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No amilenismo, o milênio é o reinado espiritual de 
Jesus no coração de quem o segue. A “primeira 
ressureição” em Ap 20.5 não é uma restauração 
física dos mortos.
Ou é a ressureição espiritual, também conhecida 
por regeneração.
Ou é a vida que os crentes experimentam com 
Deus entre a morte e a ressurreição final.

O triunfo de Jesus sobre Satanás por meio e ressur-
reição em torno de 30 d.C. conteve o poder de 
Satanás na terra (Ap 20.1-3). A perseguição 
contra os cristãos (tribulação) ocorrerá até Jesus 
voltar, como ocorrerá a expansão do Reino de 
Deus (o milênio).
 Quando Jesus voltar, derrotará imediata-
mente os poderes do mal, ressuscitará os salvos e 
os não salvos, os julgará e os enviará aos seus 
respectivos destinos eternos.

Amilenismo



Os reformadores protestantes Martinho Lutero e 
João Calvino, bem como teólogos evangélicos 
como E. Y. Mullins, Abraham Kuyper, G. C. Berkouwer, 
Herschel Hobbs, Stanley Grenz e J. I. Packer. Muitos 
estudiosos da história da Igreja acreditam que 
Agostinho de Hipona (354-430), pai da Igreja, foi 
o primeiro amilenista.
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Quais são os amilenistas de renome?



Amilenismo



Defensores deste ponto de vista acreditam que a 
segunda vinda de Jesus ocorrerá depois do milê-
nio. O reinado milenal descrito em Ap 20.1-6 
representa um período tempo, quando, por meio 
da pregação do evangelho, a maior parte do 
mundo se submeterá a Jesus Cristo.
Durante esse tempo, Satanás não terá poder 
sobre a terra, e os regimes do mal entrarão em 
colapso (Ap 19.19-20). Um período de Grande 
Tribulação precede o milênio. Alguns cristão caris-
máticos adotam o pós-milenismo de domínio. Isto 
ensina que por intermédio do movimento carismáti-
co contemporâneo Deus tem prendido Satanás. 
Quando a Igreja reconhecer a plenitude do 
Espírito Santo, estabelecerá o Reino de Deus na 
terra e dará início ao milênio, uma era de ouro.

Pós-milenismo



O famoso pregador Jonathan Edwards, bem como 
teólogos como B. B. Warfield, Augustus H. Strong, 
Charlkes Hodge, R. L. Dabney, Loraine Boettner e R. 
C. Sproul.
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Quais são os pós-milenistas de renome?



Pós-milenismo



Pré-milenismo Dispensacionalista
Os proponentes deste ponto de vista acreditam 
que Jesus voltará para a terra depois da tribula-
ção de sete anos e reinará durante o milênio de 
mil anos de paz na terra.
 Deus, ainda, dará À nação de Israel a terra 
descrita em Gn 15.18 (desde o rio do Egito até 
ao rio Eufrates, que é toda a extensão do reino 
do rei Salomão).
Muitos pré-milenistas dispensacionalistas são 
“pré-tribulacionistas”. Eles entendem que Ap 4.1,2 
refere-se ao arrebatamento, vendo-o como o 
evento quando Jesus retirará os cristãos da terra 
antes que a Grande Tribulação comece.
 Alguns pré-milenistas dispensacionalistas, 
conhecidos como meso-tribulacionistas, acreditam 
que o arrebatamento ocorrerá a Grande Tribula-
ção.

Quais são os pré-milenistas dis-
pensacionalistas de renome?
J. Nelson Darby, C. I. Scofield, Harry A. Ironside, 
Gleason Archer, Donald G. Barnhouse, Hal Lindsey, 
Chuck Smith, John MacArthur, Charles Ryrie, Charles 
Satanley, Norman L. Geisler e Tim LaHaye.
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Pré-milenismo Dispensacionalista



Os proponentes deste ponto de vista acreditam 
que os cristãos permanecerão na terra durante a 
Grande Tribulação. A tribulação purificará as 
igrejas fazendo com que os falsos crentes as 
deixem, e a segunda vinda de Jesus precederá o 
milênio. Os pré-milenistas históricos aliancistas 
afirmam que a Igreja tomou olugar de Israel como 
o povo de Deus.
Os neoaliancistas veem a obra de Deus com 
Israel como figura temporária que apontava para 
frente, para o que Deus já tinha planejado fazer 
por meio de Jesus. Como os pré-milenistas dispen-
sacionalistas, os pré-milenistas históricos entendem 
que o milênio (mil anos de reinado de Jesus) é um 
evento futuro e literal.
OS primeiros pais da igreja anteviam um milênio 
terreno. Durante os primeiros séculos da fé cristã, 
os teólogos da igreja esperavam não só o reina-
do físico de Jesus Cristo, após um tempo de pro-
vação, mas, também, a restauração de toda a 
criação à sua bondade original em um reino 
milenial.

O pré-milenismo histórico começou a perder 
popularidade quando os pais da igreja mais 
recentes, influenciados pela filosofia grega, que 
via o mundo físico como algo mau, e pelo rescal-
do de falsas expectativas de um milênio físico, 
proposto por alguns cristãos, minimizaram a ideia 
de milênio terreno.

Pré-milenismo Histórico



Quais são os pré-milenistas históricos 
de renome?
Muitos antigos pais de igreja, entre eles Lactâncio 
(240-320), Irineu (130-200), Justino Mártir (100-165) e, 
provavelmente Papias (60-130), discípulo do apóstolo 
João, adotaram o pré-milenismo histórico.
 Entre os apoiadores dos dias atuais, temos 
estudiosos como David Dockery, John Warwick, George 
R. Beasley-Murray, Robert Gundry, George E. Ladd, R. 
Albert Mohler e Russel Moore.

Lactâncio
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Estamos muito felizes por ter contribuído em seus 
estudos. O IBADERJ, está de portas abertas para 
lhe receber, com certeza será uma experiência 
única em sua vida aprender conosco a Palavra 
de Deus. Estaremos sempre criando novos conteú-
dos para você.

Nosso compromisso é transmitir a todos alunos e 
mestres do Instituto Bíblico das Assembleias de 
Deus do Estado do Rio de Janeiro, o nosso IBA-
DERJ, a responsabilidade para com a Palavra de 
Deus que é a nossa única regra de fé, visando 
oferecer a todos um caminho de integridade 
através da ética ministerial, com honra e muita 
seriedade, levando a você aluno a oportunidade 
de crescimento espiritual como também intelectual 
para que nas palavras do apóstolo Paulo forme-
mos homens e mulheres aprovados pela Santa 
Palavra de Deus.
Com 42 anos de existência o IBADERJ garante  
experiência e qualidade, um networking qualifica-
do entre alunos e professores, possuindo uma 
metodologia de ensino única que desenvolve 
futuros líderes ministeriais!

Já estamos em vários estados de nosso Brasil, e em 
alguns países pelo mundo, alcançando assim mais 
de 200 núcleos e mais de 3.000 alunos.

Desejamos que você se sinta um pesquisador de 
novos conhecimentos através da Palavra de Deus 
e que seu desempenho em aprender seja fortale-
cido pela ação o Espírito Santo para a combater 
os ensinos herético neste mundo!
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