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A p r e s e n t a ç ã o
O mundo está em rápida transformação. Hoje as mudanças são tão velozes 
que não fazemos ideia de como viveremos em um futuro próximo. Da tec-
nologia ao comportamento humano tudo se reconfigura em ritmo acele-
rado. Crises na economia, na política e no meio ambiente têm como pano de 
fundo a decadência moral de uma sociedade que se aproxima do caos. Com 
razão, muitos se sentem inseguros diante desse cenário. Como consequência, 
surgem preocupação, ansiedade e medo.

Felizmente, Alguém conhece o futuro. Jesus Cristo revelou no último livro 
da Bíblia, o Apocalipse, os acontecimentos decisivos da história de nosso 
planeta. “Apocalipse” não significa tragédias e catástrofes, como muitos 
imaginam, mas a revelação de que uma nova realidade substituirá a atual 
ordem de coisas. Sofrimento, dor e morte estão com os dias contados! No 
Apocalipse, há revelações de esperança. Daí o nome desta série de estudos 
bíblicos que você tem em mãos.

Apocalipse: Revelações de Esperança é uma versão moderna e reformulada 
do antigo Seminário Revelações do Apocalipse. Organizada em 21 lições, pode 
servir de base para séries evangelísticas de três semanas, assim como para 
o estudo individual ou em grupo por um tempo mais longo.

O estudo bíblico Apocalipse: Revelações de Esperança está integrado à  Bíblia 
Missionária, publicada pela Casa Publicadora Brasileira em parceria com a 
Sociedade Bíblica do Brasil. As notas e perguntas deste estudo bíblico estão 
distribuídas em cadeia ao longo da Bíblia Missionária. Logo, pode-se usar essa 
Bíblia como uma ferramenta eficaz para orientar o estudo de cada lição.

Ao fim deste caderno de estudos, você encontra auxílios que facilitam 
a compreensão de grandes temas proféticos e doutrinários da Bíblia. Tam-
bém há em cada lição quadros com desenhos, que são códigos de realidade 
aumentada, ou AR Codes, que podem ser lidos por smartphone. Para isso, 
baixe o aplicativo Apocalipse RA, disponível gratuitamente nas lojas App 
Store e Google Play. Abra o aplicativo, escolha o idioma e mire a ilustração 
com a câmera do celular. Você vai encontrar na tela do aparelho uma anima-
ção em 3D que enriquece e dinamiza o estudo bíblico. O aplicativo também 
disponibiliza outros recursos.

Mais importante do que usar esses auxílios é poder contar com a ajuda 
do Único que conhece o futuro. Por isso, antes de estudar cada lição, ore 
pedindo que o Senhor ensine a você as verdades eternas. Embora vivamos 
tempos difíceis, na Palavra de Deus há esperança!

Os editores
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A p r e s e n t a ç ã o
O mundo está em rápida transformação. Hoje as mudanças são tão velozes 
que não fazemos ideia de como viveremos em um futuro próximo. Da tec-
nologia ao comportamento humano tudo se reconfigura em ritmo acele-
rado. Crises na economia, na política e no meio ambiente têm como pano de 
fundo a decadência moral de uma sociedade que se aproxima do caos. Com 
razão, muitos se sentem inseguros diante desse cenário. Como consequência, 
surgem preocupação, ansiedade e medo.

Felizmente, Alguém conhece o futuro. Jesus Cristo revelou no último livro 
da Bíblia, o Apocalipse, os acontecimentos decisivos da história de nosso 
planeta. “Apocalipse” não significa tragédias e catástrofes, como muitos 
imaginam, mas a revelação de que uma nova realidade substituirá a atual 
ordem de coisas. Sofrimento, dor e morte estão com os dias contados! No 
Apocalipse, há revelações de esperança. Daí o nome desta série de estudos 
bíblicos que você tem em mãos.

Apocalipse: Revelações de Esperança é uma versão moderna e reformulada 
do antigo Seminário Revelações do Apocalipse. Organizada em 21 lições, pode 
servir de base para séries evangelísticas de três semanas, assim como para 
o estudo individual ou em grupo por um tempo mais longo.

O estudo bíblico Apocalipse: Revelações de Esperança está integrado à  Bíblia 
Missionária, publicada pela Casa Publicadora Brasileira em parceria com a 
Sociedade Bíblica do Brasil. As notas e perguntas deste estudo bíblico estão 
distribuídas em cadeia ao longo da Bíblia Missionária. Logo, pode-se usar essa 
Bíblia como uma ferramenta eficaz para orientar o estudo de cada lição.

