
A 1ª e a 2ª ressurreição

Die Erde ist nun Menschenleer, gereinigt von allen Menschen, 
welche Jesus und den Vater nicht anerkannt haben.

Satanás, o diabo, está preso no abismo por 1000 anos.

Cristãos estão no céu para o casamento com Jesus Cristo,

Os mortos estão no reino da morte ou Hades, aguardando seu 
julgamento.

Apocal. 21:1  Então vi um novo céu e uma nova Terra porque o 
velho céu e a velha Terra tinham desaparecido, e o mar também 
já não existe. 
2 E depois vi, eu próprio, a cidade santa, a nova Jerusalém, que 
descia do céu, de junto de Deus, esplendidamente bela, como 
uma noiva no dia do casamento. 

A Nova Jerusalém são cristãos que retornam à terra purificada.

Apocal. 21:9  Então um dos sete 
anjos que tinham derramado as 
taças que continham as sete 
últimas pragas dirigiu-se a mim e 
disse: "Vem comigo para que te 
mostre a noiva, a esposa do 
Cordeiro". 
10 E levou-me em espírito a uma 
montanha muito alta. De lá vi aquela magnífica cidade, a santa 
Jerusalém. E vinha descendo do céu, de junto de Deus,

Apocal. 20:4   E vi tronos, onde estavam sentados os 
que receberam o direito de julgar. Vi também as almas 
daqueles que foram degolados por causa do testemunho 
que deram de Jesus, e da palavra de Deus; estes não 
adoraram o monstro, nem a sua estátua, nem aceitaram 
a sua marca nas testas ou na mão. Voltaram de novo a 
viver, e durante aqueles mil anos partilharam com Cristo 
da sua própria autoridade e do seu governo. 
5  Esta é a primeira ressurreição. (O restante dos 
mortos não voltou à vida enquanto os mil anos não 
acabaram.)

Esses cristãos nos encontram em revelação como os 144.000 Rev.7 + 14. Eles recebem um corpo 
espiritual e estão agora na terra purificada.

1.Corintios15:44  Ao morrerem não passam de meros corpos humanos, mas na ressurreição serão 
corpos supraterrenos. Porque tal como há corpos de natureza humana, também há corpos 
espirituais.

Apocal. 20:6 Abençoados aqueles que tomam parte na primeira ressurreição - esses são os santos, que 
não terão que recear a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e participarão no governo de Cristo, 
que durará mil anos.

A segunda ressurreição segue



Apocal. 20:11 E vi um grande trono 
branco; nele estava sentado alguém 
diante do qual a Terra e o céu fugiram; e 
nem deixaram vestígios. 
12 Os mortos compareceram todos 
diante do trono, grandes e pequenos. E 
abriram-se os livros, incluindo também o 
livro da vida. Os mortos foram julgados 
de acordo com as coisas que estavam 
escritas nesses livros, cada um segundo 
as suas obras. 

Estes "mortos" não são cristãos, porque eles se sentam em tronos, mas morreram pessoas de todos 
os tempos, que não conheciam Jesus, ou não podiam conhecer porque viviam antes do nascimento 
de Jesus, ou Países onde as boas novas não foram pregadas. Eles não são salvos pela fé, mas 
julgados de acordo com suas ações.

Off 20:13   Os sepulcros tinham-se aberto. Até o mar devolvera os que nele tinham morrido. Todo o 
domínio dos mortos se despovoou. E cada um foi julgado conforme os seus actos. 
14 A própria morte e o sepulcro foram igualmente lançados no lago de fogo, que é a segunda 
morte.= 
15 Todos aqueles cujos nomes não foram achados no 
livro da vida foram jogados para o lago de fogo.

A segunda ressurreição está na carne. São as nações 
que são governadas pelos cristãos que se sentam nos 
tronos com Jesus Cristo, que é o rei dos reis, nos 1000 

anos.

No final dos 1000 anos, vem o teste do Ressuscitado da Segunda Ressurreição.

Apocal. 20:7  E quando esses mil anos terminarem Satanás será solto da 
sua prisão. 
8 E irá seduzir todas as nações do mundo, Gogue e Magogue. Ele irá 
reunir as nações para a batalha - uma multidão incontável, tal como a areia 
do mar!n 
9 E percorrerão toda a face da Terra e cercarão o povo de Deus e 
Jerusalém, a sua tão querida cidade. Mas virá fogo do céu sobre esses 
exércitos atacantes que os consumirá.
10 Então o Diabo, que os enganou, será lançado no lago de fogo, ardendo 
com enxofre, e onde já estão o monstro e o falso profeta. E ali serão 
atormentados dia e noite, por toda a eternidade!

Apocal. 22:1 E finalmente o anjo mostrou-me o rio da 
água da vida, limpa e cristalina, que vinha do trono 
de Deus e do Cordeiro,  
2 e que fluía pelo meio da rua principal da cidade. De 
cada lado do rio crescia a árvore da vida, que produz 
doze variedades de frutos, um em cada mês do ano; 
as suas folhas são utilizadas para curar as nações.  
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