


“Cresçam, porém, na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A ele seja a
glória, agora e para sempre!

2 Pedro 3.18



Cronograma e Conteúdo

1. Soberania e Autoridade Bíblica

2. Criação

3. Pecado e Queda

4. O Plano de Salvação

5. O que é o Evangelho?

6. Redenção de Cristo

7. Justificação

8. O Espírito Santo

9. O Reino de Deus

10. A igreja: Novo povo de Deus

11. Batismo e Ceia do Senhor

12. A Restauração de todas as 

coisas



RESTAURAÇÃO DE TODAS

AS COISAS



A restauração de todas as coisas

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 333.



Confissão de fé
13° - A RESTAURAÇÃO DE TODAS AS COISAS
Cremos na volta pessoal, gloriosa e corporal de nosso Senhor Jesus
Cristo com seus santos anjos, quando ele exercerá seu papel final de
Juiz e seu reino será consumado. Cremos na ressurreição do corpo de
ambos, justos e injustos — os injustos para o juízo e castigo eterno e
consciente no inferno, como ensinou o próprio Senhor, e os justos para
a bendição eterna na presença daquele que está assentado no trono e
do Cordeiro, em novo céu e nova terra, habitação de justiça. Naquele
dia, a igreja será apresentada sem mácula diante de Deus pela
obediência, sofrimento e triunfo de Cristo, todo pecado será purgado e
seus efeitos nefastos banidos para sempre. Deus será tudo em todos e
seu povo será envolvido por sua imediata e inefável santidade, e tudo
será para o louvor de sua gloriosa graça.



Panorama:

1. A Primeira Vinda E Consumação Final Do Reino De Deus
2. Ressurreição
3. Juízo
4. Inferno E O Castigo Eterno
5. Céu Na Terra
6. Conclusão



a) Os judeus tinham expectativas equivocadas sobre a vida do 
messias e chegada do reino. Eles esperavam a;

I. Conquista visível de todos os seus inimigos;
II. Restauração do povo de Israel;
III. Supremacia e reinado sobre toda a terra (trono e governo davídico);

1 – A PRIMEIRA VINDA E CONSUMAÇÃO FINAL DO REINO DE DEUS

“... o reino de Deus que viria seria questão de libertação nacional e 
vitória militar sobre os opressores pagãos.”



O próprio João Batista ficou confuso quanto a Jesus:

1 – A PRIMEIRA VINDA E CONSUMAÇÃO FINAL DO REINO DE DEUS

“[2] Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus
discípulos fossem perguntar: [3] — Você é aquele que estava para vir ou devemos
esperar outro?
[4] Então Jesus lhes respondeu: — Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo
e vendo:
[5] os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho.
[6] E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.”

Mateus 11:2-6

https://www.bibliaonline.com.br/naa/mt/11/2-6+


“...antes do reino vir em sua consumação escatológica,
(nosso Senhor) já teria vindo em sua própria pessoa e
obra, em espírito e poder. O reino, portanto, é tanto o
presente reinado espiritual de Deus quanto o futuro
governo sobre o qual ele reinará em poder e glória.”

1 – A PRIMEIRA VINDA E CONSUMAÇÃO FINAL DO REINO DE DEUS

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 337.

“A palavra que Jesus proclamou fez acontecer aquilo que ela
proclamava: libertação dos cativos, recuperação dos cegos,
liberdade para os oprimidos... A mensagem cria a nova era... torna
possível os sinais do cumprimento messiânico. O Verbo faz
acontecer o reino de Deus. O próprio evangelho é o mais grandioso
dos sinais messiânicos.”

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 338.



A manifestação do reino de Deus, ocorre em dois momentos;

1 – A PRIMEIRA VINDA E CONSUMAÇÃO FINAL DO REINO DE DEUS

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 337-338.

a) No primeiro momento, a vinda do filho inaugura o presente
reinado espiritual. “...Satanás foi vencido e os homens e mulheres
vieram a experimentar as bênçãos do reinado de Deus.”

b) No segundo momento, a partir do presente reinado espiritual,
o filho destruirá para sempre seus inimigos, libertando do mal o
seu povo e toda a criação, e estabelecendo seu governo eterno
nos novos céus e nova terra.



As duas vindas do próprio Cristo:

1 – A PRIMEIRA VINDA E CONSUMAÇÃO FINAL DO REINO DE DEUS

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 340.

a) Na primeira, “ele apareceu em obscuridade
e humildade, para sofrer e morrer, a fim de
vindicar a justiça de Deus e a salvação de seu
povo (Rm 3.23-26).

b) Na segunda, ele aparecerá “... Visível poder e
grandeza para libertar a terra da maldição do pecado,
glorificar seu povo, para estabelecer eternamente seu
domínio soberano no esplendor de novos céus e nova
terra.”



2 - Ressurreição 



“O povo de Deus 
passará a 
eternidade em um 
corpo; ainda que 
glorificado e 
ressurreto, mas 
nem por isso menos 
físico ou de 
natureza material.”

