Sete Erros do Pré-Milenismo
O pré-milenismo é uma doutrina falsa baseada
amplamente na manipulação indevida de Apocalipse 20. Essa teoria ensina os seguintes erros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Cristo está voltando à terra para estabelecer
o Seu reino.
Ele reinará a partir de Jerusalém.
Ele se assentará no trono de Davi.
A lei de Moisés será o padrão em vigor.
Essa era futura se caracterizará por uma guerra carnal (a “Batalha do Armagedom”) como
prelúdio do “Milênio”.
A igreja foi simplesmente um método remediável em substituição ao reino no primeiro
século. Visto que os judeus não aceitaram o
reino de Cristo, Deus simplesmente o adiou
para mais tarde, estabelecendo naquele momento a igreja.
Durante o reinado de mil anos, Satanás será
literalmente preso. Durante esse tempo, os
pecadores terão outra oportunidade de aceitar o Senhor. A isto se denomina “evangelho
da segunda oportunidade”.

Examinemos esta doutrina paralelamente às Escrituras. Responderemos a cada item numerado com
um “assim diz o Senhor”.
1. Primeira Coríntios 15:23–25 ensina claramente que Jesus está reinando agora sobre o Seu
reino. Ele não voltará para a terra absolutamente
(1 Tessalonicenses 4:13–18). Quando Ele vier nos
ares, “entregar[á] o reino ao Deus e Pai” (1 Coríntios
15:24). Não haverá terra sobre a qual reinar (2 Pedro 3),
e não haverá justos na terra para reinar com Ele (1 Tessalonicenses 4). Nosso Senhor afirmou claramente
em João 18:36 que Ele não teria um império terreno. Os
versículos seguintes, consecutivamente, provam que
o reino foi estabelecido no primeiro século: Marcos
9:1; Lucas 24:49; Atos 1:8; 2:4. Uma leitura cuidadosa
de Atos 2 e Efésios 1 mostra que nosso Salvador começou a reinar quando Ele subiu ao céu.

2. Vários dos versículos anteriormente mencionados contradizem a teoria de um reino terreno, mas
Jerusalém não é sequer mencionada em Apocalipse 20.
3. Em 1 Reis 2:12 e 1 Crônicas 29:23, somos informados de que o trono de Davi e o trono do Senhor são um e o mesmo. Comparando Zacarias 6:13
com Daniel 7:13 e 14 com Efésios 1:20–23 e Apocalipse 3:21, somos informados de que quando Jesus
subiu até Deus, Ele sentou-se no trono do Pai (daí,
o trono de Davi; veja Atos 2:30). Cristo não voltará a
Jerusalém para sentar-se no trono de Davi; Ele já está
sentado nele!
4. A lei de Moisés foi abolida quando Cristo verteu Seu sangue na cruz (Mateus 26:28; Romanos 7:4–7;
Gálatas 2:21; Hebreus 10:9, 10). Nosso Salvador introduziu assim “a aliança eterna” (Hebreus 13:20).
5. Jesus é o “Príncipe da Paz” (Isaías 9:6); sua
luta contra Satanás é espiritual (João 18:36; 2 Coríntios
10:4; Efésios 6:10–17; 1 Timóteo 6:12). Os que ensinam
que haverá um combate carnal, literal, contradizem
Cristo. Não se lembram que Apocalipse é um livro de
simbolismo, imagens e linguagem figurada.
6. O elemento mais antibíblico do pré-milenismo é seu desrespeito pela igreja. Efésios 3:9–11 mostra que a igreja foi eternamente idealizada por Deus.
Por isso, ela não poderia ser um paliativo substitutivo do reino. De fato, o reino e a igreja se compõem
do mesmo povo. Leia Mateus 16:18, 19; Colossenses
1:13; Hebreus 12:23–28; Apocalipse 1:4–6.
7. O “evangelho da segunda oportunidade”
faz da Grande Comissão do nosso Senhor uma farsa. Ele contradiz passagens como 2 Coríntios 5:10 e
Hebreus 9:27.
Diante da abundância dos ensinos bíblicos, a teoria antibíblica do pré-milenismo deve ser totalmente rejeitada.
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