


As pessoas vivem 
despreocupada-
mente, acham 
que nunca terão 
de prestar contas 
pelos seus atos. 





Qual é o 
dever do 
homem? 



“De tudo o que se tem ouvido, o 
fim é: Teme a Deus, e guarda os 
seus mandamentos; porque isto 

é o dever de todo o homem. 
Porque Deus há de trazer a juízo 

toda a obra, e até tudo o que 
está encoberto, quer seja bom, 

quer seja mau.” 





“Ora, não levou Deus em conta 
os tempos da ignorância; agora, 
porém, notifica aos homens que 

todos, em toda parte, se 
arrependam.” 



“Porquanto tem determinado um 
dia em que com justiça há de 
julgar o mundo, por meio do 
homem que destinou; e disso 

deu certeza a todos, 
ressuscitando-o dentre os 

mortos.” 



“Mas tu, por que julgas teu 
irmão? Ou tu, também, por que 
desprezas teu irmão? Pois todos 
havemos de comparecer ante o 

tribunal de Cristo.” 



TODOS 



“Assim, pois, cada um de nós 
dará contas de si mesmo a 

Deus.”  



“No dia em que Deus há de 
julgar os segredos dos homens, 
por Jesus Cristo, segundo o meu 

evangelho.”  



Jesus Cristo será o Juiz 



Seremos julgados pela 
VERDADE. 



O QUE É A 
VERDADE? 



“Assim que aquele que se 
bendisser na terra, se bendirá no 
Deus da verdade; e aquele que 
jurar na terra, jurará pelo Deus 

da verdade; porque já estão 
esquecidas as angústias 

passadas, e estão escondidas 
dos meus olhos.” 



JESUS 
CRISTO 



“Disse-lhe Jesus: Eu sou o 
caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por 

mim.” 



ESPÍRITO 
SANTO 



“Mas, quando vier aquele 
Espírito de verdade, ele vos 
guiará em toda a verdade; 

porque não falará de si mesmo, 
mas dirá tudo o que tiver ouvido, 
e vos anunciará o que há de vir.” 



BÍBLIA 
SAGRADA 



“Santifica-os na tua verdade; a 
tua palavra é a verdade.” 



A SANTA LEI 
DE DEUS 



“A tua justiça é justiça eterna, e a 
tua lei é a própria verdade.” 



O JUÍZO 



“Porque todos devemos 
comparecer ante o tribunal de 

Cristo, para que cada um receba 
segundo o que tiver feito por 

meio do corpo, ou bem, ou mal.” 



“Nossa 
oportunidade de 

salvação é em vida.” 
 

“Após a morte não 
há mais como 
decidir-se pela 

salvação.” 



“E vi os mortos, grandes e 
pequenos, que estavam diante 
de Deus, e abriram-se os livros; 
e abriu-se outro livro, que é o da 
vida. E os mortos foram julgados 

pelas coisas que estavam 
escritas nos livros, segundo as 

suas obras.” 





“Eu continuei olhando, até que 
foram postos uns tronos, e um 

ancião de dias se assentou; a sua 
veste era branca como a neve, e o 
cabelo da sua cabeça como a pura 
lã; e seu trono era de chamas de 

fogo, e as suas rodas de fogo 
ardente. Um rio de fogo manava e 
saía de diante dele; milhares de 
milhares o serviam, e milhões de 

milhões assistiam diante dele; 
assentou-se o juízo, e abriram-se 

os livros.” 



LIVROS NO CÉU 
1. MEMORIAL:  Boas ações (Malaquias 3:16) 
 
2. PECADOS: Mas ações (Jer. 2:22;  Mateus 
12:36,37)  
 
3. VIDA: Os nomes dos que aceitam a Jesus 
(Filipenses 4:3; Apocalipse 20:12,15) 





“Dizendo com grande voz: Temei 
a Deus, e dai-lhe glória; porque 

é vinda a hora do seu juízo. E 
adorai aquele que fez o céu, e a 
terra, e o mar, e as fontes das 

águas.” 



