
1 

 

TODO O PLANO DE DEUS  apostila no link PUBLICAÇÕES/ escrituras  

                                                               Site www.novasperolas.com.br   
  

Sumário 
Nota introdutória ............................................................................................................... 1 

Ao se começar a ler a Bíblia convém ter uma visão panorâmica do todo, assim 
cada parte vai se encaixando devidamente e com a devida importância dentro 
do plano geral e completo de Deus para a Humanidade. ....................................... 1 

História 01   NO ÉDEN, Gn 1 a 3 .................................................................................... 1 

História 02   FORA DO ÉDEN, COMEÇA NOVA HISTÓRIA, GN 4  ......................... 2 

História 03   REIS ............................................................................................................. 3 

História 04   A VOLTA DO CATIVEIRO ....................................................................... 3 

História 05  TEMPO DOS GENTIOS .............................................................................. 4 

História 06  A ERA CRISTÃ ........................................................................................... 4 

História 07  INTERVENÇÃO DE JESUS ....................................................................... 5 

COMEÇA  UMA NOVA HISTÓRIA .............................................................................. 5 

UMA DECISÃO PESSOAL ............................................................................................ 5 

 

 
 Nota introdutória 
 
Ao se começar a ler a Bíblia convém ter uma visão panorâmica do todo, assim cada parte vai 
se encaixando devidamente e com a devida importância dentrodo plano geral e completo de 
Deus para a Humanidade. 
        De eternidade a eternidade tu és Deus’. (Sl 90.2).>  Há duas eternidades? ‘NÂO!‘  
O Tempo é um parêntese na Eternidade.  
O Tempo,  como o conhecemos, só existe na Terra.  Astronautas viajam fora do Tempo. 
> Nascemos no TEMPO para escolher onde passaremos a Eternidade. 
> Deus segue com seu plano, e cada um se engaja_ ou não _ no plano de Deus 
              -  Convém conhecê-lo todo para fazer uma boa escolha! 
A seguir, resumo da História da Humanidade em sete capítulos com sete sub-capítulos cada.  
 
*Depois, começa uma nova História... Onde você estará, depende de sua escolha! 

 
História 01  No Éden, Gn 1 a 3 
 
1.1 - ‘ No princípio...’ (Gn 1.1) Havia Deus e os anjos existindo em perfeita harmonia até que 
certo querubim resolveu se rebelar contra Deus e tomar-Lhe o lugar:‘acima das estrelas de 
Deus exaltarei o meu trono, e sereisemelhante ao Altíssimo’. Isaías 14.13-15. Uns anjos 
aderiram à rebelião (Ap 12.4) outros ficaram ‘no muro‘. Judas 1.6 
 
1.2 - Então Deus o expulsou do céu: levado serás ...ao mais profundo do abismo’, ‘por terra te 
lancei’ _ Gênesis 1. 2 - Indica ter acontecido uma calamidadeque abalou a Terra: A terra era 
sem forma e vazia; (mas a Terra não foracriada vazia, como diz Isaías 45.18, Gên.1.2) e ‘ havia 
trevas sobre aface do abismo’ _ um lugar onde Deus não está, pois ‘ Deus é luz e nElenão há 
trevas nenhuma’ ( 1 João 1.5) Lançado fora do céu, o querubimtornou-se o diabo,passando a 
existir  duas ‘jurisdições’:  reino de Deus, emumlugar chamado céu_ e o ‘império das trevas’ 
sob o domínio do diabo. 
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1.3 - Tinha se criado um dilema e a Trindade se reuniu, como indica Lucas 14.31 - ‘qual é o rei 
que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiroa consultar...’ QUANDO SE 
RESOLVEU CRIAR UM SER PARA ESCOLHERa quem queria servir /adorar / obedecer... a 
Deus ou ao diabo. Escolher aqual jurisdição queria pertencer. Decidiu-se restaurar a Terra 
abalada pelaqueda do querubim e nela colocar o ser que seria criado. Há outro dilema: 
Se um escolher as trevas, todos os demais ficam obrigados a viver nas trevas? Então Jesus Se 
ofereceu como Fiador do plano e foi ‘bolado’ o PLANO DE REDENÇÃO: 
.....‘Cordeiro morto desde a fundação do mundo’ (Apocalipse 13.8), garantindo a possibilidade 
de cada um escolher, Romanos 6.16. ‘a quem obedece torna-se servo’ _ e o constitui seu 
senhor. 
 
