão os habitantes da Terra, sobre quem 
Jesus Cristo irá Reinar, juntamente com todos os santos glorificados: os santos da Igreja, 
os santos do V.T. e os santos que morreram na Tribulação, todos estes já com corpos 
glorificados. Assim começa o Milênio. 

 
 Sabem por que muitos não entendem o Milênio? Porque confundem esse período com o 

estado eterno. Veremos o porquê de haver primeiro o Milênio e depois o estado eterno. 
 
O propósito de Deus para o Milênio: 
 Deus fez a Terra para ser uma réplica de Seu Reino, através do homem, sua 

criação máxima. 
 A entrada do pecado impediu os planos de Deus. 
 Porém, os planos de Deus não podem ser frustrados e Ele fará toda a sua 

vontade. 
   Jó 42:2; nenhum dos seus propósitos possa ser impedidos. 
   Isaías 46:9~10; o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. 
   Efésios 1:4~14; (v.11) no qual também fomos feitos herança, havendo 

sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as 
coisas segundo o conselho da  sua vontade. 

 Jesus desfez toda a obra do Diabo e do pecado; trouxe de graça a Salvação para 
o homem de modo a este se reconciliar com Deus. 

      II Coríntios 5:18~19 
 Indivíduos têm recebido a Jesus em suas vidas e se submetidos ao Reino de Deus 

em seus corações e em suas vidas. Porém, a humanidade como um todo, ainda 
não reconheceu a Deus como Criador e Soberano Senhor de todas as coisas. 

 Toda a organização, todo sistema, que vemos hoje na Terra, não se originou em 
Deus. A desarmonia / conflitos / injustiças, nunca fizeram parte de seu plano. 

      I João 2:16 
      I João 5:19 

 O tempo não vai cessar, nem o estado eterno vai se iniciar, sem que esta Terra e 
os homens vejam a vontade de Deus totalmente observada e suas promessas 
totalmente cumpridas; isto irá acontecer durante o período do Milênio. 

 
 Por que do Milênio e não passar direto para a nova Terra e estado eterno? Deus criou o 

homem e a terra com um propósito e seus propósitos não podem ser frustrados, aleluia! 
Esse fato e a pessoa de Jesus Cristo são que nos garantem essa certeza e a vitória. 
Porém, após a criação da Terra e do homem o que aconteceu? O pecado invadiu a Terra 
e o homem, e ambos foram contaminados. Quando lemos o começo de Gênesis, antes de 
Adão pecar, no jardim do Éden, percebemos muito pouco da maravilha que era lá; que 
inteligência possuía Adão deu nome a todos os animais; um casal iria cuidar daquele 
jardim, sem pragas, sem maldição, com Deus visitando eles todas as tardes; não havia 
pecado, tudo era perfeito. 

 
 
 O pecado entrou e justamente o pecado tem impedido o plano de Deus; Satanás faz tudo 
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que pode para fazer o pecado reinar, para que suas regras reinem neste mundo. Vemos o 
homem se manifestando em sua natureza carnal e Satanás fazendo de tudo para 
ficarmos lutando um com o outro. Temos sim, é que lutar contra o Diabo! 

 
 Mas esta Terra não irá acabar sem que ela e os homens que habitam nela, vejam todos 

os propósitos de Deus cumpridos; sem que veja o Senhor Jesus reinando como homem 
perfeito. O propósito de Deus não era que Jesus reinasse, era para Adão reinar, mas 
Adão pôs tudo nas mãos do Diabo. Porém, Deus está recuperando tudo de volta. Por isso 
é tão importante Jesus pegar a herança da Terra, como estudamos. 

 
 Jesus pode pegar a herança da Terra, porque ele é homem e porque é iniciador de uma 

nova raça, como era Adão. Que fidelidade de Deus com seu plano; esta Terra não irá 
passar sem que tudo que foi determinado por Ele se cumpra. O homem há de ver todo o 
propósito de Deus manifestado. Hoje o que acontece: aceitamos a Jesus, entramos para 
o Reino de Deus, porém o mundo com um todo, ainda não vive isso. Deus criou o mundo, 
para que todos tenha a alegria de usufruir as bênçãos e maravilhas de como o mundo foi 
criado. Quando assistimos a um filme sobre as maravilhas da natureza, vemos como tudo 
é perfeito, porém ao mesmo tempo vemos como o homem tem destruído a obra de Deus; 
o pecado não deixa o homem ver o que Deus criou. Porém, no Milênio o homem verá o 
mundo sendo reinado como Deus programou para ser, Deus não pode encerrar a história 
da humanidade e desta Terra, sem que isso aconteça. Por isso a necessidade do período 
do Milênio. 

 
 A Terra e o segundo céu foram contaminados pelo pecado, por Satanás e suas hostes 

espirituais e tudo deverá ser destruído. Porém, antes de serem destruídos, Deus irá 
concluir todos os seus propósitos para esta Terra que ele criou. Quando tudo estiver 
pronto, após Jesus governar a Terra por mil anos e todos os propósitos de Deus 
cumpridos, Jesus entrega o reino para Deus (não que Jesus deixará de reinar), e dirá: a 
sua vontade foi cumprida, Aleluia!, Então vem o fim. Tudo isso se dará no Milênio, não 
podemos confundir com o estado eterno, que virá em seguida. Sabem o porquê da 
confusão? Porque algumas características do Milênio acontecem também no estado 
eterno. Temos que determinar o período no contexto, para não confundirmos. 

