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Quintas
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2º D om ingo             17:00h -  Reunião da Geração Vida
3º D om ingo             17:00h -  Reunião do Evangelismo
Ú lt im o D om ingo   08:00h -  Jejum Mulheres e Geração 
Vida
Sábado 18 18:00h -  Culto Jovem
D om ingo 19 15:00h -  Reunião de liderança
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Nossa responsabil idade com  respeito a Jerusalém
?Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te 
amam? (Salmo 22:6).
?Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que 
todo o dia e toda a noite jamais se calarão; ó vós, os que 
fazeis lembrar ao SEN HOR, não haja descanso em vós, 
nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que 
ponha a Jerusalém por louvor na terra?. (Isaías 62:6-7).
Por que uma exclusiva cidade, no mundo inteiro, foi 
separada, a fim de que os cristãos intercedam, 
diligentemente, por ela, até que a glória do Senhor 
venha sobre ela e todas as pessoas dos confins da Terra, 
possam vê-la e possam compartilhar da alegria de 
Jerusalém?
O fato de Jerusalém ter sido a cidade escolhida para esta 
honra, coloca uma responsabilidade sobre todos os 
cristãos, que se conscientizarem cabalmente de sua 
profunda significação espiritual. Isso explica o motivo 
pelo qual Jerusalém, especialmente nos tempos finais, 
estará à frente da batalha que será travada entre a luz e a 
as trevas. Sem tal conhecimento, não poderemos orar 
significativamente por Jerusalém, nem ter o necessário 
insight profético do maravilhoso futuro da Cidade do 
Grande Rei.
Conforme a Bíblia, Jerusalém passará por dez fases, 
antes que o objetivo final do Senhor para a Sua cidade 
seja alcançado. Atualmente, estamos na quinta fase da 
história divina desta admirável cidade. O Senhor espera 
que sejamos dignos mantenedores de Jerusalém, 
conservando em nossos corações os interesses 
espirituais desta cidade e dos que nela habitam.
01 -  A cidade que o Senhor escolheu para nela se 
revelar - A divina história de Jerusalém teve início, 
quando o Senhor decidiu nela colocar, para sempre, o 
Seu N ome.  Depois que Salomão construiu o primeiro 
templo em Jerusalém, o Senhor lhe disse: ?...Ouvi a 
tua oração, e a súplica que fizeste perante mim; 
santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu 
nome para sempre; e os meus olhos e o meu coração 
estarão ali todos os dias.?  (1 Reis 9:3). N outro 
contexto mais amplo, Ele se referiu à própria cidade: 
?E a seu filho darei uma tribo; para que Davi, meu 
servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em 
Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu 
nome? (1 Reis 11:36).
O nome de Deus está para sempre ligado a Jerusalém. É 
pena que Israel não tivesse percebido que, durante os 
séculos vindouros, Deus iria revelar-Se, de grandes e 
maravilhosas maneiras, em Jerusalém. As muitas e 
longas interrupções no Seu plano têm sido causadas 
pela incredulidade de Israel. M as, mesmo assim, o 
Senhor  jamais abandonou Sua intenção inicial com 
respeito a Jerusalém - nem há de fazê-lo, jamais! N os 
tempos do Antigo Testamento, muitas vezes Deus se 
revelou a Israel, através do culto no Templo de 
Jerusalém, mas isto não resulta na mudança de coração 
do Seu povo escolhido.