Ao fim deste caderno de estudos, você encontra auxílios que facilitam 
a compreensão de grandes temas proféticos e doutrinários da Bíblia. Tam-
bém há em cada lição quadros com desenhos, que são códigos de realidade 
aumentada, ou AR Codes, que podem ser lidos por smartphone. Para isso, 
baixe o aplicativo Apocalipse RA, disponível gratuitamente nas lojas App 
Store e Google Play. Abra o aplicativo, escolha o idioma e mire a ilustração 
com a câmera do celular. Você vai encontrar na tela do aparelho uma anima-
ção em 3D que enriquece e dinamiza o estudo bíblico. O aplicativo também 
disponibiliza outros recursos.

Mais importante do que usar esses auxílios é poder contar com a ajuda 
do Único que conhece o futuro. Por isso, antes de estudar cada lição, ore 
pedindo que o Senhor ensine a você as verdades eternas. Embora vivamos 
tempos difíceis, na Palavra de Deus há esperança!

Os editores
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1

◊ Um gigantesco asteroide no espaço sideral ameaça colidir com o planeta 
Terra. Mudanças climáticas levam ao derretimento do gelo nos polos, inun-

dando toda a superfície terrestre, ou dão início a uma nova era glacial, conge-
lando oceanos e grandes áreas habitáveis. Seres extraterrestres invadem nosso 
planeta causando pavor e morte. Uma praga incurável se alastra sem controle. 
Um ato impensado de dois governantes poderosos detona centenas de bombas 
atômicas, arrasando toda a civilização humana. Em todas essas situações, é feito 
um plano para salvar da destruição apenas um número reduzido de pessoas, que 
recomeçará a história humana em meio ao caos.

Assim a fi cção cinematográfi ca descreve o fi m do mundo. Um cenário de pavor 
e desesperança. O ser humano não consegue enxergar além quando imagina o
futuro. Na Bíblia, porém, está escrito que o amável Jesus Cristo apareceu para 
um de Seus apóstolos e lhe revelou que o fi m do mundo será o começo de uma 
nova história, num novo ambiente em que a morte e a infelicidade não mais 
existirão, e que as lágrimas serão enxugadas dos olhos. Um plano de salvação 
gratuito está disponível para todos aqueles que desejem ser salvos da destrui-
ção fi nal. Neste estudo, você descobrirá que o Apocalipse revela Jesus Cristo 
como a esperança de que você precisa para viver.

1 | O que signifi ca a palavra “apocalipse”? Apocalipse 1:1

 Mistério.   Revelação.   Código.

A palavra “apocalipse” vem do grego e signifi ca 
“revelação”. No Apocalipse, o véu é afastado e 
podemos enxergar o futuro sob a perspectiva de 
Deus. Na cultura popular, “apocalipse” está asso-
ciado à destruição e ao fi m do mundo. Mas esse 
não é o ponto central do livro bíblico. Apesar de 
apontar para momentos difíceis da história, sua 
maior revelação é a de Jesus Cristo, a origem e o 
tema central do livro. Nessa revelação, a história de dor e sofrimento dá lugar 
a uma vida feliz e eterna.

2 | Que afi rmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Apocalipse 1:3

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse e guardamos o que está 
escrito nele, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumpri-
rão em nossa vida. Por toda a Bíblia, Ele nos promete um novo mundo livre de
todo o mal. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo 
de Sua revelação específi ca para o período fi nal da história.

3 | Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? 2 Pedro 1:21

“Porque nunca jamais qualquer _______________________________ foi dada por 
________________________ humana; entretanto, homens [santos] falaram da 
_____________________________, movidos pelo ___________________________________.”

A Bíblia foi inspirada por Deus, através da atuação do Espírito Santo. Ela 
foi escrita em um período que abrangeu cerca de 1.600 anos, por mais de 
40 autores e em culturas distintas. As principais evidências de sua inspiração 
divina são: unidade temática, profecias cumpridas, fi dedignidade histórica e 
arqueológica, atualidade de seus ensinos e vidas transformadas por sua men-
sagem de esperança.
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◊ Um gigantesco asteroide no espaço sideral ameaça colidir com o planeta 
Terra. Mudanças climáticas levam ao derretimento do gelo nos polos, inun-

dando toda a superfície terrestre, ou dão início a uma nova era glacial, conge-
lando oceanos e grandes áreas habitáveis. Seres extraterrestres invadem nosso 
planeta causando pavor e morte. Uma praga incurável se alastra sem controle. 
Um ato impensado de dois governantes poderosos detona centenas de bombas 
atômicas, arrasando toda a civilização humana. Em todas essas situações, é feito 
um plano para salvar da destruição apenas um número reduzido de pessoas, que 
recomeçará a história humana em meio ao caos.