1.4 - Daí, Deus restaurou a Terra que as Escrituras apresentam como os dias daCriação desta 
forma de vida que só existe na Terra,criou o homem pôs asduas árvores para ter chance de 
escolher, AVISOU DAS CONSEQÜÊNCIAS:no dia em que dele comeres, certamente morrerás’ 
(Gn 2.17) Sendo quemorrer significa separação: então, leia-se ‘vão se separar de Mim’. 
 
1.5 - O diabo se disfarçou, incorporou-se na serpente (animal não fala) falou ‘ummonte’ para a 
Eva que acreditou na serpente e agiu contra a orientação deDeus. Eva comeu e deu a Adão 
então se viram nus pois ao pecar (escolherobedecer à palavra do diabo) imediatamente se 
separaram de Deus e foi-se aglória de Deus que os vestia (Salmo 104.2) e eles se viram nus. 
Gn 3.6-7. 
 
1.6 - Deus chama o homem, mesmo sabendo da ‘ traição’ de terem escolhidoobedecer ao que 
o diabo dissera e dá a sentença a cada um dos envolvidos 
Apresenta a vinda de Jesus para derrotar definitivamente ao diabo, Gn 3.15. ‘Porei inimizade 
entre ti (diabo) e a mulher, e entre a tua descendência e oseu Descendente _; este te ferirá a 
cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar’. 
 
1.7 - Fazendo vestes de peles para cobrir a evidência do pecado, Deus mostrou oprincípio da 
Substituição e o caminho para restabelecer a comunhão comDeus. Eles entenderam 
perfeitamente como se nota na escolha dos nomesdos filhos: um varão (pensavam que o 
descendente viria LOGO).Gn 4.1,25. E no modo como Abel se chegou a Deus, sendo aceito, 
Gn 4. 4> Hb 9.22. ‘Sem sangue não há remissão’ ‘a alma que pecar, essa morrerá’.Ez 18.4. 
Deus não podia aceitar a oferta de Caim que contraria o princípio da Substituição: um inocente 
morre no lugar do pecador para este ser aceitável a Deus ‘,ousadia para entrar no santuário 
pelo sangue de Jesus’.Hb 10.19. 
 

História 02  Fora do éden, começa nova história, Gn 4 sss 
 
2.1 –  Caim não aceitou os termos de Deus e foi-se da presença de Deus iniciando a ‘linhagem 
da serpente’: os que escolhem do seu jeito à revelia do jeito indicado por Deus. Gn 4.16 
>Todo o Velho Testamento mostra Deus trabalhando para preparar a vinda do Descendente: 
 
2.2 - DEUS ESCOLHE OS QUE ESCOLHEM A DEUS. Aos poucos foi se definindo uma 
linhagem dos que escolhiam a Deus: Enoque,Lameque, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó 
(Gên 5.21). A linhagem do Descendente que se vê nas genealogias de Mateus 1 e Lucas 3.  
> só que eles não sabiam (nossas escolhas têm efeito a longo prazo e por toda a Eternidade) 
 
2.3 - Como predito, os descendentes de Abraão descem ao Egito, Gn 15.13> Gn 46 - 50 
 
2.4 - E, na quarta geração, vem a intervenção de Deus, Gn 15.14-16 >Êx 1-11. 
 As pragas do Egito eram para mostrar ser Deus mais poderoso do que todos os deuses 
egípcios. >  A Páscoa mostra o princípio da Substituição. Êxodo 12.  

>Passarem à pé pelo mar que se abriu mostra o poder de Deus,  Êxodo 5-12,14.  
>E a presença de Deus vai no meio do povo: o Tabernáculo, Ex 25-31 e 35-40. 

 
2.5 – O povo ainda não confia em Deus: faz um bezerro de ouro. 

> Moisés quebra as tábuas da Lei dadas por Deus e precisa escrever outras, Ex 32-34. 
Do Egito a Canaã: Deus tira do Egito os descendentes dos patriarcas  

>e faz deles um povo do qual nasceria o Descendente prometido em Gn 3.15. 
 
2.6 – Êxodo: para formar um povo que O represente na terra ante os gentios, só a custo de Lei 

i)  Deus dá a Lei, Êxodo 20.24  > e mais detalhes nos outros livros. 
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ii)  Ao tratar com o povo, Deus foi mostrando princípios espirituais e diretrizes de vida  
iii) revelando detalhes sobre o Descendente. 