2 – RESSURREIÇÃO
“[50] Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue
não podem herdar o Reino de Deus, nem a corrupção herdar
a incorrupção. [51] Eis que vou lhes revelar um mistério:
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados
[52] num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar
da última trombeta. A trombeta soará, os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
[53] Porque é necessário que este corpo corruptível se
revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista
da imortalidade. [54] E, quando este corpo corruptível se
revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de
imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
“Tragada foi a morte pela vitória.” [55] “Onde está, ó morte,
a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?” [56] O
aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
[57] Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo.” 1 Coríntios 15:50-57

https://www.bibliaonline.com.br/naa/1co/15/50-57+


“Para o cristão, a morte
não deve ser temida...
Apesar de toda debilidade
que hoje enfrentamos, foi
prometido a nós, pelo
Espírito, uma habitação
glorificada, transformada,
e totalmente eterna, um
corpo onde não existe
doença, dor, privações ou
deterioração.”

2 – RESSURREIÇÃO “[18] Porque para mim tenho por certo que os
sofrimentos do tempo presente não podem ser
comparados com a glória a ser revelada em nós.
[19] A ardente expectativa da criação aguarda a
revelação dos filhos de Deus. [20] Pois a criação
está sujeita à vaidade, não por sua própria
vontade, mas por causa daquele que a sujeitou,
[21] na esperança de que a própria criação será
libertada do cativeiro da corrupção, para a
liberdade da glória dos filhos de Deus. [22] Porque
sabemos que toda a criação a um só tempo geme e
suporta angústias até agora. [23] E não somente
ela, mas também nós, que temos as primícias do
Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do
nosso corpo.” Rm 8:18-23

https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/8/18-23+


Juízo

“Assim, pois, cada um de nós prestará contas
de si mesmo diante de Deus.” Rm 14:12

“Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu
Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um
conforme as suas obras.” Mt 16:27

“— Eis que venho sem demora, e comigo está a
recompensa que tenho para dar a cada um segundo
as suas obras.” Ap 22:12

https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/14/12+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/mt/16/27+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/ap/22/12+


Juízo

[1] Senhor, tu me sondas e me conheces.
[2] Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe conheces os meus 
pensamentos.
[3] Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos.
[4] A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda.
[5] Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim.
[6] Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim: é tão elevado, que não o 
posso atingir.
[7] Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face?
...
[11] Se eu digo: “As trevas, com certeza, me encobrirão, e a luz ao redor de mim 
se fará noite”, [12] até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão 
clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa.

Salmos 139:1-12

O salmista declara;

https://www.bibliaonline.com.br/naa/sl/139/1-12+


Juízo

“O juiz é o próprio Cristo, consistente com o que lemos em João 5.22, 
onde ele declara que “o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou 
todo julgamento”. “

Quem será o juiz?

Mas, diante de tudo isso devemos lembrar que esse 
julgamento é sem nenhuma condenação!

“Agora, pois, já não existe nenhuma
condenação para os que estão em
Cristo Jesus.” Rm 8:1

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 348.

https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/8/1+


Juízo

É importante lembrar:

1. “Nossas obras não determinam nossa salvação, mas a demonstram.
Não são a raiz de nossa posição diante de Deus, mas fruto dela, d
uma posição já alcançada somente pela fé em Cristo. A evidência
visível de uma fé invisível são as boas obras que serão conhecidas
no trono de julgamento de Cristo.”

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 350.



Inferno e o castigo eterno

Talvez a descrição mais explícita do inverno e do castigo
eterno se encontre em Apocalipse 14.9-11

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 350.

Algumas referências sobre o assunto;
• Mt 18.8
• Mc 9.47-48



Céu na terra

“A esperança escatológica do cristão é de natureza inescapavelmente terrena. O
propósito de Deus na redenção de seu povo sempre incluiu a restauração da criação
natural. Conforme já observamos, o “reino de Deus” se refere primariamente ao reino
e governo de Deus sobre seu povo.”

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 353.

“E que faremos no céu?

• Serviremos a Deus (Ap 22.3).
• Veremos a Deus (v. 4a; ver Êx 33.20; Mt 5.8; João 17.24; lT m 6.16; U João 3.1- 3).
• Gozaremos a profundidade da intimidade com Deus (Ap 22.4b).
• Experimentaremos o fascínio de sua presença (v. 5a; cf. Nm 6.24-26).
• Reinaremos sempre e para sempre (Ap 22.5b)”

D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 359.



Conclusão
“O que cristãos tradicionalmente
tem referido como sendo o “céu”
é, conforme vimos, a vida eterna
na presença de Deus sobre a
nova terra. É ali, conforme deixa
claro a Declaração Confessional,
que “Deus habitará sendo tudo
em todos e seu povo estará
encantado pela imediação de sua
inefável santidade, e tudo será
para o louvor de sua gloriosa
graça”. Não podemos fazer
melhor do que concluir com as
palavras de Jonathan Edwards:” D. A. Carson, Timothy Keller, O evangelho no centro, 360.