JUÍZO 
INVESTIGATIVO 



“Porque já é tempo que comece 
o julgamento pela casa de Deus; 
e, se primeiro começa por nós, 

qual será o fim daqueles que são 
desobedientes ao evangelho de 

Deus?” 



PRIMEIRO PELOS DA CASA 
DE DEUS. 

 
PELOS INSCRITOS NO 

LIVRO DA VIDA. 



Fim da Graça 







“O que vencer será vestido de 
vestes brancas, e de maneira 

nenhuma riscarei o seu nome do 
livro da vida; e confessarei o seu 
nome diante de meu Pai e diante 

dos seus anjos.” 



JUIZO DE 
COMPROVAÇÃO 



“E vi tronos; e assentaram-se 
sobre eles, e foi-lhes dado o 

poder de julgar; e vi as almas 
daqueles que foram degolados 

pelo testemunho de Jesus, e pela 
palavra de Deus, e que não 

adoraram a besta, nem a sua 
imagem, e não receberam o 
sinal em suas testas nem em 

suas mãos; e viveram, e 
reinaram com Cristo durante mil 

anos.” 



“Não sabeis vós que os santos 
hão de julgar o mundo? Ora, se 
o mundo deve ser julgado por 

vós, sois porventura indignos de 
julgar as coisas mínimas? Não 

sabeis vós que havemos de 
julgar os anjos? Quanto mais as 
coisas pertencentes a esta vida?” 



APÓS MIL ANOS 



SATANÁS É 
SOLTO 



JUÍZO EXECUTIVO 



“Então a morte e o inferno foram 
lançados para dentro do lago de 
fogo. Esta é a segunda morte, o 
lago do fogo. E, se alguém não 
foi achado inscrito no livro da 

vida, esse foi lançado para 
dentro do lago do fogo.” 



“Quanto, porém, aos covardes, 
aos incrédulos, aos abomináveis, 
aos assassinos, aos impuros, aos 

feiticeiros, aos idólatras e a 
todos os mentirosos, a parte que 
lhes cabe será no lago que arde 
com fogo e enxofre, a saber, a 

segunda morte.” 



1. Quando será o castigo?  Apocalipse 20:7 

2. Onde será o castigo?  Apocalipse 20:8-9 

3. Irão queimar eternamente?   
Apocalipse 20:9-10; Malaquias 4:3; Judas 7 



“Vi novo céu e nova terra, pois o 
primeiro céu e a primeira terra 

passaram, e o mar já não 
existe.” 



“...Eis o tabernáculo de Deus com 
os homens. Deus habitará com 

eles. Eles serão povos de Deus e 
Deus mesmo estará com eles.” 



“E lhes enxugará dos olhos toda 
lágrima, e a morte já não 

existirá, já não haverá luto, nem 
pranto, nem dor, porque as 

primeiras coisas passaram. E 
aquele que está assentado no 
trono disse: Eis que faço novas 

todas as coisas.” 



“E não entrará nela coisa 
alguma que contamine, e cometa 
abominação e mentira; mas só 

os que estão inscritos no livro da 
vida do Cordeiro.” 



CÂNTICO DOS 
SALVOS 



“E cantavam o cântico de Moisés, servo 
de Deus, e o cântico do Cordeiro, 

dizendo: Grandes e maravilhosas são 
as tuas obras, Senhor Deus Todo-

Poderoso! Justos e verdadeiros são os 
teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem 

te não temerá, ó Senhor, e não 
magnificará o teu nome? Porque só tu 

és santo; por isso todas as nações 
virão, e se prostrarão diante de ti, 

porque os teus juízos são manifestos.” 



“Por esta razão, importa que nos 
apeguemos, com mais firmeza, às 
verdades ouvidas, para que delas 
jamais nos desviemos. Se, pois, se 
tornou firme a palavra falada por 

meio de anjos, e toda 
transgressão ou desobediência 

recebeu justo castigo, Como 
escaparemos nós, se 

negligenciarmos tão grande 
salvação?” 
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