10.000 DIAS DE JULGAMENTO: O JULGAMENTO
COMPLETO DE DEUS
Uma das maiores provas de que 7 de outubro de 2015
poderá ser o dia no qual Deus conclui Seu julgamento sobre
o povo não salvo da terra é o fato de que a soma de dias de
ambos os julgamentos espirituais totaliza 10.000. Como
percebido anteriormente, Deus julgou as congregações do
mundo durante o período da Grande Tribulação por 8400
dias. Como estudamos em Apocalipse 14, um capítulo que
enfatiza a colheita final desse mundo e que nos deu o
número "1600", o número 1600 encaixa com o número
8400.
8400 dias (o julgamento começa sobre as igrejas/período de
Grande Tribulação)
+ 1600 dias (duração provável do julgamento no mundo
todo)
= 10.000 dias (julgamento total dos impios).
Assim como com o número "40", uma pesquisa da Bíblia
revela que o número "10" (ou múltiplos de 10 como 100,
1.000 ou 10.000) tem um significado espiritual. O significado
espiritual para o número "10.000" é de plenitude. Isso pode
ser melhor observado através desse versículo em Salmos:
Salmos 50:10 Porque meu é todo animal da selva, e o
gado sobre milhares de montanhas.
Deus diz que possui o gado sobre 1000 montanhas. Deus
possui o gado apenas em 1000 montanhas? Ou Ele possui
todo o gado sobre todas as montanhas? Claro, como Ele é
Deus, Ele possui todas as coisas. Ele possui o gado sobre
todas as montanhas neste mundo. Para dizê-lo de maneira
diferente, Ele possui a "plenitude" de todo o gado.
Em nossa busca pela duração do Dia do Julgamento,
estamos esperando para Deus completar Seu julgamento
neste mundo. 1600 dias a partir de 21 de maio de 2011 nos
trazem ao 10.000º Dia do Julgamento geral, já que o
julgamento começou na casa de Deus em 21 de maio de
1988. O dia 7 de outubro de 2015 é o 10.000º dia. E como tal,
é um candidato muito forte para a conclusão do julgamento
final de Deus, e também para a conclusão de todas as
coisas relacionadas a esse mundo.

destaque, mas enquanto continuamos a pesquisar por mais
evidências bíblicas, encontramos algo espantoso. O dia 7
de outubro de 2015 também é o último dia da festa dos
tabernáculos. É o 23º dia do 7º mês hebreu. É o dia que
Deus separou para que o povo retorne à casa depois da
festa:

2011 e é o 10.000º dia desde que o julgamento começou nas
igrejas, também é o último dia da festa dos tabernáculos. E,
portanto, se apresenta como um excelente dia para Deus
elevar Seu povo e concluir o julgamento dos não salvos
através da destruição final da aniquilação.
7 DE OUTUBRO DE 2015 TAMBÉM É O ÚLTIMO DIA DA
FESTA DA COLHEITA/SEGA
Uma última coisa que deveríamos observar é que o dia 7 de
outubro de 2015 também é o último dia da festa da colheita.
A festa da colheita (conhecida como sega) era uma festa
feita em conjunto com a festa dos tabernáculos:

2 Crônicas 7:9 E no dia oitavo realizaram uma
assembleia solene; porque sete dias celebraram a
consagração do altar, e sete dias a festa.
10 E no dia vigésimo terceiro do sétimo mês, despediu o
povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo
bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão, e a seu
povo Israel.

Levítico 23: 34 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos
quinze dias deste mês sétimo será a festa dos
tabernáculos por sete dias.
39 Porém aos quinze dias do mês sétimo, quando
tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa
do Senhor por sete dias; no primeiro dia haverá
descanso, e no oitavo dia haverá descanso.