>Levítico  instrui  sacerdotes e levitas quanto à regulamentação dos sacrifícios em culto a 
Deus. 
>Números – começa com o censo e a distribuição das tribos ao redor do Tabernáculo 
                 >   relata os 40 anos vagando no deserto: não era o plano inicial de Deus.  

   > Foi conseqüência da incredulidade dos espias. Números 14.28 
   > o segundo censo  mostra que todos os listados no primeiro censo haviam morrido 

>Deuteronômio  traz os discursos de despedida de Moisés 
 

2.7 - Josué narra a conquista da terra, mas, como não expulsaram todos os moradores como 
Deus ordenara, estes oprimiram o povo por uns 400 anos. É o tema do livro de Juízes 2.2,14. 

 
História 03  REIS 
 
3.1 - Deus prepara a implantação do reino: Samuel, o último juiz, 1Sm 1 a 7. 
3.2 - O povo pede um rei, 1 Samuel 8. 
3.3 - Saul é ungido o primeiro rei de Israel, 1 Samuel 9 a 15. (1Sm10, 5.23-24), 

> mas é rejeitado por sua rebeldia, 1 Samuel 13.8 e 15.15-28. 
3.4 - Davi: homem segundo o coração de Deus, 1Sm 16.7 > Atos 13.22.  

>É ungido rei, 1 Samuel 16 -17. 
>Saul passa a perseguir a Davi, 1 Samuel 18 -31. 
> Davi reina após a morte de Saul, 2 Samuel 
> Davi  quer construir um Templo, mas Deus diz: - NÂO! 2 Sm 7,1Cr 17,22.8. 
> Deus promete a Davi um reino eterno, 2Sm 7.16, Sl 132. 2 e 11. 

 
3.5 Salomão é sucessor de Davi: apogeu do reino de Israel1 Reis 1-10,11 

Pede sabedoria (1 Rs 3.9-10) escreve Provérbios, Eclesiastes e Cantares,  
mas, na velhice, afastar-se do Senhor causa a divisão do reino,1Rs 11.11. 

 
3.6  Reino dividido: Israel ao norte e Judá ao sul, 1 Reis 12 a 2 Reis 17 

> Jeroboão, rei de Israel (ao norte), faz o povo pecar, 1Reis 12.26 – 28 
> Institui duas cidades onde o povo deveria ir para adorar ídolos 
> de todas as tribos,os fiéis ao Senhor passam para o reino de Judá, 2 Crônicas 13-17 

 
Profetas: uns 62 anos depois de Jeroboão, reina Acabe em Israel quando Elias dá início ao 
tempo dos profetas que chamam o povo ao arrependimento e anunciam juízo a Israel que 
não atende: vai cativo e o povo é exterminado da face da terra. (2Reis 17).Eliseu, 2 Reis 
2.12 (4-8, 9.1) 13.20. Jonas, 2Rs 14.25 _Amós 1.1, 2 Rs 15.1,7 _ Oséias 1.1, 2Rs 15.1,7 e 
18.2,10.  

> Isaías e Miquéias pregam a Judá, reino do Sul, capital Jerusalém. 
 
3.7 Judá segue sozinho após o cativeiro de Israel, 2 Reis 18 a 25 

>Profetas chamam o povo ao arrependimento e anunciam juízo, 
> mas, como não atendem a Deus, vão cativos para a Babilônia, 2 Reis 24 e 25. 

 
No tempo do rei Josias são profetas: Sofonias e Jeremias junto com Naum (sobre Nínive). 
Habacuque (sobre os caldeus). Obadias (sobre Edom). Na Babilônia, Deus revela ao profeta 
Daniel o resumo da futura História da Humanidade.  
 > Ao profeta Ezequiel dá a planta do templo, ao retornarem da Babilônia, Ez 36 - 46. 
 
 

História 04  A volta do cativeiro 
 
4.1 - Fiel à palavra dada através de Jeremias, após 70 anos, o povo volta do cativeiro, 

> Jeremias  25.12 e 29.10. (Isaías 45: Ciro, o libertador).  
>A reconstrução de Jerusalém foi feita em partes por causa da oposição de inimigos  

- e lerdeza do povo: demorou mais de cem anos. 
 