Assim a fi cção cinematográfi ca descreve o fi m do mundo. Um cenário de pavor 
e desesperança. O ser humano não consegue enxergar além quando imagina o
futuro. Na Bíblia, porém, está escrito que o amável Jesus Cristo apareceu para 
um de Seus apóstolos e lhe revelou que o fi m do mundo será o começo de uma 
nova história, num novo ambiente em que a morte e a infelicidade não mais 
existirão, e que as lágrimas serão enxugadas dos olhos. Um plano de salvação 
gratuito está disponível para todos aqueles que desejem ser salvos da destrui-
ção fi nal. Neste estudo, você descobrirá que o Apocalipse revela Jesus Cristo 
como a esperança de que você precisa para viver.

1 | O que signifi ca a palavra “apocalipse”? Apocalipse 1:1

 Mistério.   Revelação.   Código.

A palavra “apocalipse” vem do grego e signifi ca 
“revelação”. No Apocalipse, o véu é afastado e 
podemos enxergar o futuro sob a perspectiva de 
Deus. Na cultura popular, “apocalipse” está asso-
ciado à destruição e ao fi m do mundo. Mas esse 
não é o ponto central do livro bíblico. Apesar de 
apontar para momentos difíceis da história, sua 
maior revelação é a de Jesus Cristo, a origem e o 
tema central do livro. Nessa revelação, a história de dor e sofrimento dá lugar 
a uma vida feliz e eterna.

2 | Que afi rmação Jesus faz quanto àquele que estuda o Apocalipse? Apocalipse 1:3

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse e guardamos o que está 
escrito nele, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumpri-
rão em nossa vida. Por toda a Bíblia, Ele nos promete um novo mundo livre de
todo o mal. A felicidade acompanhará aqueles que se dedicarem ao estudo 
de Sua revelação específi ca para o período fi nal da história.

3 | Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? 2 Pedro 1:21

“Porque nunca jamais qualquer _______________________________ foi dada por 
________________________ humana; entretanto, homens [santos] falaram da 
_____________________________, movidos pelo ___________________________________.”

A Bíblia foi inspirada por Deus, através da atuação do Espírito Santo. Ela 
foi escrita em um período que abrangeu cerca de 1.600 anos, por mais de 
40 autores e em culturas distintas. As principais evidências de sua inspiração 
divina são: unidade temática, profecias cumpridas, fi dedignidade histórica e 
arqueológica, atualidade de seus ensinos e vidas transformadas por sua men-
sagem de esperança.
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4 | Para compreender a Bíblia (em especial, o Apocalipse), qual deve ser nossa 
atitude? Lucas 24:27

 Ler somente o Antigo Testamento.
 Ler somente o Novo Testamento.
  Buscar as informações contidas em todos os livros bíblicos, tanto do 
Antigo quanto do Novo Testamento.

A orientação bíblica e o exemplo de Jesus são muito específi cos: para com-
preender a Bíblia é necessário permitir que ela explique a si mesma. Assim, 
a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio 
Apocalipse e os escritos do Antigo e do Novo Testamento.

5 | Por que Deus Se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas 
e símbolos? Lucas 8:10

“A _______________ outros é dado conhecer os _______________________ do reino 
de Deus; aos _________________, fala-se por ______________________, para que, 
________________________, não vejam; e, ____________________, não entendam.”

Jesus falou por meio de parábolas para que Sua mensagem fosse entendida 
somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. Da mesma 
forma, Deus codifi cou a revelação sobre o futuro do mundo no Apocalipse 
para que as pessoas pudessem compreendê-la apenas por meio do relacio-
namento com Deus. Jesus apresentou, em Sua sabedoria, mensagens numa 
linguagem compreensível para “Seus servos” (Ap 1:1).

6 | Entre os símbolos do Apocalipse, o que signifi ca o “Cordeiro”? Apocalipse 5:6

__________________________________________________________________________________

No Antigo Testamento, o cordeiro é sacrifi cado em lugar do pecador. O cor-
deiro pascal signifi ca vida e libertação do cativeiro egípcio. O Novo Testamento 
aponta Jesus como a realização do simbolismo do cordeiro. Cristo é Aquele que 
tira o pecado do mundo e liberta o pecador das amarras do mal (Jo 1:29).

