• Atos 15:16, 17 Depois disto (da escolha da Igreja)
reedificarei o tabernáculo de Davi, que está
caído... Para que o restante dos homens
busque ao Senhor.

Sim, TODA a humanidade será gradualmente
despertada do sono da morte. Os do “pequeno rebanho”
darão a essas pessoas toda a ajuda para transformarem
seu caráter em filhos amáveis e obedientes de Deus.
Eles serão instruídos, orientados e, sim, disciplinados,
se necessário for, com um pulso amoroso para que
possam ser reabilitados.
Aqueles que transformarem o caráter e passarem
no teste final receberão a vida perfeita e eterna na Terra.
Uma vida de felicidade e repleta de bênçãos sem fim!
(Isaías 25:6-8) Que perspectiva maravilhosa!

A Culminação do Plano de Deus

O ponto culminante do plano de Deus para a
humanidade é descrito belamente em Efésios 1:9, 10
(NTLH): “[Ele] fez o que havia resolvido e nos revelou o
plano secreto que tinha decidido realizar por meio de
Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da
autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na
terra.” Sim, todos nas fases Celestial e Terrestre do
Reino de Deus reconhecerão a Cristo como cabeça e
servirão a Deus eternamente. A promessa de
Apocalipse 21:4 se cumprirá para sempre: “E Deus
limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais
morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as
primeiras coisas são passadas.”

“O Grandioso Plano Divino das Eras”

Por Que Deus Permitiu o Mal

No final do Reino de mil anos, a humanidade
olhará para a vida no passado e entenderá
perfeitamente por que Deus permitiu a dor, a tristeza e
a morte naquela primeira vida. Eles perceberão que foi
por causa do amor e da sabedoria de Deus que ele
permitiu essa experiência de aprendizado, uma lição
que jamais será esquecida! Deus permitiu que a
humanidade inicialmente experimentasse os efeitos
dolorosos da desobediência causados pelo pecado do
pai Adão. Então, ao conhecer por contraste as bênçãos
de paz, saúde e vida perfeita que resultam da
obediência no Reino de Deus, a humanidade será capaz
de apreciar essas bênçãos de uma maneira que nunca
poderia ter apreciado, sem a lição da permissão do mal.
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Esse clássico da literatura cristã contém mais de 1.600
textos bíblicos que delineiam claramente o plano de
Deus, do paraíso perdido ao paraíso recuperado. Cada
um de seus 16 fascinantes capítulos são como chaves
para desvendar os tesouros da Bíblia.
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O Reino
de Deus
Está
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O

Reino sobre o qual Jesus nos ensinou a orar está
próximo! “Venha o teu reino, seja feita a tua
vontade, assim na terra como no céu.” (Mateus 6:10)
Estamos no limiar da mais gloriosa época que a Terra
já viu — a bênção do Reino Milenar de Cristo! Essa
será a “Era de Ouro” que a humanidade tem acalentado
esperanças e aspirações desde os primórdios da
História. Os resultados serão mais maravilhosos, mais
gloriosos e mais abrangentes do que até mesmo os
sonhos de filósofos, poetas e sábios. O que de melhor
os mais nobres homens e mulheres ousaram imaginar
será superado pelas maravilhas que Deus planejou.
• Haverá paz no mundo (Salmos 46:9)

• Todos os defeitos da humanidade serão
curados (Isaías 35:5, 6)

• A integridade moral será plantada em
cada coração (Jeremias 31:33)

• Tristeza, dor, lágrimas e a própria morte
deixarão de existir (Apocalipse 21:4;
Isaías 11:9)
• Mesmo os mortos de séculos passados
serão ressuscitados (Atos 24:15)
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Há Duas Salvações no Reino de Deus
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Jesus prometeu o Reino de Deus quase 2.000 anos
atrás. Por que a longa demora? O segredo para
compreendermos o plano derradeiro de Deus é
reconhecer que as Escrituras ensinam duas salvações
para a humanidade, uma Celestial e uma Terrestre.

A Salvação Celestial

Os 2.000 anos da Era do Evangelho são destinados
à seleção e ao desenvolvimento de uma classe Celestial.
Essa classe eleita é composta por aqueles que durante
a vida atual dedicaram-se a ser fiéis seguidores de
Cristo. A vida que levam é de supremo comprometimento
ao serviço de nosso Pai Celestial. Se forem fiéis,
receberão a prometida recompensa Celestial. (Mateus
5:3-12) Nosso Senhor refere-se à classe Celestial como
sendo um “pequeno rebanho”, isto é, um número
relativamente pequeno. (Lucas 12:32; Mateus 7:14)

A Salvação Terrestre

O propósito para o desenvolvimento da classe do
“pequeno rebanho” é para que, quais coerdeiros de
Cristo, sejam “sacerdotes” que abençoarão todo o resto
dos bilhões de humanos na fase Terrestre do Reino de
Deus. (Apocalipse 20:6)
Note alguns dos textos que fazem referência à fase
Terrestre do Reino de Deus:
• Mateus 6:10 Venha o teu reino, seja feita a
tua vontade, assim na terra como no céu.
• Isaías 11:9 Porque a terra se encherá do
conhecimento do SENHOR, como as águas
cobrem o mar.
• Isaías 26:9 Havendo os teus juízos na terra, os
moradores do mundo aprendem justiça.
• Isaías 65:21 E edificarão casas,... e plantarão vinhas,
e comerão o seu fruto.
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• Isaías 65:25 O lobo e o cordeiro se apascentarão
juntos,… Não farão mal nem dano algum em
todoo meu santo monte, diz o SENHOR.
• Isaías 35:1-6 NVI/ACR O deserto e a terra
ressequida... florescerão como a rosa. Se abrirão
os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos
dos surdos.
• Eclesiastes 1:4 A terra para sempre permanece.
Oportunidade para TODOS

Assim que a classe Celestial do “pequeno rebanho”
se completar, eles terão o privilégio de despertar do
sono da morte cada homem, mulher e criança que já
viveu. Eles despertarão aqui mesmo no planeta Terra,
durante a fase terrestre do Reino de Deus. Note os
textos que mostram que TODA a humanidade será
levantada da morte para a vida e receberá uma
oportunidade para a salvação terrena:
• 1 Timóteo 2:4 Que quer que TODOS os homens se
salvem (por serem despertados da morte Adâmica),
e venham ao conhecimento da verdade (na fase
terrestre do Reino de Deus).
• 1 Coríntios 15:22 Porque, assim como todos morrem
em Adão, assim também TODOS serão vivificados
em Cristo.
• Sofonias 3:8, 9 Porque então darei uma linguagem
pura aos povos, para que TODOS invoquem o
nome do SENHOR, para que o sirvam com um
mesmo consenso.
• Jeremias 31:34 E não ensinará mais cada um a seu
próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo:
Conhecei ao SENHOR; porque TODOS me
conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz
o SENHOR; porque lhes perdoarei a sua maldade,
e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
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