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O tempo profético das 2300 tardes e manhãs estendeu-se até ao ano de 1844. 
Que mensagem solene deveria ser pregada, na Terra, a partir dessa data? 

Apocalipse 14:6 e 7. A mensagem do Evangelho Eterno, que chama os seres huma-
nos a temerem a Deus e a darem-Lhe glória, porque a hora do Seu Juízo já chegou. 

Onde se processa o Juízo? 

Daniel 7:9 e 10, 13 e 14. O julgamento divino ocorre no Céu. Os inumeráveis anjos 
de Deus são as testemunhas (Mateus 18:10).

Quem é o Juiz no tribunal de Deus? 

João 5:22, 24. Jesus é o Juiz. Só Ele pode compreender as lutas do ser humano, porque 
viveu e sofreu como um de nós (Hebreus 2:18). Deus, o Pai, entregou-Lhe todo o juízo 
(Atos 10:42; 17:30 e 31).   

Quem é o Advogado de defesa? 

I João 2:1. Jesus é também o nosso Advogado, Aquele que intercede por nós no Céu 
(Hebreus 7:25 e 26). Satanás é o acusador (Apocalipse 12:10). Quando aceitamos Jesus 
como o nosso Salvador, e confessamos os nossos pecados em arrependimento, não 
precisamos de ter medo (I João 1:7-9; 4:17).

Quem vai ser julgado? 

II Coríntios 5:10. Todos nós vamos ser julgados (Romanos 14:10, 12).  

Qual é a lei pela qual seremos julgados? 

Tiago 2:12. Seremos julgados pela lei de Deus, a lei da liberdade que, no contexto 
desta passagem bíblica, compreendemos tratar-se da lei dos Dez Mandamentos (vs. 10 
e 11). Todas as nossas obras serão julgadas por essa lei (Eclesiastes 12:13 e 14). 

O que acontecerá no final do Juízo? 

Apocalipse 22:11 e 12. Jesus pronunciará a sentença sobre cada caso, e então regres-
sará a esta Terra para buscar os Seus fiéis.  

O Juízo  
de Deus

Justiça e juízo são 
a base do teu trono; 
misericórdia e ver-

dade vão adiante 
do teu rosto.  
Salmo 89:14
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