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[UNIDADE I] Novo Céu e nova Terra: tempos melhores virão 

Objetivo geral: entender que nenhuma transformação para melhor ocorrerá 

verdadeiramente enquanto a Humanidade não se elevar a Jesus, o Supremo Governante 

do Planeta Terra. Destacar o papel de todas as áreas do saber humano na evolução do 

mundo, devolvendo ao Cristo o que é do Cristo e, portanto, encontrando Nele tudo o 

que é necessário para fazer surgir no mundo o Novo Céu e a Nova Terra profetizados 

pelo Cristo. 

 

De julho a setembro: introdução ao tema a partir dos artigos “Fim dos Tempos e os 

perseverantes em Jesus” e “Em louvor à Paz”, de autoria do Irmão Paiva Netto, 

publicados, respectivamente, nas edições 127 (março de 2017) e 128 (junho de 2017) 

da Revista “Jesus Está Chegando!”. 

 

1. Novo Céu e nova Terra: a regeneração da Humanidade 

Passagem Bíblica 

 O novo céu e a nova terra (Apocalipse, segundo João, 21: 1-8). 

Páginas doutrinárias 

 Novo Céu e nova Terra (Jesus, o Profeta Divino, edição tradicional, pp. 52-55). 

 Regeneração nunca distante (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 73-

74). 

Página de apoio 

 Celeste Promessa quanto ao Fim da Dor (Jesus, a Dor e a Origem de Sua 

Autoridade, edição tradicional, pp. 117-120). 
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2. A Nova Jerusalém: um mundo novo que vem de Deus  

Passagem Bíblica 

 A Nova Jerusalém (Apocalipse, segundo João, 21: 9-27). 

Páginas doutrinárias 

 A Vinha e o ceticismo (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 27-30). 

 Jerusalém ampliada (Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, edição 

tradicional, pp. 121). 

Página de apoio 

 “Sete Faces que revelam Deus” (blog paivanetto.com) 

 

3. O Conhecimento Divino a nos preparar para novos 

tempos  

Passagem Bíblica 

 A Nova Jerusalém e A certeza do cumprimento da profecia deste Livro 

(Apocalipse, segundo João, 22: 1-7). 

Páginas doutrinárias 

 Frutos da Árvore da Vida Eterna (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 

211-212). 

Página de apoio 

 Dia dos Pais e Geometria Cartesiana (blog paivanetto.com). 

 A questão espiritual do tempo (Jesus, o Profeta Divino, edição tradicional, pp. 

207-208). 
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4. Decisão no Bem: a Felicidade de perseverar em Jesus  

Passagem Bíblica 

 Admoestações e promessas finais, A conclusão do Livro e A Bênção (Apocalipse, 

segundo João, 22: 8-21). 

Páginas doutrinárias 

 Em nossa intimidade, escrevemos as páginas do nosso destino (Somos todos 

Profetas, pp. 176-177). 

Página de apoio 

 Seremos pesados, medidos, julgados (Revista “Jesus Está Chegando!”, edição 

124, p. 24). 

 

[UNIDADE II] Preparação Espiritual para um Mundo Novo 

Objetivo geral: ressaltar que o “Fim dos Tempos” ocorre na Terra e no Céu da Terra, 

destacando a importância da União Consciente das Duas Humanidades para não sermos 

influenciados por Espíritos que não se encontram em condições de acompanhar a 

evolução natural do Planeta Terra. Diante disso, demonstrar que o Cristo de Deus e Seus 

Emissários não medem esforços para dar a todos a oportunidade de se prepararem e 

fazerem parte de um mundo novo e verdadeiramente melhor. 

 

1. “Missionários de ponta”1: quem são e como atuam no 

mundo?   

Passagem Bíblica 

 Os cento e quarenta e quatro mil selados de Israel (Apocalipse, segundo João, 7: 

1-8). 

                                                           
1 Capítulo do livro “Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade”, de autoria do escritor Paiva Netto. 
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Páginas doutrinárias: 

 Os 144 mil selados – o número-qualidade (Revista “Jesus Está Chegando!”, 

edição 129, p. 71-72). 

