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Comentário lição 10

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

MILÊNIO, O REINADO DE CRISTO

A Bíblia ensina-nos que o reino milenial será um grandioso período da plenitude e execução
dos propósitos de Deus para esta terra. Terá um governo teocrático (governo de Deus), que
permitirá o cumprimento de todas as alianças de Deus estabelecidas com Israel: ocupação da
terra (Ez 11.17-18), trono de Davi (Is 11.1-2), Lei no coração (Jr 31.33) e conhecimento
pleno ao Senhor (Jr 31.34). Será um período de mil anos predito pela Bíblia como sendo o
reinado messiânico, ou seja, o reinado do Céu estabelecido na terra, inaugurando uma nova
dimensão de vida. Essa época áurea é ansiosamente aguardada pelo povo israelita (Lc 2.28; At
1.6-7) .1

Estamos falando de um período de mil anos literais, onde Cristo governará a humanidade a
partir de Jerusalém. Serão momentos jamais vistos pelos homens, onde gozarão da plena paz e
justiça divina, bem como da plenitude da Presença de Cristo. Esse período sucederá o
momento mais sombrio da humanidade chamado Grande Tribulação. Assim que retornar
triunfalmente em glória, e julgar as nações no vale da decisão (Jl 3.2; Mt 25.31-46), Cristo
iniciará o seu governo milenar aqui na terra.

O Milênio é o esplendoroso reinado de Cristo aqui na terra por mil anos. É um período de
preparação da terra para o estado perfeito e eterno que ao Milênio se seguirá. O termo milênio
vem do latim e signi�ca literalmente mil anos . No Milênio satanás será preso e as nações que
estarão na terra, nesse período, terão a oportunidade de reconhecer que o caminho de Deus é
melhor, pois não terão a presença maligna de satanás para in�uencia-las ao mal […] A retidão
dominará os povos .
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Serão dias de prosperidade e gozo. Todos seguirão às lei emanadas pelo Justo Juiz, e assim
provarão de um período de verdadeiro amor, paz, união e crescimento, pois estarão debaixo
da égide do Filho de Deus.

PROPÓSITOS DO MILÊNIO

A Bíblia sempre nos fala de um tempo de restauração para todas as coisas: restauração da terra,
do homem, do sistema de governo, do reino animal e vegetal e, principalmente, a restauração
da adoração ao Senhor. Nesse reino milenial, teremos teologicamente o que defendemos
como pentecostais: a última dispensação de Deus para o homem, denominada de Dispensação
da Plenitude dos Tempos: “De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispoensação
da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra” (Ef 1.10).
Nenhuma pessoa descrente terá acesso a esse Reino .1

Toda terra estará em verdadeiro equilíbrio, de modo que os animais que hoje que conhecemos
como selvagens deixarão de atacar suas presas e os homens. O texto bíblico diz: “A vaca e a ursa
pastarão juntas, e seus �lhos juntos se deitarão; e o leão comerá palha com o boi. E brincará a
criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco.
Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se
encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar” (Is 11.7-9). Isso prova o
quão maravilhoso serão aqueles dias.

Quando o Príncipe da paz reinar, a paz absoluta en�m chegará, Isaías 2:4 diz que “Ele julgará
as nações e resolverá suas contendas. Farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices. Não
pegarão em armas para atacar uma a outra, e nem treinamento de guerra nesse tempo haverá”.
Até a natureza será restaurada, Isaías 65:25 diz que não haverá presa nem predador entre os
animais, pois eles só comerão capim. Serão totalmente dóceis e não atacarão ninguém .3

FATOS E ASPECTOS DO MILÊNIO
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O governo milenial será uma teocracia, como já a�rmamos. Todos os governos do mundo
estarão sobre o senhorio de Cristo. Ele vem para reger as nações como Rei dos reis e Senhor
dos senhores. Sendo Ele o único potentado que regerá o Milênio, cumprir-se-á na sua
plenitude Filipenses 2.10-11: “Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão
nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para
a Glória de Deus Pai” […] Não haverá predominância de nação; Israel agora será a
centralização de tudo: “E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia, um será o Senhor, e
um será o seu nome” (Zc 14.9) .1

Há quem diga que o período milenial não será literal. Estes acreditam, erroneamente, que a
Bíblia aponta para um período de mil anos sim, contudo, de maneira �gurada ou
espiritualizada. Porém, as páginas bíblicas são claras. As profecias apontam para um período
no qual aquilo que foi dito a Israel será cumprido, e assim o governo de Cristo virá reger as
nações.

Devemos salientar também que a Igreja, agora chamada de esposa do Cordeiro (Ap 19.7),
estará ao lado de Cristo durante o período de mil anos de Seu governo. Porém, devemos
entender que enquanto a humanidade participará do milênio com seus corpos físicos, a Igreja
ocupará um lugar diferenciado com corpos incorruptíveis, que foram transformados por
ocasião do arrebatamento.

A Igreja estará glori�cada com Cristo na Jerusalém celestial (Ap 21.1-26). A Santa Cidade
descerá e pairará nas alturas sobre a Jerusalém terrestre (Mq 4.1). O Sol e a Lua não serão mais
necessários, pois a glória divinal da Cidade Santa será perceptível a todos, certamente pelo
efeito da glória de Deus (Ap 21.23) .1

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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