Deus deu três celebrações principais no Antigo Testamento.
A festa da Páscoa foi cumprida espiritualmente pelo Cristo
que foi à cruz no momento da Páscoa. A festa de
Pentecostes foi cumprida espiritualmente pelo derramar do
Espírito Santo (veja Atos 2) a ser observado no dia da festa;
e finalmente, a terceira e ultima festa, que ainda precisa ser
cumprida espiritualmente é a festa de tabernáculos. O
preenchimento espiritual dessa festa acontecerá no fim do
mundo.

Não pode ser menos do que incrível que a Bíblia nos dê um
número (1600) em Apocalipse 14 que esteja no contexto da
colheita final do fim deste mundo; e quando contamos 1600
dias a partir do começo do Dia do Julgamento, em 21 de
maio de 2011, chegamos a um dia (7 de outubro de 2015)
que é o último dia da colheita no calendário bíblico (hebreu).
Portanto, ousamos dizer que nesse dia há uma forte
possibilidade de que Deus irá reunir no paraíso as primícias
de todos aqueles que Ele salvou e concluirá a destruição de
todos aqueles que Ele não salvou.

A frase "último dia" aparece apenas oito vezes na Bíblia.
Duas delas estão conectadas no último dia da festa dos
tabernáculos:
Neemias 8: 18 E, de dia em dia, Esdras leu no livro da lei
de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro; e
celebraram a solenidade da festa sete dias, e no oitavo
dia, houve uma assembleia solene, segundo o rito.
João 7: 37 E no último dia, o grande dia da festa, Jesus
pôs-se em pé, e clamou, dizendo:, Se alguém tem sede,
venha a mim, e beba.
Nos outros seis locais é o último dia da existência desse
mundo que está em vista (eis aqui alguns exemplos de seu
uso):
João 6: 39 E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que
nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas
que o ressuscite no último dia
40 Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta:
Que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida
eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.
44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o
não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.
João 12: 48 Quem me rejeitar a mim, e não receber as
minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que
tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.

7 DE OUTUBRO DE 2015, O ÚLTIMO DIA DA FESTA DOS
TABERNÁCULOS
Até agora, vimos que Deus nos dá o número "1600" no
contexto do Dia do Julgamento em Apocalipse 14. Também
vimos que 1600 se quebra em “40x40,” números muito
interessantes. Adicionalmente, 1600 se encaixa
perfeitamente em 8400 dias, trazendo o número total de
dias do julgamento para 10.000. Isso significa que o dia 7 de
outubro de 2015 conclui o 40º período de 40 dias desde 21
de maio de 2011 e também será o 10.000º dia geral já que o
julgamento começou nas igrejas no dia 21 de maio de 1988.

Vemos a partir dos versículos acima que a ressurreição dos
eleitos (através da ressurreição dos mortos e do
arrebatamento dos vivos) ocorre no último dia. Também é o
tempo no qual a Palavra de Deus irá julgar a humanidade.

Essa informação faz com que 7 de outubro de 2015 se
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Acontece que os 1600 dias, que começou em 21 de maio de
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provação terminaria nesse dia.

Para mais informações, visite:
http://ebbww.net
http://www.ebiblefellowship.com
http://www.ebible2.com
Visite nossa página no Facebook:
http://www.facebook/ebiblefellowship
Visite também nosso canal no YouTube
http://www.youtube.com/user/ebiblefellowship1
Você pode enviar uma mensagem, questão ou
comentário para: ebiblefellowship@juno.com
Ou escreva para nós em:
E Bible Fellowship,
P.O. Box 1393
Sharon Hill, PA 19079
EUA
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UMA FORTE PROBABILIDADE DE QUE