 Missionários de ponta e Não apenas 144 mil salvos (Jesus, a Dor e a origem de 

Sua Autoridade, edição tradicional, pp. 49-51 – até “visão retardatária”). 

Página de apoio: 

 O Apocalipse está em todos os livros sagrados (Somos todos Profetas, pp. 179-

180). 

Tema transversal: 

 Ecumenismo e combate ao preconceito (em ocasião do Dia da Consciência 

Negra, 20/11). 

 

2. O que é o Reino de Deus e como Jesus nos prepara para 

conquistá-lo? 

Versículos Bíblicos 

 Jesus volta para a Galileia (Evangelho, segundo Mateus, 4:17 – apenas o último 

versículo); 

 A vinda do Reino de Deus (Evangelho, segundo Lucas, 17: 20 e 21 – apenas os 

dois primeiros versículos); 

 Nenhuma comunhão com os incrédulos (Segunda Epístola de Paulo aos 

Coríntios, 6:16 – apenas este versículo). 

Versículos Bíblicos para exemplificar outros momentos em que o Cristo falou do Reino 

de Deus, preparando-nos para alcançá-lo: 

 A parábola das dez virgens (Evangelho, segundo Mateus, 25:1-13); 

 A parábola da pérola (Evangelho, segundo Mateus, 13: 45-46);  

 A parábola do fermento. (Evangelho, segundo Lucas, 13:20-21); 

 A parábola do grão de mostarda (Evangelho, segundo Lucas, 13:18-19); 

 A parábola da semente (Evangelho, segundo Marcos, 13:26-29); 

 Nicodemos visita a Jesus (Evangelho, segundo João, 3: 3, 5, 6, 13-15). 

Páginas doutrinárias: 
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 LBV – 1ª Fase da Religião do 3º Milênio (Diretrizes Espirituais da Religião Divina, 

volume I, p. 102). 

 “A Teocracia do Deus Divino (Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume III, 

pp. 91-92). 

Páginas de apoio:  

 Jesus quer salvar, não flagelar (As Profecias sem Mistério, versão pocket, p. 45). 

 Poema do Deus Divino e Usar corretamente o seu livre-arbítrio (artigo Ecce 

Deus!, no blog paivanetto.com). 

 

3. Jesus dá a todos a oportunidade de redenção 

Passagem bíblica 

 Dedicatória às Sete Igrejas da Ásia (Apocalipse, segundo João, 1: 4-8). 

 Versículos de apoio para demonstrar o Amor de Jesus por toda a Humanidade: 

Apocalipse de Jesus, segundo João, 2:5; 2:10; 2:16; 2:24-25; 3:2-3; 3:11; 3:19-20. 

Páginas doutrinárias: 

 Jesus e Seu amparo universal (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 

tradicional, pp. 206-207). 

 “A Teocracia do Deus Divino (Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume III, 

pp. 91-92). 

Páginas de apoio:  

 Ressurreição pelos méritos espirituais e humanos (Jesus, o Profeta Divino, edição 

tradicional, pp. 227-228). 

 

4. A vivência do Amor de Deus: roteiro para a vitória em 

tempos difíceis 

Passagem bíblica 

 Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus 

(Apocalipse, segundo João, 15: 2-4). 

Página doutrinária: 
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 Solidariedade universal (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 

tradicional, pp. 367-368). 

Páginas de apoio:  

 Jesus, o Provedor Celeste (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 

tradicional, pp. 251-253). 

 Segurança infalível (subtítulo da Mensagem Espiritual do Dr. Bezerra de Menezes 

[Espírito], intitulada “Segurança espiritual em tempos atribulados”, publicada na 

Revista “Jesus Está Chegando!”, edição 118. Itens de 1 a 9). 

 

5. Jesus, o sustento de nossas Almas 

Passagem bíblica 

 Carta de Jesus à Igreja em Laodiceia (Apocalipse, segundo João, 3: 14-22). 

Página doutrinária: 

 Estabilidade material (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 178-181). 

Páginas de apoio:  

 Roteiro Divino e Conversa com o Irmão Flexa Dourada (Jesus, a Dor e a origem 

de Sua autoridade, pp. 379-381). 

 Jesus não engana (As profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 181 e 182). 