4.2 -1ª leva: a volta com Zorobabel e reconstrução do altar Esdras 1 a 3, 
4.3 - inimigos paralisam a construção do Templo  - ver a planta em Ezequiel 40-47)  
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> Deus envia os profetas Ageu e Zacarias para animar o povo a voltar à obra;Esdras 4. 
> Após paralisação de 15 anos, terminam o Templo em quatro anos.  
>Consagração do templo, Esdras 6 (516 aC) 

 
4.4 - Em 478 aC Ester torna-se rainha da Pérsia e vem a salvar os judeus de serem 
exterminados 
 
4.5 – Em  457aC   2ª leva: Esdras é enviado para ensinar a Lei, Esdras 7 a 10; 
 
4.6 - Em 444 aC _ uns 72 anos após o término do Templo, os muros da cidade ainda faltavam 
seremlevantados. Neemias é usado por Deus para essa tarefa, Neemias 1-4, 6.15. 
 
4.7 - Depois de Esdras, Malaquias é o último profeta do Velho Testamento.  

> Seguem-se 400 anos de silêncio de Deus que prepara o cenário mundial para avinda 
do Messias: Jesus, Mateus 1 e Lucas 1-3. 

 
História 05   TEMPO DOS GENTIOS 
 
5.1 - império da Babilônia: Nabucodonosor, 2 Reis 24 e 25.  

>Tempo dos profetas Daniel e Ezequiel. Queda da Babilônia, Daniel 5. 
 

5.2 - império medo persa: Ciro, profetizado por Isaías 45. # Daniel na cova dos leões, Dn 6     
    >Tempo da reconstrução do Templo e dos muros, Esdras e Neemias. 
 
5.3 - a Judéia é governada por sacerdotes sob o império dominante.  
- é o tempo chamado de INTER BÍBLICO. Não consta relato dele na Bíblia, só na História 
Geral. 
 
5.4 - império grego: Alexandre, o Grande, profecia em Daniel 7-8.  
  >  Alexandre morre logo e seu reino é dividido em quatro partes. 
5.5 - A Judéia fica sob o Egito: os Ptolomeicos uns 100 anos: são bons para os judeus  

> Traduzem as Escrituras para o grego: a Septuaginta. 
> A tradução usada no tempo de Jesus. 

           > Depois,a Judéia fica sob a Síria: os Selêucidas, uns 35 anos: são maus aos judeus 
 > causam a revolta dos Macabeus  
 
5.6 - Tempo dos Macabeus: certa autonomia por uns 100 anos. 
 
5.7 -  império Romano _ de 63aC a 70 depois de Cristo: uns 130 anos 
         Estes, foram os quatro grandes impérios da Antiguidade revelados ao profeta Daniel  
          > no sonho da estátua do rei, Daniel 2 e Daniel 7 - 8 e 11. 

>Nesse tempo, Deus prepara o cenário mundial para a vinda do Messias  (Jesus). 

 
História 06  A ERA CRISTÃ 
 
6.1 - No tempo do império romano,  nasceu Jesus: tempo dos os Evangelhos)  
 
6.2   começa a  era cristã (relato do livro de Atos) Tempo da IGREJA de Cristo, Atos 2 
 
6.3 - as cartas ensinam a viver como cristãos e normatizam cultos nas igrejas( 1 Coríntios) 
 
6.4 - Apocalipse dá o resumo da História da era cristã até o fim.  

> As cartas às igrejas da Ásia dão resumo da História da Igreja, Ap 2 e 3. 
> No céu, Jesus abre os selos da nova fase da História: a era cristã, Ap 5-6. 

6.5   > A IGREJA é arrebatada(1Tess. 4.15-16)  
> No céu: ocorre o Tribunal de Cristo para dar galardões que determinarão a função 

que os salvos terão ao reinar com Cristo (Rom 14.10- 12, 1Cor 3.11-15, 2Cor 5.10, Lucas 
19.17). 
 
6.6 - Na terra: há 3 anos e meio de paz: o templo dos judeus será reconstruído. 

>  Cristãos e todas as religiões serão dizimados sob o anticristo, 2Tess. 2.4, Ap 20.4. 
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6.7 - Seguem 3 anos e meio de horror: a grande tribulação  
> quando os judeus sofrerão inimaginável perseguição, Apoc7.1-8, 14.1-5. 

 

História 07  INTERVENÇÃO DE JESUS  

>SALVA OS JUDEUS e IMPLANTA O MILÊNIO 

 
7.1 - No tempo do anticristo, são mortas todas as testemunhas de Deus. 
 
7.2 - Então, um anjo prega nos céus, Ap 11, 14.6. 
 