02 -  A cidade onde Cristo Se revelou à humanidade - 
A maior revelação de Deus a Israel e aos povos de toda 
a Terra, aconteceu na vinda do Seu Filho Jesus a este 
mundo. N uma profecia messiânica sobre Jesus, o 
profeta Isaías escreveu: ?Pouco é que sejas o meu servo, 
para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os 
preservados de Israel; também te dei para luz dos 
gentios, para seres a minha salvação até à extremidade 
da terra.? (Isaías 49:6). João Batista apontou para Jesus 
e disse: ?Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo? (João 1:29).
Deus revelou-se através do Seu Filho aos habitantes de 
Jerusalém. M as, apensar de todas as claras profecias 
messiânicas, os judeus não O reconheceram e, 
consequentemente, rejeitaram Jesus.  Como parte de 
uma planejada conspiração, Jesus foi aprisionado na 
cidade, julgado e condenado à morte, mesmo sendo 
inocente. Jesus foi crucificado exatamente fora de 
Jerusalém, no Gólgota. Aqui, o grande preço da 
redenção pelos pecados da humanidade foi pago. O 
Gólgota permanecerá eternamente como uma 
expressão do amor e do perdão de Deus, sendo a única 
porta de entrada no Céu, pela qual importa que 
sejamos salvos. Jesus Cristo crucificado foi sepultado 
fora da cidade de Jerusalém e três dias depois, Ele 
ressuscitou dos mortos. N o domingo de Sua 
ressurreição, Ele fez o primeiro sermão  da dispensação 
cristã aos Seus discípulos, em Jerusalém, tendo pregado 
o segundo, uma semana depois (João 20:19-29). 
Quarenta dias após Sua ressurreição, Jesus subiu ao 
Céu, do M onte das Oliveiras. Pouco antes de Sua 
ascensão, Ele deu a Grande Comissão aos Seus 
discípulos. M as, antes que eles iniciassem suas viagens 
evangelísticas, outro evento importante aconteceu em 
Jerusalém.
03 -  A cidade onde o ministério mundial do Espírito 
Santo foi iniciado - A igreja cristã foi iniciada em 
Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado 
sobre os 120 discípulos fieis, no Dia de Pentecoste. Eles 
haviam recebido o claro comando de permanecer na 
cidade e aguardar esta bênção. Sem o poder do Espírito 
Santo, eles não teriam capacidade de ser as testemunhas 
do Cristo rejeitado, em um mundo hostil. ?E 
disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o 
Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre 
os mortos, E em seu nome se pregasse o 
arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as 
nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois 
vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa 
de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até 
que do alto sejais revestidos de poder.? (Lucas 
24:46-49).
A promessa da vinda do Espírito Santo foi esta: ?M as 
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir 
sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos 
confins da terra?. (Atos 1:8).

andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e 
de Jerusalém a palavra do SEN HOR. E ele julgará 
entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes 
converterão as suas espadas em enxadões e as suas 
lanças em foices; uma nação não levantará espada 
contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear?. 
Em Jeremias 3:17, está escrito: ?N aquele tempo 
chamarão a Jerusalém o trono do SEN HOR, e todas 
as nações se ajuntarão a ela, em nome do SEN HOR, 
em Jerusalém; e nunca mais andarão segundo o 
propósito do seu coração maligno?.  Satanás será 
aprisionado por mil anos, no abismo, de onde não 
poderá enganar as nações.
Israel será a nação altamente considerada, durante esse 
período: ?Assim virão muitos povos e poderosas 
nações, a buscar em Jerusalém ao SEN HOR dos 
Exércitos, e a suplicar o favor do SEN HOR. Assim 
diz o SEN HOR dos Exércitos: N aquele dia sucederá 
que pegarão dez homens, de todas as línguas das 
nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, 
dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que 
Deus está convosco? (Zacarias 8:22-23).
9 -  A cidade na qual a última rebelião de Satanás será 
focalizada - Após o reinado milenial de paz do 
M essias,  haverá um grande ataque final contra 
Jerusalém, quando Satanás for libertado de sua prisão. 
Sua renovada presença espiritual na Terra vai revelar 
claramente quem, nesse estágio, realmente é salvo e 
quem não é. Apesar das favoráveis condições na Terra, 
haverá muitas pessoas no final do M ilênio, que terão 
apenas uma forma de piedade. Desse modo, o Diabo 
não terá dificuldade em enganá-las, convencendo-as a 
participar de sua última rebelião, conforme Apocalipse 
20:10: ?E o diabo, que os enganava, foi lançado no 
lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso 
profeta; e de dia e de noite serão atormentados para 
todo o sempre?. Será este o último ataque 
satanicamente inspirado contra Jerusalém e o reino de 
Deus. Satanás e todos os seus seguidores passarão a 
eternidade no lago de fogo.
10 -  A cidade que é a única porta de entrada à N ova 
Jerusalém - A obra da redenção feita pelo Senhor Jesus 
Cristo na Jerusalém terrena é a única porta de entrada 
à Jerusalém celestial, a maravilhosa cidade que o 
Senhor tem preparado para ser o nosso eterno lar. 
(João 14:2). Quando a N ova Terra for criada, a N ova 
Jerusalém descerá do Céu sobre a Terra. João diz no 
Apocalipse 21:2-5: ?E eu, João, vi a santa cidade, a 
nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada 
como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi 
uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 

tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles 
habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus 
estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de 
seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, 
nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as 
primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado 
sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. 
E disse-me: Escreve; porque estas palavras são 
verdadeiras e fiéis?.
Anos de glória e eternidade vão raiar na N ova 
Jerusalém, onde haverá uma batalha a ser travada neste 
mundo tenebroso, com a vitória certa para os 
seguidores do Senhor. Existem aspectos importantes 
no papel de reforma do mundo, os quais ainda não se 
cumpriram.  A que ponto você está engajado na 
batalha de apoio a Jerusalém? Você entende claramente 
a severidade da guerra satânica contra Jerusalém e se 
posiciona claramente contra essa guerra? Você está 
consciente das grandes e maravilhosas revelações de 
Deus sobre o que vai acontecer nesta cidade? Muito 
mais do que o exílio dos judeus na Babilônia, temos 
motivo de nos lembrar de Jerusalém e orar para Deus 
novamente proteger esta cidade, a qual, no passado, foi 
sitiada, pisada e transformada num deserto, por causa 
da incredulidade dos seus habitantes. Os exilados de 
Israel assim cantavam: ?Se eu me esquecer de ti, ó 
Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. 
Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao 
meu paladar; se não preferir Jerusalém à minha maior 
alegria?.  (Salmo 137:5-6).
Atualmente, Jerusalém é uma cidade na qual prevalece 
a descrença no M essias, e também uma cidade 
ameaçada de divisão física, religiosa e política pelos 
inimigos de Israel. Para nós, que somos tão 
intimamente ligados ao passado, presente e futuro de 
Jerusalém, esta situação é inaceitável e devemos orar, 
continuamente, até que o Senhor estabeleça Jerusalém 
como a Sua cidade,  para o Seu louvor, em toda a 
Terra.

Johan M alan -  Our Responsibility in Respect of 
Jerusalem - Abril, 2012.
Traduzido por M ary Schultze, em 31/05/2012
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01 Danielli Santana 
Rodrigues De Jesus
03 Anna Darla De 
Oliveira M achado 
Teixeira
03 Cleide Gomes da 
Costa Silva
04 Gabriele Barreto De 
Oliveira M oura
04 M arly Aloise De 
Abreu Rocha
04 M oacyr Dos Santos 
Junior
08 Claudenice Gomes Da 
Costa
09 Rose Gomes De Faria 
Costa
16 Vera Lúcia Gomes 
Soares
16 Victória Borges De 
Faria Costa
18 Francisca Efigênia M . 
A. da Silva
19 Deyse Da Rocha 
Figueiredo
23 Elizandra Travezani
24 N eide Silva de 
Almeida Costa

25 Alex Da Costa Santos
27 M aria das Graças de 
O. M oura
28 M onique Galvão dos 
Santos Oliveira
29 Fatima M aria 
Coutinho
30 Juliana do N ascimento 
M eni Lima

BODAS

03 M árcia & Henri 
05 Ana & Hélio
05 Pâmela & João
06 Flávia & Felipe
06 Isamara & M anuel
07 Priscila & Robson
08 Cristina & André
09 M árcia & Sérgio
10 Annelise e Paulo
16 Érica & M ilton
28 M onique & Wesley

ANIVERSARIANTES DO MÊS

EBD ADULTOS

N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne 
aos dom ingos às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual: 
Revista EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
Para inscrever-se, procure o Pr. 
M aur icio.

EBD Jovens e Adolescentes

A Escola Bíblica Especial para Jovens 
acontece aos domingos a partir das 9:30h 
na sala da juventude no 3º andar.
Para Adolescentes, às 10:30h, na mesma 
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna, 
adequada à faixa etária e incentivam o 
debate.

FRASE DO MÊS

"Prefiro navegar e bater em  um a rocha do 
que sentar e apodrecer na doca seca."