 Roteiro Espiritual para a Vitória (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 

edição tradicional pp. 371-408). 

 

6. O preparo espiritual para vencer com o Cristo 

Passagem bíblica 

 A armadura de Deus (Epístola de Paulo aos Efésios, 6: 10-20). 

Página doutrinária: 

 Caminho para a Paz (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 

tradicional pp. 395-397). 

Páginas de apoio:  
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 A visão de Jesus Glorificado (Apocalipse de Jesus, segundo João, 1:9-20 – 

mencionar no estudo). 

 Quanto à nudez moral (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 

tradicional pp. 254-256). 

 Roteiro Espiritual para a Vitória (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 

edição tradicional pp. 371-408). 

 

7. As Sete Bem-Aventuranças do Apocalipse 

Passagem bíblica 

 As Sete Bem-Aventuranças do Apocalipse (Jesus, a Dor e a origem de Sua 

Autoridade, edição tradicional pp. 427-429). 

Páginas doutrinárias: 

 A primeira bênção do Apocalipse (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 

edição tradicional, pp. 203-204). 

 Livro da Revelação é conselho de Deus para que ajamos bem (As Profecias sem 

Mistério, versão pocket, pp. 138-139). 

Página de apoio:  

 Pelo coração mais rapidamente se chega a Deus (As Profecias sem Mistério, 

versão pocket, pp. 139). 

 

8. A Misericórdia Divina e a Justiça no Tempo 

Passagem bíblica 

 O Quinto Selo (Apocalipse, segundo João, 6:9-11). 

Páginas doutrinárias: 

 A Lei de Deus é para todos e Expressão verídica do Amor (Jesus, a Dor e a origem 

de Sua Autoridade, edição tradicional, pp. 135-138). 

 Justiça Divina e ação da Mestra Dor (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 

edição tradicional, pp. 109-111). 
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 A parábola dos trabalhadores na vinha (Evangelho, segundo Mateus, 20: 1 a 16 

– para exemplificar a Misericórdia do Cristo). 

Páginas de apoio:  

 Geração Humana e Geração Espiritual (Somos Todos Profetas, pp.196-198). 

 A vinda do Senhor e o seu significado (Segunda Epístola de Pedro, 3:8 e 9). 

 Extratos de Cidadania do Espírito – item 2, 24,42 (É Urgente Reeducar, pp. 

245/246). 

 

[UNIDADE III] Por que o Fim dos Tempos é necessário?  

Objetivo geral: compreender que, como ensina o Irmão Paiva, “fins parciais ocorreram 

várias vezes”. Dessa forma, entender que a Humanidade passa por um processo de 

transformação que não resultará em sua destruição, e sim no fim de um mundo que 

precisa mudar, marcado pela Volta Triunfal de Jesus. Apresentar a responsabilidade do 

ser humano neste processo, a partir da Lei das Obras.  

 

1. O jovem e o futuro do planeta: a importância do cuidado 

com a Juventude em tempos desafiadores 

Passagem bíblica: 

 A Primeira Trombeta (Apocalipse de Jesus, segundo João, 8:7). 

Páginas doutrinária: 

 O sentido lato de cidadania (Somos todos Profetas, pp. 125-127). 

 Pais e filhos contra a droga (artigo publicado no blog paivanetto.com). 

Páginas de apoio: 

 As crianças devolvem o que recebem (É Urgente Reeducar!, versão pocket, pp. 

67-69). 

 Jesus como paradigma (subtítulo do artigo “Pais de boas obras”, publicado no 

blog paivanetto.com). 

Tema transversal: 
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 Pela Vida, contra as drogas. 

 

2. A Religião do Terceiro Milênio ensina a não temer o Fim 

dos Tempos 

Passagem bíblica: 

 O título, o autor e o assunto do Livro (Apocalipse de Jesus, segundo João, 1:1-3). 

Página doutrinária: 

 O Apocalipse não é um bicho de sete cabeças (subtítulo do livro As Profecias sem 

Mistério, pp. 61-63). 

Página de apoio: 

 Jesus, de Cordeiro a Leão da Tribo de Judá (subtítulo do livro Jesus, a Dor e a 

origem de Sua Autoridade, p. 91, edição tradicional). 