7 | O que signifi ca o “dragão” no Apocalipse? Apocalipse 12:9

__________________________________________________________________________________

O Apocalipse identifi ca o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, o 
próprio Satanás, que se coloca em luta contra Jesus, o Cordeiro.

8 | O que signifi ca o termo “águas” no Apocalipse? Apocalipse 17:15

__________________________________________________________________________________

O termo “águas” refere-se a “povos” no Apocalipse.

9 | Que advertências Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? 2 Pedro 1:20

 Podemos dar o signifi cado que quisermos às profecias.
 Somos livres para eliminar das profecias os textos dos quais discordamos.
  Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preser-
vando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada.

Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, sem criar 
interpretações pessoais baseadas em especulação.

10 | Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Apocalipse 12:10, 11
Assinale V para verdadeiro ou F para falso:

 Bem e mal existirão para sempre, e devemos nos conformar com isso.
 A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus.
 O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados defi nitivamente.

A salvação, o poder e o reino são obtidos para nós por Deus, por intermédio de 
Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e a morte.

11 | Por que, no Apocalipse, o anúncio de uma destruição é uma mensagem de 
esperança? Apocalipse 20:10

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O diabo e seus instrumentos de engano, que tanto mal têm provocado, serão 
derrotados defi nitivamente.
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4 | Para compreender a Bíblia (em especial, o Apocalipse), qual deve ser nossa 
atitude? Lucas 24:27

 Ler somente o Antigo Testamento.
 Ler somente o Novo Testamento.
  Buscar as informações contidas em todos os livros bíblicos, tanto do 
Antigo quanto do Novo Testamento.

A orientação bíblica e o exemplo de Jesus são muito específi cos: para com-
preender a Bíblia é necessário permitir que ela explique a si mesma. Assim, 
a chave para a compreensão dos símbolos do Apocalipse são o próprio 
Apocalipse e os escritos do Antigo e do Novo Testamento.

5 | Por que Deus Se revelou em algumas circunstâncias por meio de parábolas 
e símbolos? Lucas 8:10

“A _______________ outros é dado conhecer os _______________________ do reino 
de Deus; aos _________________, fala-se por ______________________, para que, 
________________________, não vejam; e, ____________________, não entendam.”

Jesus falou por meio de parábolas para que Sua mensagem fosse entendida 
somente por aqueles que tinham interesse nas coisas espirituais. Da mesma 
forma, Deus codifi cou a revelação sobre o futuro do mundo no Apocalipse 
para que as pessoas pudessem compreendê-la apenas por meio do relacio-
namento com Deus. Jesus apresentou, em Sua sabedoria, mensagens numa 
linguagem compreensível para “Seus servos” (Ap 1:1).

6 | Entre os símbolos do Apocalipse, o que signifi ca o “Cordeiro”? Apocalipse 5:6

__________________________________________________________________________________

No Antigo Testamento, o cordeiro é sacrifi cado em lugar do pecador. O cor-
deiro pascal signifi ca vida e libertação do cativeiro egípcio. O Novo Testamento 
aponta Jesus como a realização do simbolismo do cordeiro. Cristo é Aquele que 
tira o pecado do mundo e liberta o pecador das amarras do mal (Jo 1:29).

7 | O que signifi ca o “dragão” no Apocalipse? Apocalipse 12:9

__________________________________________________________________________________

O Apocalipse identifi ca o dragão como sendo a antiga serpente do Éden, o 
próprio Satanás, que se coloca em luta contra Jesus, o Cordeiro.

8 | O que signifi ca o termo “águas” no Apocalipse? Apocalipse 17:15

__________________________________________________________________________________

O termo “águas” refere-se a “povos” no Apocalipse.

9 | Que advertências Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? 2 Pedro 1:20

 Podemos dar o signifi cado que quisermos às profecias.
 Somos livres para eliminar das profecias os textos dos quais discordamos.
  Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, preser-
vando a palavra profética sem acrescentar ou retirar nada.

Devemos interpretar as profecias iluminados pelo Espírito Santo, sem criar 
interpretações pessoais baseadas em especulação.

10 | Qual é a síntese da mensagem do Apocalipse? Apocalipse 12:10, 11
Assinale V para verdadeiro ou F para falso:

 Bem e mal existirão para sempre, e devemos nos conformar com isso.
 A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus.
 O diabo e seus instrumentos de engano serão derrotados defi nitivamente.