7 DE OUTUBRO DE 2015 SERÁ
O FIM DO MUNDO
VIVENDO NO DIA DO JULGAMENTO FINAL: SÉRIE Nº3

Ao lê o título desse panfleto sua primeira pergunta poderá
ser: por que essa data?
A resposta a essa pergunta esta ligada a uma outra data
com a qual o mundo se familiarizou: 21 de maio de 2011. A
data foi proclamada como o Dia do Juízo Final!
Em nosso panfleto anterior intitulado: "O julgamento
espiritual começou em 21 de maio de 2011", demonstramos
a maneira em que Deus dispensou julgamentos espirituais
no passado; o julgamento da humanidade no jardim do
Éden; o julgamento de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo no
jardim de Getsêmani e o julgamento sobre a igreja corporal
do mundo. Todos esses julgamentos foram espirituais. O
julgamento espiritual que começou em 21 de maio de 2011
está seguindo este mesmo padrão bíblico.
A NATUREZA DO JULGAMENTO
No dia 21 de maio de 2011, a Bíblia indica que Deus fechou
as portas do céu:
Lucas 13:24 Porfiai por entrar pela porta estreita;
porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não
poderão.
25 Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e
começardes, de fora, a bater à porta, dizendo: Senhor,
Senhor, abre-nos; e, respondendo ele, vos disser: Não
sei de onde vós sois;
A Bíblia descreve esse julgamento espiritual quando diz que
a luz do evangelho, simbolizada pelo sol, lua, e estrelas, iria
se extinguir:
Mateus 24: 29 E, logo depois da aflição daqueles dias, o
sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas
cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas.
O evangelho da salvação frequentemente é tipificado na
Bíblia como rios de água. Mas a Palavra de Deus declara
que essas águas converteram-se em sangue assim que o
Dia do Julgamento começou:
Apocalipse 16:3 E o segundo anjo derramou a sua taça
no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e
morreu no mar toda a alma vivente.
4 E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas
fontes das águas, e se tornaram em sangue.