 

3. “Fins parciais ocorreram várias vezes”2 

Passagem bíblica: 

 Os lamentos dos admiradores de Babilônia (Apocalipse de Jesus, segundo João, 

18:9-20). 

Página doutrinária: 

 “E o mundo não se acabou” (capítulo do livro Apocalipse sem Medo, pp. 89-91). 

Página de apoio 

 A solidez do Império Jesus e a fragilidade dos impérios humanos (subtítulo do 

livro Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, p. 152, edição ilustrada). 

 

4. O Juízo Final 

Passagem bíblica: 

 O Juízo de Deus (Apocalipse de Jesus, segundo João, 20:11-15) 

                                                           
2 Subtítulo do livro “Apocalipse sem medo”, de autoria do escritor Paiva Netto. 
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Página doutrinária: 

 A Revelação não é uma loteria profética (subtítulo do livro As Profecias sem 

Mistério, versão pocket, pp. 234-235 – de “Só na profecia...” até “determina-lhes 

o futuro”). 

Páginas de apoio 

 O breve tempo de Deus (subtítulo do livro Jesus, o Profeta Divino, pp. 208-210, 

edição tradicional). 

 Profecia e Tempo (livro As Profecias sem Mistério, p. 9, versão pocket). 

 A questão espiritual do tempo (subtítulo do livro Jesus, o Profeta Divino, pp. 207-

208 da edição tradicional). 

 Itens 3, 4 e 5 do Tratado Universal sobre a Dor (Diretrizes Espirituais da Religião 

de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume III, p. 35). 

 

5. Fim dos Tempos: fim de quê? 

Passagem bíblica: 

 A descrição da grande meretriz (Apocalipse de Jesus, segundo João, 17: 1-18). 

Página doutrinária: 

 Identidade e artimanhas do dragão (capítulo do livro Somos todos Profetas, pp. 

183-192 - trechos). 

Páginas de apoio 

 A trindade do mal já foi derrotada (subtítulo do livro Jesus, a Dor e a origem de 

Sua Autoridade, p. 331-332, edição tradicional). 

 Aliados a Miguel e seus Anjos, podemos derrotar o dragão (subtítulo do livro 

Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, p. 347-348, edição tradicional). 

 

6. “Fim dos Tempos e os Perseverantes em Jesus”3 

Passagem bíblica: 

                                                           
3 Título de artigo de autoria do escritor Paiva Netto, publicado na Revista “Jesus Está Chegando!”, edição 
124, e no blog paivanetto.com). 
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 O sermão profético. O princípio das dores (Evangelho de Jesus, segundo Mateus, 

24: 1-8 – ler da Revista “Jesus Está Chegando!”, edição 127, p. 20). 

Páginas doutrinárias: 

 Perseverar para receber o testemunho de Jesus/Poder, Justiça e Compaixão e A 

Dor do Cristo é o Poder Dele em nós (subtítulos do livro Jesus, a Dor e a origem 

de Sua Autoridade, pp. 122-124, edição tradicional – até “cenários possíveis” – 

selecionar trechos). 

 “Insistência! Persistência! Obstinação!” (subtítulo da Revista “Jesus Está 

Chegando!”, edição 124, p. 26-27 – na íntegra). 

Página de apoio 

 Ter alma apostolar (subtítulo do livro Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 

pp. 371-373, edição ilustrada). 

 

[UNIDADE IV] “O Armagedom já está aí”4 

Objetivo geral: entender que a Humanidade enfrenta momentos desafiadores neste 

final de ciclo apocalíptico, deparando-se, desde já, com Armagedons diversos, conforme 

ensina a Religião do Terceiro Milênio. Compreender, a partir de Jesus, o nosso 

posicionamento a respeito das guerras e conflitos em geral – que não correspondem 

apenas aos conflitos armados entre nações. 

1. “E a morte fugirá deles”5 

Passagem bíblica: 

 A Quinta Trombeta (Apocalipse, 9:1-12, com foco no versículo 6º). 