7.3 - Os homens não se arrependem, perseguem com fúria os judeus, 16.11. 
7.4 - Jesus vem socorrer Seu povo, Apoc 19.11-21- 

> o anticristo e a besta são lançados vivos no inferno, Apocalipse 19.20. 
>Jesus julga as nações, Apocalipse 10.21 > Zacarias 14.4 e 12. 
> Satanás é preso, Apoc.  20.1-3 e 20.4-6. 
 

7.5 - Jesus Reina, com os salvos, em Jerusalém por mil anos (o Milênio).Ap 20.1-6 
 
7.6 - Após os mil anos, solto satanás, 

> de novo faz as nações se rebelarem contra o reino de Deus, 
> para derrota definitiva do diabo, Apocalipse 20.7-10. 

 

COMEÇA UMA NOVA HISTÓRIA 
Nova 1 - a crosta terrestre explodirá _ 2 Pedro 3.10-12,Apocalipse 20.11. 
 
Nova 2 -todos os mortos ressurgirão, Apocalipse 20.13. 
 
Nova 3 - um Trono Branco é instalado para juízo de todos os seres humanos,  

> (exceto a IGREJA: antes arrebatada e avaliada no Tribunal de Cristo). 
 
Nova 4 - abrem- se- os livros e o livro da vida para o Juízo final 

>  (exceto a IGREJA, pois  os salvos por crerem em Jesus no tempo da graça, foi 
selada com o Espírito Santo (’ não entra em juízo, mas passou da morte para a vida’  João 5.24 
).  

> CADA UM será julgado segundo as suas obras, (aí se vê como é ‘furada’ a teoria da 
reencarnação,  pois, se fosse verdade, haveria muitos corpos sem espírito). 

 
Nova 5 - não consta no livro da vida? Foi lançado no lago de fogo,Ap 20.15. 
 
Nova 6 - novo céu e nova Terra: o mar já não existe, Apocalipse 21.1. 
 
Nova 7 - A nova Jerusalém desce do céu: - nunca mais haverá maldição. Apocalipse 22.1-5. 
 
Conclusão: Eis um resumo da mensagem das Escrituras: o recado de Deus aos homens, 
contando toda a verdade, bem explicadinha. A quem não se interessar pela Verdade, ‘’ Deus 
lhes envia a operação do erro, para quecreiam na mentira; com todo o engano da injustiça para 
os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. ’2Ts 2.11-12. 

Tem muito mais para quem quiser buscar ao Senhor de todo o coração, Jeremias 
29.13 e ‘quem busca, acha’ (Mt 7. 8) A quem clama por conhecimento, Deus responde 
(Jeremias 33.3) e dá entendimento a quemconsidera a Palavra, 2Timóteo 2.7. Comece lendo, 
copiando, meditando em cada uma das referências que eumesma li, copiei meditei várias 
vezes nestes 50 anos, único jeito de se andarcom Deus a única pessoa com quem os salvos 
vão passar toda a Eternidade. 

 
Cap.14  
UMA DECISÃO PESSOAL 
VOCÊ JÁ ACEITOU JESUS COMO SEU SALVADOR PESSOAL? 
 
CONSIDERE A PALAVRA, O QUE DEUS DIZ ... João 3.1, 36_ ‘ Deus amou o mundo de tal 
[maneira] que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
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tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, se mantém rebelde 
contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 
Quem crê em mim, como diz a Escritura’ João 7.38. 
 
Obs.: precisa crer em Jesus não do seu jeito, nem de qualquer jeito, muito menos comodizem 
dEle por aí: precisa crer em Jesus como diz a Escritura POR ISSOé muito importante cada um 
ler a Bíblia. Por isso, examinamos as Escrituras‘ todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus’ Romanos 3.23.‘osalário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 
vidaeterna em Cristo Jesus nosso Senhor’ Romanos 6.23. 
 
JESUS,  ISENTO DE PECADO, MORREU PELO PECADOR 

‘ Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos 
sarados’ Isaías 53.5.Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê 
naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a 
vida ’ João 5.24 ‘, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes opoder 
de se tornarem filhos de Deus’ João 1.12 

Quem não aceita Jesus agora como Salvador, O encontrará depois, como Juiz: ‘ ao 
nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estãonos céus, e na terra, e debaixo da terra, _e 
toda língua confesse que  Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai! ‘ Filipenses 2.10-
11.  

> A este momento solene, diante da Eternidade, ninguém faltará e,  
> com certeza, você também lá estará! Deus o abençoa!  Fim –x- 

 