A salvação, o poder e o reino são obtidos para nós por Deus, por intermédio de 
Cristo. Ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, vencemos o acusador e a morte.

11 | Por que, no Apocalipse, o anúncio de uma destruição é uma mensagem de 
esperança? Apocalipse 20:10

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O diabo e seus instrumentos de engano, que tanto mal têm provocado, serão 
derrotados defi nitivamente.
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◊ Multidões nas arquibancadas de um estádio gritam o nome de um habili-
doso jogador de futebol. Jovens acampam uma noite, esperando a bilhe-

teria abrir para comprarem um ingresso para a apresentação de uma estrela 
musical. Um ativista político é aclamado como a esperança de renovação para 
a sociedade. Um carismático líder religioso é rodeado por gente que estende a 
mão para tocá-lo, na expectativa de que algo sobrenatural aconteça.

Esses são os ídolos do mundo: gente mortal como você e eu, mas cujo carisma 
atrai a admiração de muitos. No entanto, por mais que venham a realizar coisas boas, 
são incapazes de resolver os verdadeiros problemas humanos. Podem entreter pes-
soas, porém não podem torná-las felizes. Podem governar pessoas, porém não podem 
regenerá-las. Podem até fazer milagres, porém não podem salvá-las da morte eterna.

O Apocalipse apresenta o verdadeiro Herói da humanidade. Ele é o único capaz 
de trazer paz ao coração perturbado, consolo para a alma angustiada, esperança 
para quem já cansou de chorar e salvação para o perdido. Diferente dos ídolos 
humanos falíveis e instáveis, Ele é todo-poderoso, fi el e eterno. Venceu a morte e 
viverá para todo o sempre. Conheça neste estudo o verdadeiro Herói que deseja 
conquistar grandes vitórias para você.

1 | Quem é o centro da revelação no Apocalipse? Apocalipse 1:1

__________________________________________________________________________________

No Apocalipse, Jesus Cristo é identifi cado por 38 nomes e títulos diferentes. 

O  ve r d a d e i r o  H e r ó i

12 | Que promessa encerra o livro do Apocalipse? Apocalipse 22:7

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Jesus Cristo repete ainda outras duas vezes (v. 12, 20), ao fi nal do livro, a maior 
promessa das Escrituras Sagradas: Ele voltará! Quando isso ocorrer, Deus 
“enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá 
luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram” (Ap 21:4).

Meu compromisso:

Entendi que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e revela Jesus Cristo. 
Assim, o Apocalipse é uma revelação especial de Jesus para o fi m dos tempos. 
Para ser feliz (ou bem-aventurado), eu me comprometo a estudar o livro do 
Apocalipse e a guardar o que está escrito nele.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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◊ Multidões nas arquibancadas de um estádio gritam o nome de um habili-
doso jogador de futebol. Jovens acampam uma noite, esperando a bilhe-

teria abrir para comprarem um ingresso para a apresentação de uma estrela 
musical. Um ativista político é aclamado como a esperança de renovação para 
a sociedade. Um carismático líder religioso é rodeado por gente que estende a 
mão para tocá-lo, na expectativa de que algo sobrenatural aconteça.

Esses são os ídolos do mundo: gente mortal como você e eu, mas cujo carisma 
atrai a admiração de muitos. No entanto, por mais que venham a realizar coisas boas, 
são incapazes de resolver os verdadeiros problemas humanos. Podem entreter pes-
soas, porém não podem torná-las felizes. Podem governar pessoas, porém não podem 
regenerá-las. Podem até fazer milagres, porém não podem salvá-las da morte eterna.

O Apocalipse apresenta o verdadeiro Herói da humanidade. Ele é o único capaz 
de trazer paz ao coração perturbado, consolo para a alma angustiada, esperança 
para quem já cansou de chorar e salvação para o perdido. Diferente dos ídolos 
humanos falíveis e instáveis, Ele é todo-poderoso, fi el e eterno. Venceu a morte e 
viverá para todo o sempre. Conheça neste estudo o verdadeiro Herói que deseja 
conquistar grandes vitórias para você.

1 | Quem é o centro da revelação no Apocalipse? Apocalipse 1:1

__________________________________________________________________________________

No Apocalipse, Jesus Cristo é identifi cado por 38 nomes e títulos diferentes. 

2
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12 | Que promessa encerra o livro do Apocalipse? Apocalipse 22:7

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Jesus Cristo repete ainda outras duas vezes (v. 12, 20), ao fi nal do livro, a maior 
promessa das Escrituras Sagradas: Ele voltará! Quando isso ocorrer, Deus 
“enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá 
luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram” (Ap 21:4).