Lester Roloff

Cont inuação da página 1
N o Dia de Pentecoste, após o derramamento do Espírito Santo, começou a 
evangelização mundial. N aquele dia, 3.000 almas foram salvas e a igreja de Cristo nasceu 
em Jerusalém. A partir de Jerusalém, a mensagem do evangelho seria levada até os 
confins da Terra.
04 -  A cidade pisada durante a descrença de Israel e a evangelização do mundo - Por que 
Jerusalém foi a cidade pisada, através de toda a dispensação do N ovo Testamento, e, em 
seu lamentável estado, ter ficado muito longe de ser chamada a cidade de Deus? Porque 
Israel rejeitou o M essias e, portando, não pôde comparecer como o povo de Deus, a fim 
de proclamar a mensagem da graça salvadora do M essias, de Jerusalém até os confins da 
Terra. O Senhor Jesus condenou Jerusalém e seus habitantes pela sua descrença: 
?Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados! quantas 
vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, 
e tu não quiseste! Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta; Porque eu vos digo que desde 
agora me não vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor.? 
(M ateus 23:37-39). ?Jesus, porém, lhes disse: N ão vedes tudo isto? Em verdade vos digo 
que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.? (M ateus 24:2).
Israel foi disperso de sua cidade e  o intenso evangelismo mundial teve início - uma 
tarefa que tem sido predominantemente cumprida pelos crentes gentios Em Seu discurso 
no M onte das Oliveiras, o Senhor Jesus disse: ?E cairão ao fio da espada, e para todas as 
nações serão levados cativos; e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos 
gentios se completem?.  Fica óbvio, por esta declaração, que o plano de Deus para Israel 
e Jerusalém não foi abandonado, visto como Jerusalém seria pisada, até que os tempos 
dos gentios fossem completados. O tempo dos gentios é o mesmo do evangelismo 
mundial. N o final desta dispensação, Israel e Jerusalém serão restauradas, a fim de 
descortinar o seu glorioso destino futuro.
Paulo também acrescenta algo a esta profecia, quando diz: ?Porque não quero, irmãos, 
que ignoreis este segredo (para que não presumais de vós mesmos): que o endurecimento 
veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o 
Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o Libertador, E desviará de Jacó as 
impiedades.? (Romanos 11:25-26). Jesus havia dito aos judeus que eles não mais O 
veriam, até que dissessem: ?Bendito o que vem em nome do Senhor.?  Quando Ele vier 
novamente, Israel certamente vai reconhecê-Lo como o seu M essias-Rei.
N ão se pode negar que o endurecimento espiritual veio a Israel, bem como a sua 
consequente dispersão física, apenas temporariamente, visto como a história sagrada 
provê amplas provas da restauração de Israel e de Jerusalém. O povo judeu tem sido 
restaurado à sua terra, virtualmente, após 2 milênios de dispersão entre as nações. A parte 
antiga de Jerusalém foi recapturada, em 1967, tendo ficado, a partir desse tempo, sob o 
controle dos judeus. Em 1980, ela foi declarada como a eterna e indivisível capital de 
Israel e, pela primeira vez, desde o exílio babilônico, como a capital de um estado 
independente de Israel. N a primeira vinda do Senhor Jesus, a cidade estava sob o 
controle dos romanos. Atualmente, ela está totalmente sob o controle dos judeus, mas 
sua restauração política e espiritual somente acontecerá quando o M essias vier ocupar o 
trono de Davi.
5 -  A cidade na qual Israel é restaurada, em meio a grande hostilidade - Atualmente, 
Israel tem sido restaurada apenas parcialmente  e a grande maioria da nação continua 
espiritualmente morta. Existem duas razões para que o Senhor permita as hostilidades 
contra Israel e Jerusalém: A primeira é trazer sofrimento ao Seu povo, para refiná-lo, 
visando um remanescente salvo. Em Ezequiel 22:19-20, lemos: ?Portanto assim diz o 
Senhor DEUS: Pois que todos vós vos tornastes em escórias, por isso eis que eu vos 
ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, e o bronze, e o ferro, e o 
chumbo, e o estanho, no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se 
fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei?.  
Os problemas atuais de Israel vão se intensificar de modo considerável, quando a nação 
estiver sofrendo no período das dores de Jacó, quando apenas o remanescente será salvo. 
(Jeremias 30:7). Em Oséias 5:15 o M essias diz: ?Irei e voltarei ao meu lugar, até que se 
reconheçam culpados e busquem a minha face; estando eles angustiados, de madrugada 
me buscarão?.
A segunda razão pela qual as hostilidades contra Israel têm crescido ultimamente é que o 
Senhor vai reunir todas as nações em Jerusalém, para entrar contra elas em julgamento, 
na Batalha do Armagedom, por causa do seus pecados, inclusive o de odiarem os judeus.
Em Zacarias 12:3 e 14:2, o Senhor diz: ?E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém 
uma pedra pesada para todos os povos; todos os que a carregarem certamente serão 
despedaçados; e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra... Porque eu ajuntarei todas 
as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas serão 
saqueadas, e as mulheres forçadas; e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o 
restante do povo não será extirpado da cidade?.  Coisa horrenda para os inimigos de 