Páginas doutrinárias: 

                                                           
4 Subtítulo do livro “Somos todos Profetas”, de autoria do escritor Paiva Netto. 
5 Trecho do versículo 6º do capítulo 9º do Apocalipse de Jesus, segundo João. 
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 E a morte fugirá deles (Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume I, 7ª 
edição, pp. 163 e 164, até: “... as suas dores”). 

 O júbilo da Vida (artigo publicado no blog paivanetto.com – alguns trechos). 

 O suicídio golpeia a Alma (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 
tradicional, pp. 32-33). 
 

Páginas de apoio 

 Não há morte em nenhum ponto do Universo (Diretrizes Espirituais da Religião 
Divina, volume I, 7ª edição, p. 159, capítulo integral). 

 E a morte fugirá deles (Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume I, 7ª 
edição, p. 163, capítulo integral). 

 O Homem foi criado para a Vida (Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume 

I, 7ª edição, p. 171, capítulo integral). 

Tema transversal: 

 Pela Vida, contra o suicídio. 

 

 

2. “O Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta”6 

Data de aplicação: 14/04/2018 

Passagem bíblica: 

 O Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta (Apocalipse, 19:11-21). 

Páginas doutrinárias: 

 Política de Deus e Divina Autoridade de Jesus (I) (Jesus, a Dor e a origem de Sua 
Autoridade, edição tradicional, pp. 239-241). 

 O Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta e A grande ceia de Deus (Jesus, 
a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição tradicional, pp. 398-401). 
 

Páginas de apoio 

 Jamais temer (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp.78-79). 

 Roteiro Espiritual para a Vitória (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 

edição tradicional, pp. 403-442). 

                                                           
6 Título da passagem do Apocalipse de Jesus, segundo João, 19:11-21. 
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3. Selos, trombetas e flagelos: como entender esses 

símbolos do Apocalipse? 

Data de aplicação: 21/04/2018 

Passagem bíblica: 

 O Sétimo Selo. Os Sete Anjos com as suas trombetas (Apocalipse, segundo João, 

8: 1-6). 

Páginas doutrinárias: 

 Ao abrir os selos, Jesus revela nossa intimidade, Cuidado com o mau uso do seu 
livre-arbítrio e Em nossa intimidade, escrevemos as páginas do nosso destino 
(Somos todos Profetas, pp. 173-176). 

 Depois dos Selos, as Trombetas (Apocalipse sem Medo, pp. 105-106). 

 Consumação da Ira de Deus (Apocalipse sem Medo, pp. 85-86 – até “incluídos 
tremores de terra”). 
 

Páginas de apoio 

 Gradação do relacionamento político (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 
edição tradicional, pp. 261-262). 

 Apocalipse e combate à hipocrisia (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 
48-49). 

 A guerra é a liberação das paixões humanas e A Obra Máxima e o Armagedom 
(Somos todos Profetas, pp. 114-115). 

 

4. O Sexto Selo, a Sexta Trombetas e o Sexto Flagelo 

Data de aplicação: 28/04/2018 

Passagem bíblica: 

 O Sexto Flagelo (Apocalipse, segundo João, 16:12-16). 

Páginas doutrinárias: 

 A besta, o anti-Cristo e o falso profeta são enganados por satanás (Jesus, a Dor e 
a origem de Sua Autoridade, edição tradicional, pp. 329-331). 
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 Preparação para o Armagedom (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 
edição tradicional, pp. 361-363). 

 A Visão dos Glorificados (Somos todos Profetas, p. 172 – a partir de “Quanto ao 
sexto selo...”). 
 

Páginas de apoio 

 O Sexto Selo (Apocalipse, segundo João, 6:12-17 – fazer referência no Estudo). 

 A Sexta Trombeta (Apocalipse, segundo João, 9:13-21 – fazer referência no 
Estudo). 

 Miguel, o dragão e a batalha no Céu (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 
edição tradicional, pp. 324-326). 

 Razão e coração unidos (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 
tradicional, pp. 351-352). 

 Sartre e Sexto Selo (Apocalipse sem medo, pp. 107-111). 
 
 
 

5. Defender a Vida: um compromisso de todos. 

Passagem bíblica: 

 A grande tribulação (Evangelho, segundo Mateus, 24:15-28). 