Meu compromisso:

Entendi que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e revela Jesus Cristo. 
Assim, o Apocalipse é uma revelação especial de Jesus para o fi m dos tempos. 
Para ser feliz (ou bem-aventurado), eu me comprometo a estudar o livro do 
Apocalipse e a guardar o que está escrito nele.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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Nos primeiros três capítulos, é mencionado 137 vezes, e em todo o livro exis-
tem cerca de 250 referências a Ele. A fi gura de Cristo surge em todas as visões 
do livro. O Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus. Isso pode ser notado 
na maneira como Ele Se apresenta.

2 | Quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? Apocalipse 
1:13-18. Assinale as alternativas corretas.

 Roupa comprida.    Cinto de prata.
 Cabelos brancos como a lã.   Pés como de diamante.
 Voz como de muitas águas.   Rosto brilhante como o sol.

João apresenta Cristo nos mesmos termos em que 
Deus é descrito no Antigo Testamento. Prerrogati-
vas de Deus são atribuídas a Jesus Cristo. Sua cabeça 
e cabelos eram brancos como a lã ou como a neve 
(Dn 7:9), e Sua voz era como o som de “muitas águas” 
(Ez 43:2). Ele é descrito como “o primeiro” e “o último” 
(Is 44:6; 48:12) e o “Deus vivo” (Js 3:10; Sl 42:2; Os 1:10).

3 | O que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Apocalipse 5:1-4

__________________________________________________________________________________

João viu o livro selado com sete selos que simbolizam todo o destino da huma-
nidade nas mãos de Deus. O profeta chorou por saber que ninguém poderia 
abrir nem mesmo olhar para aquele livro, até que viu o Cordeiro (Ap 5:5, 6).

4 | Quem na Bíblia é chamado de “o Cordeiro”? João 1:29

__________________________________________________________________________________

Ao longo de todo o período do Antigo Testamento, cordeiros foram sacrifi cados sim-
bolizando o único e verdadeiro sacrifício que seria feito por Jesus, o Cordeiro de Deus.

5 | Quem foi o único ser do Universo considerado digno de abrir o misterioso 
livro selado? Apocalipse 5:7-10

__________________________________________________________________________________

A morte e ressurreição de Jesus garantem que Ele é capaz de ter nas mãos a 
soberania do mundo. Segundo Apocalipse 5, somente Jesus é apto para julgar 
quem será salvo e quem vai se perder. É necessário que entreguemos a vida a 
Ele. Só Jesus pode nos limpar do pecado (1Jo 1:9). Na verdade, “abaixo do Céu 
não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa 
que sejamos salvos” (At 4:12). É por isso que, em Apocalipse 5, João chorava 
sem consolo e sem nenhuma esperança até que apareceu Jesus. E também 
é explicado por que os 24 anciãos exclamaram com regozijo quando Jesus 
interveio em favor daqueles pelos quais morreu.

6 | Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Romanos 6:23

“Porque o salário do pecado é a _______________________, mas o dom gratuito 
de Deus é a _________________________________ em Cristo Jesus, nosso Senhor.”

Nesse texto, é descrita a morte eterna – a segunda morte –, pois é contrastada com 
a “vida eterna”. O pecado paga seus escravos com a morte: “a alma que pecar, 
essa morrerá” (Ez 18:4). Assim, o “dom gratuito” é a vida eterna que foi perdida por 
Adão e Eva como consequência de sua transgressão. Quando entregamos comple-
tamente nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, obtemos a vida eterna (Jo 3:16).

7 | Qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e a dos demais seres huma-
nos? Hebreus 4:15

Jesus foi “tentado em _____________________________, […] mas sem ________________.

Cristo Se compadece dos seres humanos porque sofreu em Sua natureza 
humana, porém sem pecar. Ele sabe quais são as fraquezas da humanidade, 
porque sofreu o que sofremos. Por isso, Sua vitória nos permite ser “mais que 
vencedores” (Rm 8:37). Deus “nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor 
Jesus Cristo” (1Co 15:57), tanto sobre o pecado como sobre seu salário: a morte.

8 | O que Jesus fez pelos seres humanos? 1 Coríntios 15:3

“Cristo ________________ pelos nossos _________________, segundo as Escrituras.”