Israel será, quando eles caírem nas mãos do Deus vivos! Joel 3:2 também confirma que o 
Senhor vai julgar todas as nações por terem dispersado os judeus e dividido a sua terra.
6 -  A cidade onde o Anticristo reinará por sete anos - O negro reinado do Anticristo 
durante os sete anos da Tribulação está sendo esperado por Jerusalém e pelo mundo 
inteiro. Conforme João 5:43, Israel vai aceitar o Anticristo como o M essias e conforme 
Daniel 9:27, as nações gentias cometerão o mesmo erro. O Anticristo usará Jerusalém 
como um dos seus quartéis-generais mundiais da apostasia, durante os sete anos da 
Tribulação.
Com a sua aprovação, o templo será reconstruído, para, em seguida, ser profanado, 
quando ele se declarar como Deus no templo. Paulo se refere a este evento, na 2 
Tessalonicenses 2:3-4: ?N inguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim 
sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 
o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; de sorte que 
se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus?.  Então, os judeus 
vão descobrir que estiveram adorando a pessoa errada e quebrarão a aliança feita com o 
Anticristo. A reação do monstro será ordenar o genocídio dos judeus, forçando-os a 
fugir, o mais depressa possível, para os lugares montanhosos. O Senhor Jesus preparou o 
Seu povo para essa crise, conforme M ateus 24:15-16,21,22: ?Quando, pois, virdes que a 
abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, 
atenda; ... Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes; porque haverá então 
grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem 
tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se 
salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias?
O judeu messiânico, Arthur Katz, também adverte os seus compatriotas judeus sobre o 
grande assalto que o falso M essias, com o seu poder, fará contra eles: ?Eu gostaria de 
estar enganado, mas creio que a geração de judeus vai sofrer uma devastação em escala 
mundial, a qual vai eclipsar a era nazista. Seremos terrivelmente odiados e perseguidos, 
repentinamente arrancados, perdendo tudo em um só dia e sendo obrigados a fugir com 
o que pudermos carregar às costas, sem saber para onde correremos... Vamos pagar em 
dobro pelos nossos pecados, mas Deus prometeu que vai nos restaurar.? (The Holocaust: 
Where was God?). N o final da era tenebrosa da Grande Tribulação, a luz do M essias 
brilhará sobre o remanescente de Israel.
7 -  A cidade onde Cristo vai Se revelar em glória - Jerusalém será, sem dúvida, o 
cenário, da segunda vinda de Cristo. Em Zacarias 14:4-5, lemos: ?E naquele dia estarão 
os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; e 
o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá 
um vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele 
para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel; 
e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. 
Então virá o SEN HOR meu Deus, e todos os santos contigo?.
N essa ocasião, o M essias salvará o remanescente de Israel e julgará os seus inimigos: 
?M as sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de 
graça e de súplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram; e pranteá-lo-ão sobre ele, 
como quem pranteia pelo filho unigênito; e chorarão amargamente por ele, como se 
chora amargamente pelo primogênito. E acontecerá que, quando alguém ainda 
profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: N ão viverás, porque falaste 
mentira em nome do SEN HOR; e seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão 
quando profetizar... E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se 
purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a 
ouvirei; direi: É meu povo; e ela dirá: O SEN HOR é o meu Deus?.
Após a nação ter-se reconciliado com o Senhor Jesus, Ele restaurará o trono de Davi em 
Jerusalém. E a promessa feita pelo anjo Gabriel a M aria, antes do nascimento de Jesus, 
será cumprida: ?Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus 
lhe dará o trono de Davi, seu pai?.
O Senhor Jesus nunca reinou no trono de Davi, mas há de fazê-lo, em Sua segunda 
vinda, pois ?A Escritura não pode ser anulada? (João 10:35).
Em Atos 15:16-17, lemos: ?Depois disto voltarei, E reedificarei o tabernáculo de Davi, 
que está caído, Levantá-lo-ei das suas ruínas, E tornarei a edificá-lo. Para que o restante 
dos homens busque ao Senhor, E todos os gentios, sobre os quais o meu nome é 
invocado, Diz o Senhor, que faz todas estas coisas?.
8 -  A cidade do grande Rei, no Seu reinado de paz - Jerusalém aguarda um futuro 
glorioso, quando  a cidade será a capital do mundo inteiro, durante o reinado milenial de 
Cristo: ?Formoso de sítio, e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do 
norte, a cidade do grande Rei? (Salmo 48:2). O mundo inteiro vai se regozijar em 
Jerusalém e Sião. Em Isaías 2:3-4, lemos: ?E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos 
ao monte do SEN HOR, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e 
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