Páginas doutrinárias: 

 O Armagedom já está aí (Somos todos Profetas, pp. 120-122). 

 Pela Vida, Defesa legal do feto e Direitos das vítimas (Jesus, o Profeta Divino, pp. 
289-291). 

Páginas de apoio 

 Pela Vida (Jesus, o Profeta Divino, pp. 289-296 – integral). 

 Aborto e Vida Eterna (Somos todos Profetas, pp. 51-54). 
Tema transversal: 

 Pela Vida, contra o aborto (Dia das Mães: 13/05). 

 

 

[UNIDADE V] “Eis que faço novas todas as coisas”7 

                                                           
7 Palavras de Jesus em Seu Apocalipse, segundo João, 21:5. 
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Objetivo geral: compreender que, como ensina o Irmão Paiva, “A Volta de Jesus sobre 

as nuvens vai muito além do significado literal”. Destacar que as condições da Volta 

Triunfal do Divino Mestre não estão restritas aos conceitos humanos de espaço e tempo, 

e que ela ocorre, por antecipação, no coração daqueles que vivem de acordo com os 

ensinamentos do Senhor da Paz. Ressaltar ainda a vitória é do Cristo de Deus e daqueles 

que Nele perseveram, na renovação de todas as coisas para melhor. 

 

1. A ascensão de Jesus e a promessa de Sua Volta 

Passagem bíblica: 

 A ascensão de Jesus (Atos dos Apóstolos de Jesus, 1:6-11). 

Página doutrinária: 

 Da Luz na Manjedoura à Volta Triunfal de Jesus (Jesus, a Dor e a origem de Sua 
Autoridade, edição tradicional, p. 91). 

 A Divina Referência (subtítulo do artigo “O Amigo que retorna”, do Irmão Paiva, 
publicado na Revista “Jesus Está Chegando!”, edição 119, pp. 16-18). 
 

Páginas de apoio 

 Onde tudo ocorre primeiro (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 85-

86). 

 

2. Como será a Volta Triunfal de Jesus? 

Passagem bíblica: 

 A vinda do Filho de Deus (Evangelho de Jesus, segundo Lucas, 21:25-28). 

Páginas doutrinárias: 

 A Volta de Jesus sobre as nuvens vai muito além do significado literal (As 
Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 212-214). 

 Destinação espiritual (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 
tradicional, pp. 115-117). 
 

Páginas de apoio 



43º Fórum Internacional do  
Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus 

Tema: “Fim do Tempos e a Volta Triunfal de Jesus” (Paiva Netto) 
Plano de Desenvolvimento Temático 

 

 

 Dedicatória às Sete Igrejas da Ásia (Apocalipse, segundo João, 1: 4-8 – com foco 

no versículo 7). 

 Jesus, de Cordeiro a Leão da Tribo de Judá (Jesus, a Dor e a origem de Sua 

Autoridade, edição tradicional, pp. 93-94). 

 A Volta do Cristo (As Profecias sem Mistério, versão pocket, pp. 337-342). 

 

3. A Visão dos Glorificados e o Rebanho Único de Jesus 

Passagem bíblica 

 A visão dos glorificados (Apocalipse de Jesus, segundo João, 7:9-17). 

Páginas doutrinárias 

 Divino Redil (subtítulo do livro “Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade – O 

Poder do Cristo em nós”, p. 91, edição tradicional). 

 Novo e abrangente conceito do Rebanho Único de Jesus (Diretrizes Espirituais da 

Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume I, pp. 111-112) 

 Rebanho formado no Céu (subtítulo do livro “Jesus, a Dor e a origem de Sua 

Autoridade – O Poder do Cristo em nós”, pp. 96-97, edição tradicional). 

Materiais de apoio 

 Trecho do Documentário “Os Quatro Pilares do Ecumenismo”, no Congresso em 

que o Irmão Paiva retoma o discurso do Apóstolo Pedro (“não faço acepção de 

pessoas”) e brada com todos: “Somos seres humanos!”. 

 Vestiduras brancas e ousadia no Bem (subtítulo do livro “Jesus, a Dor e a origem 

de Sua Autoridade – O Poder do Cristo em nós”, p. 58, edição tradicional). 