 
 Também, no Milênio se cumprirão todas as promessas, todos os pactos de Deus para 

Israel. Todas as promessas do reino para Israel ainda não foram cumpridas: a promessa 
da terra para Abraão; a promessa de que todas as famílias da Terra seriam abençoadas 
em Abraão (hoje somente algumas famílias são abençoadas, mas no Milênio serão 
todas). A Terra não pode ser destruída, sem que Deus cumpra Sua Palavra com Israel; 
tudo será cumprido no Milênio. O Reino de Jesus no Milênio, que começará em Israel, é o 
cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, através da qual se assentaria em seu 
trono um Rei, filho de Davi, que governaria para sempre. Então, nunca se esqueçam: o 
Milênio não é o estado eterno. 

 
 No início do Milênio, haverá somente pessoas salvas, que vieram vivas da Tribulação e 

estarão com corpos naturais. Essas pessoas gerarão filhos não salvos e esses filhos vão 
ter que fazer a mesma decisão que você fez, quando aceitou Jesus como Salvador. No 
Milênio nascerão pessoas como nunca antes nascerão; sabem por quê? Porque as 
maldições serão retiradas da Terra, as doenças serão retiradas; o povo terá idade como 
no começo do mundo (900 anos; 800 anos), e a povoação da Terra será enorme, como 
nunca antes houve. No Milênio não teremos aborto, assassinato; não teremos falta de 
alimentos; não teremos falta de nada. No Milênio, Jesus estará governando a Terra como 
Deus programou para ser com Adão. A Terra será habitada como nunca antes. 
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 O Milênio é a última etapa a ser vivida pelo homem na “velha” Terra. As estruturas e 
instituições básicas continuarão a existir: nascer / trabalhar / casar / ter filhos / comer / 
dormir / etc. No Milênio teremos: cidades / nações / indústrias / escolas / lojas / fazendas / 
etc. A grande diferença estará no relacionamento das pessoas com Deus e entre si; o 
povo vai pensar e conversar normalmente sobre Deus. 
      Isaías 11:9 

 
 Uma pergunta que surge: haverá pecado no Milênio? Qual a natureza do povo que 

sobreviveu à Tribulação e passou salva para o Milênio? Natureza adâmica e, portanto 
pecadora. Nascerão pessoas no Milênio? Sim. Que tipo de natureza terão as pessoas que 
nascerem no Milênio? Também a natureza adâmica; portanto pecadora. Então a resposta 
se haverá ou não pecado no Milênio é: sim haverá pecado. Porém, a diferença com 
relação a hoje, é que haverá pecado mas não poderá ser manifestado, pois o Rei Jesus, 
pessoalmente, governará a Terra. 

 
 No Milênio, será justamente o contrário do que vemos hoje, quanto a manifestação do 

pecado (na Tribulação a diferença será ainda mais forte, pois o pecado terá manifestação 
ainda mais livre). Hoje, para qualquer lado que olhamos, vemos o pecado; a coisa está 
tão séria, que até mesmo no meio da Igreja o pecado está sendo tratado como uma coisa 
normal. O pecado é tão comum, é tão normal no mundo de hoje, a ponto de acharmos 
que aquilo que fazemos não é pecado. Adulterar não é pecado; roubar não é pecado; 
mentir não é pecado; trair não é pecado (é modernidade); tudo isso é o conceito da "nova 
era", é a “era de aquários” se soltando. Pecado no Milênio será o contrário, não poderá se 
manifestar, o pecado ficará dentro do coração o homem. Hoje a Igreja tem vergonha de 
falar de Jesus, tamanha é a assolação do pecado; no Milênio será justamente o contrário, 
o falar de Jesus será livre, aleluia! Veremos isso na Bíblia. 

 
 Haverá pecado no Milênio e as evidências disso são: 

 As pessoas que passaram vivas da Tribulação para o Milênio são salvas, mas 
ainda possuem sua velha natureza e, portanto, podem cometer pecado. 

 Satanás precisa ficar preso (veremos na Bíblia), “para não enganar as nações”, 
significando que poderia fazê-lo. 

 Jesus Cristo reina com “vara de ferro”, assim como os que reinam com Ele. 
     Apocalipse 2:26~27 
 Quando Satanás for solto, no final do Milênio, um grande número de pessoas o 

acompanhará em sua última e final rebelião contra o reinado do Senhor Jesus 
Cristo;    Apocalipse 20:7~9. 

 
 O Milênio vai evidenciar quão “desesperadamente corrupto” é o coração do homem sem 

Deus. Isso ficará evidenciado, pois nesse período Satanás estará preso e será proibida a 
manifestação do pecado. Jesus estará governando e tudo que se olhar em volta, serão 
evidências do poder, da salvação, do amor, da grandeza de Deus. Esse será o ar que se 
respirará no Milênio e mesmo assim, no final, muitos irão mostrar que não aceitaram a 
Jesus como Senhor e Salvador. 