Além disso, a figura das águas do evangelho se secando é
usada nas Escrituras:
Apocalipse 16:12 E o sexto anjo derramou a sua taça
sobre o grande rio Eufrates; e a sua água secou-se, para
que se preparasse o caminho dos reis do oriente.
Resumindo, através de todos esses exemplos e figuras
bíblicas (as portas do céu se fechando, a luz do sol, lua e
estrelas se apagando, e a conversão de águas para sangue
ou águas que se secam) o único tema consistente é que
Deus completou Seu programa de salvação. Ele parou de
salvar pessoas no dia 21 de maio de 2011. A natureza do
julgamento espiritual nesse mundo é que a salvação chegou
ao seu fim. Deus não está mais salvando ninguém em lugar
nenhum do mundo.
O JULGAMENTO COMEÇOU NA CASA DE DEUS POR
8400 DIAS
Já há algum tempo, sabemos que o julgamento final de
Deus começou nas igrejas do Novo Testamento e nas
congregações do mundo:
1 Pedro 4:17 Pois já é tempo que comece o julgamento
pela casa de Deus:
O julgamento do Senhor sobre as igrejas, por causa de sua
infidelidade, começou no dia 21 de maio de 1988. Um
estudo cuidadoso do calendário histórico na bíblia mostra
que a cronologia para o julgamento de Deus nas igrejas
seria de um período de 23 anos, de 21 de maio de 1988 até
21 de maio de 2011. Esse período de 23 anos são
exatamente 8400 dias, e também é conhecido como o
período da Grande
Tribulação. Uma das maiores provas de que 21 de maio de
2011 é o Dia do Julgamento é o fato de que o julgamento das
igrejas concluiu neste dia.
Como sabemos que a cronologia para o julgamento
espiritual das igrejas é de 23 anos, a grande questão é: por
quanto tempo o julgamento espiritual de Deus sobre o
mundo irá continuar? Se pudermos determinar a duração do
julgamento, que começou na data de 21 de maio de 2011,
poderemos saber o dia do fim do mundo.
Um estudo detalhado da Bíblia revela apenas uma única
possibilidade. A quantidade de evidência bíblica apontando
para a data de 7 de outubro de 2015, torna esse dia um forte
candidato para a conclusão do período prolongado de
julgamento, que começou no dia 21 de maio de 2011, e para
que esse dia seja o fim do mundo.
O JULGAMENTO DO MUNDO CONTINUA POR 1600
DIAS
Em alguns locais, Deus fala de Sua ira sobre as igrejas do
mundo e então fornece informações relacionada a um
tempo em que o julgamento, que começou na igreja, se
estenderia a toda a humanidade. Vemos esse duplo
julgamento final descrito no livro de Jeremias:
Jeremias 25:29 Porque, eis que na cidade que se chama
pelo meu nome começo a castigar; e ficareis vós
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totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu
chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz
o Senhor dos Exércitos.
Deus começa a trazer o castigo (julgamento) sobre a cidade
que leva Seu nome (a igreja Cristã), e então Ele declara que
Ele irá chamar a espada (julgamento) sobre todos os
habitantes da terra. Novamente, já sabemos que o
julgamento que começou nas igrejas seria de 23 anos (8400
dias). Mas por quanto tempo continuará o julgamento de
Deus sobre os habitantes da terra?
O livro de Apocalipse nos apresenta um capítulo intenso
detalhando o julgamento final de Deus sobre a humanidade.
Encontramos esse dia terrível descrito como segue:
Apocalipse 14: 10 Também este beberá do vinho da ira
de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua
ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos
santos anjos e diante do Cordeiro.
O Dia do Julgamento ainda é descrito como um tempo de
colheita:
Apocalipse 14:14 E olhei, e eis uma nuvem branca, e
assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do
homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de
ouro, e na sua mão uma foice aguda.
15 E outro anjo saiu do templo, clamando com grande
voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a
tua foice, e sega; a hora de segar te é vinda, porque já a
seara da terra está madura.
16 E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu
a sua foice à terra, e a terra foi segada.
Não estamos surpresos que Deus descreva Seu julgamento
final usando a imagem de colheita. Afinal, o Senhor nos
ensinou previamente na parábola do Semeador que a
colheita tinha a ver com o fim do mundo:
Mateus 13:38 O campo é o mundo; e a boa semente são
os filhos do reino; e o joio são os filhos do maligno; 39 O
inimigo, que o semeou, é o diabo; e a ceifa é o fim do
mundo; e os ceifeiros são os anjos.
Retornando à passagem que fala da colheita e o fim do
mundo em Apocalipse 14, encontramos essa declaração
incomum feita na conclusão do capítulo:
Apocalipse 14:19 E o anjo lançou a sua foice à terra e
vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no
grande lagar da ira de Deus.
20 E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do
lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de mil e
seiscentos estádios.
Através da analogia do sangue, podemos perceber que
Deus está punindo os ímpios ao extrair o sangue de suas
vidas, enquanto são pisados no lagar de Sua ira. A Bíblia nos
conta que a vida está no sangue (Levítico 17:11). O sangue
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dos ímpios corre pelo lagar e continua por um espaço de
cerca de mil e seiscentos estádios (1600 furlongs).
Imaginamos o porquê Deus revela a distância pela qual