Cristo recebeu sobre Si a condenação do pecador, tornando-Se nosso único 
e perfeito Salvador.
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Nos primeiros três capítulos, é mencionado 137 vezes, e em todo o livro exis-
tem cerca de 250 referências a Ele. A fi gura de Cristo surge em todas as visões 
do livro. O Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus. Isso pode ser notado 
na maneira como Ele Se apresenta.

2 | Quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? Apocalipse 
1:13-18. Assinale as alternativas corretas.

 Roupa comprida.    Cinto de prata.
 Cabelos brancos como a lã.   Pés como de diamante.
 Voz como de muitas águas.   Rosto brilhante como o sol.

João apresenta Cristo nos mesmos termos em que 
Deus é descrito no Antigo Testamento. Prerrogati-
vas de Deus são atribuídas a Jesus Cristo. Sua cabeça 
e cabelos eram brancos como a lã ou como a neve 
(Dn 7:9), e Sua voz era como o som de “muitas águas” 
(Ez 43:2). Ele é descrito como “o primeiro” e “o último” 
(Is 44:6; 48:12) e o “Deus vivo” (Js 3:10; Sl 42:2; Os 1:10).

3 | O que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Apocalipse 5:1-4

__________________________________________________________________________________

João viu o livro selado com sete selos que simbolizam todo o destino da huma-
nidade nas mãos de Deus. O profeta chorou por saber que ninguém poderia 
abrir nem mesmo olhar para aquele livro, até que viu o Cordeiro (Ap 5:5, 6).

4 | Quem na Bíblia é chamado de “o Cordeiro”? João 1:29

__________________________________________________________________________________

Ao longo de todo o período do Antigo Testamento, cordeiros foram sacrifi cados sim-
bolizando o único e verdadeiro sacrifício que seria feito por Jesus, o Cordeiro de Deus.

5 | Quem foi o único ser do Universo considerado digno de abrir o misterioso 
livro selado? Apocalipse 5:7-10

__________________________________________________________________________________

A morte e ressurreição de Jesus garantem que Ele é capaz de ter nas mãos a 
soberania do mundo. Segundo Apocalipse 5, somente Jesus é apto para julgar 
quem será salvo e quem vai se perder. É necessário que entreguemos a vida a 
Ele. Só Jesus pode nos limpar do pecado (1Jo 1:9). Na verdade, “abaixo do Céu 
não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa 
que sejamos salvos” (At 4:12). É por isso que, em Apocalipse 5, João chorava 
sem consolo e sem nenhuma esperança até que apareceu Jesus. E também 
é explicado por que os 24 anciãos exclamaram com regozijo quando Jesus 
interveio em favor daqueles pelos quais morreu.

6 | Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Romanos 6:23

“Porque o salário do pecado é a _______________________, mas o dom gratuito 
de Deus é a _________________________________ em Cristo Jesus, nosso Senhor.”

Nesse texto, é descrita a morte eterna – a segunda morte –, pois é contrastada com 
a “vida eterna”. O pecado paga seus escravos com a morte: “a alma que pecar, 
essa morrerá” (Ez 18:4). Assim, o “dom gratuito” é a vida eterna que foi perdida por 
Adão e Eva como consequência de sua transgressão. Quando entregamos comple-
tamente nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, obtemos a vida eterna (Jo 3:16).

7 | Qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e a dos demais seres huma-
nos? Hebreus 4:15

Jesus foi “tentado em _____________________________, […] mas sem ________________.

Cristo Se compadece dos seres humanos porque sofreu em Sua natureza 
humana, porém sem pecar. Ele sabe quais são as fraquezas da humanidade, 
porque sofreu o que sofremos. Por isso, Sua vitória nos permite ser “mais que 
vencedores” (Rm 8:37). Deus “nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor 
Jesus Cristo” (1Co 15:57), tanto sobre o pecado como sobre seu salário: a morte.

8 | O que Jesus fez pelos seres humanos? 1 Coríntios 15:3

“Cristo ________________ pelos nossos _________________, segundo as Escrituras.”

Cristo recebeu sobre Si a condenação do pecador, tornando-Se nosso único 
e perfeito Salvador.
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9 | O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? 1 João 1:9

“Se confessarmos os nossos ______________________, Ele é fi el e justo para nos 
______________________ os pecados e nos _____________________ de toda injustiça.”

Quando confessamos nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar com 
base no sacrifício de Jesus Cristo, “o Cordeiro de Deus” (Jo 1:29). O bondoso 
amor de Deus aceita o pecador arrependido, perdoa seu pecado confessado e 
lhe permite que fi que diante do Senhor com a vida perfeita de Cristo.