  
 As pessoas que nascerem nesta época, terão todas as evidências e o ambiente perfeito 

para conhecerem e aceitarem o Senhor Jesus: 
 Satanás estará preso. 
 Jesus estará reinando pessoalmente e visivelmente. 
 Os ”glorificados” serão um testemunho vivo da obra completa que Deus faz no 

homem, através da obra expiatória de Jesus Cristo;  Efésios 2:6~7. 
 Há o testemunho dos que vieram da Tribulação e viram a diferença entre o 
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governo sem Deus e agora com Deus. 
 
 O Milênio também vai provar quão rebelde, quão inimigo de Deus, é o homem sem o novo 

nascimento; como ele se insurge e se rebela contra Deus, até o último fôlego de suas 
vidas. Isaías explica isso. 

      Isaías 26:9~10 
Estamos falando do povo que nascerá no Milênio; os glorificados não terão mais a 
possibilidade de pecar, eles estarão reinando com Jesus. 

 
 Como será que não haverá manifestação do pecado no Milênio? Será “polícia” mesmo na 

Terra sobre seus moradores. 
      Lucas 19:11~27 

Esta parábola mostra como Jesus dará autoridade aos glorificados para governarem no 
Milênio com ele; “porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades (cinco para outro) terás 
autoridade”. 

 
 Os glorificados governarão com Jesus e quem vai subornar um glorificado? Será 

impossível; portanto o pecado não poderá ser manifesto pelos moradores da Terra. O 
Reino de Jesus será justiça e verdade absolutas, nem sabemos o que é isso, será uma 
composição perfeita e maravilhosa. É impossível qualquer governo de hoje estabelecer 
isso; haverá justiça perfeita, verdade absoluta, mas benignidade e ternura do amor de 
Deus. Imaginou toda essa composição em um mesmo governo? Só com Jesus mesmo, 
Aleluia! 

 
 Vamos tentar imaginar o Milênio em funcionamento. Temos os moradores da Terra, com 

corpos naturais; temos também os glorificados, que governarão com Jesus, sobre os 
moradores da Terra. Os moradores da Terra terão filhos e a Terra será povoada como 
nunca. Agora uma pergunta, onde morarão os glorificados? Não podemos afirmar o que a 
Bíblia não revela, mas há três hipóteses: 

1ª Estarão morando na Terra. 
2ª A Bíblia diz que Jesus, quando foi ao céu, após sua 1ª vinda, foi nos 
preparar lugar. Quando este lugar estiver pronto, Ele volta para nos buscar. A 
Nova Jerusalém é uma cidade ( Hebreus 11:11~16), e poderá ser uma 
cidade que ficará na atmosfera da Terra, como uma cidade satélite, sendo a 
habitação dos Santos. Nesta hipótese, os glorificados não terão problemas de 
se locomoverem da Terra para lá (e vice-versa). 
3ª No céu; sendo assim também não haveria problemas de locomoção. 

Nenhuma hipótese é provada na Bíblia, porém acredito mais na 2ª hipótese, onde a Nova 
Jerusalém ficará como um satélite da Terra, pois não pode tocar esta velha Terra; é santa 
e pura (mas a nova Terra terá a presença da Nova Jerusalém). 

 
 Então, seguindo o que estamos imaginando do Milênio temos: as pessoas que estão na 

Terra, como somos hoje, começam a ter filhos. Esses filhos vão ter que decidir pelo Rei, 
ou seja, aceitar ou não a Jesus, recebê-lo em seus corações, como hoje. O ambiente será 
bastante propício: Jesus reinando pessoalmente; o testemunho dos glorificados.  

  Efésios 2:4~7; o testemunho dos que vieram da Tribulação. 
 
 Por exemplo, uma criança que nasce no Milênio e que não tem entendimento de tudo, 

vendo os glorificados subindo no ar, atravessando paredes, tentará fazer o mesmo e não 
conseguirá. Então, chegará a seus pais e perguntará: porque eu não consigo fazer igual a 
eles? O pai dirá: meu filho, eles foram transformados e se você aceitar a ação 
transformadora de Jesus Cristo, se você aceitar o Rei em seu coração, um dia você será 
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desse jeito também; eles foram transformados e se você aceitar a ação transformadora de 
Jesus Cristo em sua vida, sua alma e espírito mudarão e por fim seu corpo ficará igual ao 
deles. E a criança responde: eu acho que vou aceitar Jesus em minha vida. 

 
 Jesus aparecerá normalmente na TV, nos “outdoors”, e todos ficarão pensativos. Os 

animais vivendo em harmonia absoluta, muitas outras coisas e os que vieram da 
Tribulação darão testemunho: alguns anos antes, tudo era diferente. Darão também o 
testemunho de como era o governo com Satanás e agora com o Rei dos reis. 

 
 O ambiente será o mais ideal possível, porém o coração do homem é tremendamente 

corrupto e muitos não irão aceitar a Jesus; o Milênio também mostrará isso ao universo. 
      Isaías 26:9~10 
 