 

4. Meio Ambiente e a evolução do Planeta 

Passagem bíblica: 

 Advertências do velho Isaías (subtítulo do livro “Jesus, o Profeta Divino”, edição 

tradicional, pp. 111-112, que registra o capítulo 24 do livro de Isaías, versículos 

3º, 5º, 12, 13 e 20 – ler do livro, com os comentários do Irmão Paiva). 

Páginas doutrinárias: 
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 Não temos outra morada física senão a Terra e “Último Armagedom” (Jesus, o 
Profeta Divino, edição tradicional, pp. 147-149). 

 Orbe de Regeneração (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 
tradicional, pp. 339-340). 
 

Páginas de apoio: 

 A Lei Divina e a Ciência humana (Jesus, o Profeta Divino, edição tradicional, pp. 112-

113).  

 “Progressão dos mundos” (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 

tradicional, pp. 340-342). 

Tema transversal: 

 Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06). 

 

 

5. Jesus vem! Como o receberemos? 

Passagem bíblica: 

 Parábola dos Talentos (Evangelho de Jesus, segundo Mateus, 25:4 a 30). 

Versículos bíblicos para conexão: 

 Evangelho, segundo Mateus, 24:27; Evangelho, segundo Mateus, 24:36-39; 

Evangelho, segundo Mateus, 24:42-44; Evangelho, segundo Mateus, 25:31-33; 

Evangelho, segundo Marcos, 13:24-27; Evangelho, segundo Marcos, 13:32; 

Evangelho, segundo Lucas, 21:27; Apocalipse, 1:7 e 8; Apocalipse, 3:11; 

Apocalipse, 16:15; Apocalipse, 22:7; Apocalipse, 22:12; Apocalipse, 22:20. 

Página doutrinária: 

 Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, e Sua Volta Triunfal (artigo 
publicado no blog paivanetto.com). 
 

Páginas de apoio 

 Mas quando os governos compreenderão isso? (Jesus, o Profeta Divino, edição 

tradicional, pp. 171-173). 

 A profecia presente nos livros sagrados das diversas religiões (Jesus, o Profeta 

Divino, 8ª edição, p.  152). 
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6. “Reino dos homens torna-se de Deus”8 

Passagem bíblica: 

 A sétima trombeta (Apocalipse, 11: 15-19) e trechos da Carta de Jesus à Igreja 

em Filadélfia (Apocalipse, 3:7, 8, 10 e 12). 

Páginas doutrinárias: 

 Reino dos homens torna-se de Deus (Jesus, o Profeta Divino, edição tradicional, 
pp. 249-251). 

 O Exército de Deus é grandioso (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, 
edição tradicional, pp. 381-384). 
 

Páginas de apoio 

 Novas conquistas (artigo publicado no blog paivanetto.com - de “Ao toque da 

Sétima Trombeta…” Até “Templo da Boa Vontade” - mencionar no Estudo). 

 Revolução Espiritual como nunca houve (Jesus, o Profeta Divino, edição 

tradicional, pp. 251-252). 

 Política de Deus e Divina Autoridade de Jesus (I) (Jesus, a Dor e a origem de Sua 

Autoridade, edição tradicional, pp. 239-246). 

 

7. Retomando conceitos: “Fim dos Tempos e a Volta 

Triunfal de Jesus” (Paiva Netto) 

Passagem bíblica: 

 A visão de Jesus Glorificado (Apocalipse de Jesus, segundo João, 1:9-20 – 

mencionar no estudo). 

Página doutrinária: 

 Jesus Dessectarizado (Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade, edição 
tradicional, pp. 310-312). 

 A Autoridade de Jesus e o Reino de Deus (Jesus, a Dor e a origem de Sua 
Autoridade, edição tradicional, pp. 145-147). 

                                                           
8 Subtítulo do livro “Jesus, o Profeta Divino”, de autoria do escritor Paiva Netto. 
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Páginas de apoio 

 Uma visão de Jesus (artigo publicado no blog paivanetto.com). 

 

Elaboração: 

Equipe temática do 43º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus e 

Juventude Legionária. 

 


