
DIA 363 

Leia Zacarias 14.1-21 

 

 ESTUDO DE HOJE: Zacarias 14.20,21 
 

            A última coisa que Zacarias mostra-nos é o templo do Senhor. Isso 
faz sentido porque o motivo pelo qual ele escreveu foi para inspirar os 
israelitas a reconstruírem o templo e restaurarem seu sistema de 
sacrifício.  
         Mas não somente o templo será santo. Coisas comuns, como 
campainhas dos cavalos e panelas, também serão consagradas. Tudo será 
"Santidade ao SENHOR", assim como era o turbante do sumo sacerdote 
(Ex 28.36). Essa visão de uma Jerusalém restaurada e santificada era algo 
impensável diante dos muros destruídos e das condições de vida 
desagradáveis que a cidade enfrentava. 
        Paulo utiliza essa imagem do templo no Novo Testamento: "o templo 
de Deus, que sois vós, é santo" (1 Co 3.17). De forma similar, Pedro chama o 
povo de Deus de "sacerdócio real" e "nação santa" (1 Pe 2.9). Paulo e Pedro 
utilizam a visão de Zacarias sobre esse dia, em que a santidade definirá 
todas as coisas. Todas as coisas e pessoas serão separadas para servir a 
Deus.  
         Paulo e Pedro chamam cada um de nós para buscarmos a visão de 
Zacarias. Enquanto Deus trabalha em nós, estamos tornando-nos mais 
como Cristo - Santos para o Senhor - submetendo-nos e servindo a Deus 
com toda a nossa vida. O dia do Senhor é algo que esperamos quando 
buscamos santidade. 
 

Leia Apocalipse 20.1-15 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

O QUE É E QUANDO OCORRE O MILÊNIO?  
 
       O capitulo 20 do livro de Apocalipse descreve o reinado de mil anos de 
Cristo na terra. Três perspectivas têm surgido entre os cristãos acerca da 
relação entre o Milênio e a vinda de Cristo.  
      Pré-milenismo: Cristo voltará antes do Milênio, para reinar literalmente 
por mil anos na terra com Seu povo santo, antes do Juízo final. 
     Amilenismo: mil anos é, na verdade, uma metáfora que representa o 
período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo reina 



espiritualmente com Seu povo. No fim dessa era. Ele voltará, irá julgar o 
mundo e reinar eternamente. 
       Pós-milenismo: o evangelho irá triunfar na terra, e Cristo irá estabelecer, 
por meio da Igreja, uma era de paz aqui. Então, Jesus retornará e reinará 
eternamente. 
      As diferenças sobre essas perspectivas têm causado conflitos entre os 
cristãos. Muitos, inclusive, já abandonaram a comunhão com outros irmãos 
que têm uma opinião diferente quanto a isso. Todavia, a verdadeira 
humildade e o verdadeiro amor cristãos nunca deixariam que tais 
diferenças prejudicassem a comunhão (1 Pe 3.8).  
       No entanto, todos os cristãos podem concordar com a mensagem geral 
do livro de Apocalipse: Cristo irá voltar visivelmente e reinar sobre um novo 
céu e uma nova terra. Contudo, uma verdadeira guerra espiritual está 
ocorrendo. O céu e o inferno são reais, e todas as pessoas serão julgadas 
pelos padrões de Deus. As profecias de Apocalipse oferecem esperança ao 
povo de Deus em meio à dor, ao sofrimento e à confusão do mundo. 
 

 

 ESTUDO DE HOJE: Apocalipse 20.3,9,10 

 
         Satanás é dominado, preso e jogado na cova sem fundo por um anjo 
do céu. Deus não precisa fazer isso com as próprias mãos. Apenas um anjo 
basta. 
       João não diz por que Deus liberta Satanás por um tempo, mas isto pode 
ser para confirmar a profundidade que o pecado alcança na vida das 
pessoas. Isso justifica por que aqueles que rejeitam o Senhor devem ser 
punidos para sempre. 
       O cerco contra o povo de Deus não é uma batalha comum, em que o 
resultado pode variar. Aqui não há competição. Fogo do céu consome 
Satanás e seus exércitos. Para o Altíssimo, é fácil assim. 
       O poder de Satanás não é eterno – ele encontrará sua condenação. Ele 
será destruído quando for jogado no lago de enxofre, e nunca mais será 
libertado. Ele jamais será uma ameaça para alguém novamente. 
      Quando você vir os danos do pecado no mundo e os profundos 
sofrimentos que ele causa, de como o poder de Satanás é fraco diante do 
de lembre-se Deus. Se o poder do diabo pode fazer todo o dano que vemos 
aqui, quão maior é o poder de Deus para restaurar e libertar. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 

 

Conclame a criação para adorar o Senhor. 



Leia Salmos 148.1-14 

Leia Provérbios 31.8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