correu o sangue. Há algum significado para o número 1600?
Será possível que a Palavra de Deus esteja revelando a
cronologia para o período prolongado do Dia do Julgamento
através dessa linguagem? Afinal, a Bíblia diz que a vida está
no sangue. Poderia ser porque, do momento que Deus
começa a extrair a vida dos ímpios do mundo, o correr de
seu sangue indique o tempo restante de sua existência
neste mundo, enquanto sofre a ira de Deus?
Mas alguém pode dizer: "Essa medida não tem nada a ver
com tempo. A palavra “estádio” tem a ver com distância, não
tempo." Isso é verdade, mas temos que lembrar que essa é
a Palavra de Deus, a Bíblia, e Ele consistentemente fala em
parábolas. Vamos observar um exemplo bíblico de Deus
interpretando uma palavra não relacionada a tempo como
relacionada a tempo:
Gênesis 40:8 … E José disse-lhes: Não são de Deus as
interpretações? Contai-mo, peço-vos.
9 Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José, e
disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante
da minha face. 10 E na vide três sarmentos, e brotando
ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em
uvas; 11 E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu
tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava
o copo na mão de Faraó.
12 Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação: Os
três sarmentos são três dias;
13 Dentro ainda de três dias Faraó levantará a tua
cabeça, e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de
Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando
eras seu copeiro.
Levando isso em consideração, José interpreta o sonho do
copeiro em relação aos três ramos como três dias. Então,
poderíamos perguntar: e o que os ramos tem a ver com
tempo? E a resposta é: absolutamente nada. Um ramo não
é um dia e, ainda assim, Deus aplica um significado
espiritual a cada um dos três ramos tal que eles
representem um tempo em dias.
De maneira similar, admitimos abertamente que estádios
não tem relação com dias. Mas levanto em consideração
Gênesis 40 (assim como outras considerações bíblicas) que
estabelece o precedente bíblico para compreender palavras
não relacionadas a tempo (como ramos) como
representativas de períodos de tempo. Portanto, 1600
estádios (1600 furlongs) podem ser vistos como 1600 dias.
Se contarmos 1600 dias a partir de 21 de maio de 2011,
chegamos a 7 de outubro de 2015. Temos agora um
caminho que nos leva a data de 7 de outubro de 2015. A
questão é: a Bíblia apresenta alguma evidência adicional
que apoie essa data em particular como a data para o fim do
mundo?
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40 X 40 = 1600 (UM TEMPO DE PROVAÇÕES SEVERAS
PARA OS FILHOS DE DEUS)
Antes de discutirmos como 1600 dias se completa em 7 de
outubro de 2015, um aspecto importante do número 1600
precisa ser apontado: o número 1600 pode ser quebrado em
"40 x 40." O número "40" na Bíblia é um número que se
relaciona à provação. Por exemplo, os israelitas andaram
por 40 dias no deserto, e Deus chama esse período de um
"dia de tentação" (Hebreus 3:8). E, claro, muitos de nós
estamos familiarizados com o período da tentação de
Cristo:
Mateus 4:1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao
deserto, para ser tentado pelo diabo.
2 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites,
depois teve fome;
Descobrimos que Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias e
40 noites. Uma análise cuidadosa das Escrituras revela que
essa é a aplicação espiritual típica que Deus assina ao
número 40. O número 40 denota provação ou tribulação.
Isso é especialmente significativo porque aprendemos que
é o plano de Deus deixar aqueles que foram salvos (os
eleitos) na terra para que vivam lado a lado com aqueles (os
ímpios) que estão sendo punidos por Deus.
Isaías 24: 6 Por isso a maldição tem consumido a terra; e
os que habitam nela são desolados; por isso são
queimados os moradores da terra, e poucos homens
restam.
1 Tessalonicenses 4:15 Dizemo-vos, pois, isto, pela
palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para
a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Mas por que Deus deixaria seu povo no mundo durante o
tempo do derramamento de Sua ira sobre os impios? Entre
outros motivos, um dos mais importantes é que Deus está
colocando a fé de Seu povo à prova para saber se eles são
realmente salvos:
1 Pedro 1:7 Para que a prova da vossa fé, muito mais
preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo
fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação
de Jesus Cristo:
1 Coríntios 3:11 Porque ninguém pode pôr outro
fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus
Cristo.
12 E, se alguém sobre este fundamento formar um
edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno,
palha;
13 A obra de cada um se manifestará; na verdade o dia a
declarará, porque pelo fogo será descoberta; e o fogo
provará qual seja a obra de cada um.
A Bíblia nos revela que Deus vem punindo o povo não salvo
da terra desde 21 de maio de 2011 e, simultaneamente,
através do número 1600, a Bíblia também revela que Deus
está testando severamente todos aqueles que se
consideram crentes verdadeiros. O dia 7 de outubro de 2015
seria o 1600º dia desde 21 de maio de 2011 e, portanto, a
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