10 | No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Apocalipse 19:16

______________________________________________________________________________

Jesus é descrito como “REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES”. Com Sua vitória na 
cruz, Ele reconquistou o território usurpado pelo inimigo, obtendo vitória 
completa sobre todo o mal. Portanto, Cristo é o soberano no Céu e na Terra.

11 | Desde Sua ressurreição, o que Jesus faz no Céu? Hebreus 7:25

______________________________________________________________________________

No Apocalipse, o confl ito entre Satanás e Jesus é descrito com intensidade. 
Essa batalha começou no Céu e dirigiu-se para a Terra, onde envolveu a 
humanidade. Aqui, o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provo-
cando o pecado em todos (Rm 5:12). Jesus veio a este mundo reverter as 
obras de Satanás, derrotando-o e garantindo vitória a todos aqueles que 
O aceitam como Senhor e Salvador.

Meu compromisso:

Entendi que o personagem principal do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. 
Eu me comprometo a conhecê-Lo melhor e a permitir que Ele seja, também, 
o centro da minha vida.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Graças à tecnologia, hoje temos a comunicação instantânea. Alguém escre-
ve ou diz alguma coisa em um aparelho eletrônico conectado a uma rede 

mundial, e, no mesmo instante, a mensagem pode ser lida, ouvida ou assistida 
pelo destinatário de qualquer parte do planeta. Por outro lado, a agilidade das 
mensagens eletrônicas deixou para trás o lado mais humano da correspondência 
por cartas, hábito que aproximava amigos, familiares e namorados. Que alegria 
receber uma carta da pessoa querida! A distância, a ausência e o silêncio fre-
quentemente tornam mais evidentes os sentimentos escritos à mão.

Jesus Cristo também enviou cartas. Ele inspirou João, o autor do Apocalipse, a 
escrever cartas a sete igrejas específi cas, com mensagens direcionadas aos fi éis 
de cada uma dessas comunidades. Eram igrejas localizadas em sete cidades da 
província da Ásia Menor, cada uma reunindo pessoas com qualidades admiráveis e 
com falhas condenáveis, assim como todos nós. Devido à profundidade das palavras 
enunciadas por Jesus, essas cartas contêm instruções, advertências e promessas 
que se aplicam à igreja cristã ao longo das eras. Neste estudo, você conhecerá a 
mensagem de Cristo destinada para você.

 1 | Quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Apo-
calipse 1:11

 Sete líderes políticos.   Sete pessoas santas.  Sete igrejas. Fo
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A s  s e t e  i g r e j a s

9 | O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? 1 João 1:9

“Se confessarmos os nossos ______________________, Ele é fi el e justo para nos 
______________________ os pecados e nos _____________________ de toda injustiça.”

Quando confessamos nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar com 
base no sacrifício de Jesus Cristo, “o Cordeiro de Deus” (Jo 1:29). O bondoso 
amor de Deus aceita o pecador arrependido, perdoa seu pecado confessado e 
lhe permite que fi que diante do Senhor com a vida perfeita de Cristo.

10 | No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Apocalipse 19:16

______________________________________________________________________________

Jesus é descrito como “REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES”. Com Sua vitória na 
cruz, Ele reconquistou o território usurpado pelo inimigo, obtendo vitória 
completa sobre todo o mal. Portanto, Cristo é o soberano no Céu e na Terra.

11 | Desde Sua ressurreição, o que Jesus faz no Céu? Hebreus 7:25

______________________________________________________________________________

No Apocalipse, o confl ito entre Satanás e Jesus é descrito com intensidade. 
Essa batalha começou no Céu e dirigiu-se para a Terra, onde envolveu a 
humanidade. Aqui, o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provo-
cando o pecado em todos (Rm 5:12). Jesus veio a este mundo reverter as 
obras de Satanás, derrotando-o e garantindo vitória a todos aqueles que 
O aceitam como Senhor e Salvador.

Meu compromisso:

Entendi que o personagem principal do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. 
Eu me comprometo a conhecê-Lo melhor e a permitir que Ele seja, também, 
o centro da minha vida.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Graças à tecnologia, hoje temos a comunicação instantânea. Alguém escre-
ve ou diz alguma coisa em um aparelho eletrônico conectado a uma rede 

mundial, e, no mesmo instante, a mensagem pode ser lida, ouvida ou assistida 
pelo destinatário de qualquer parte do planeta. Por outro lado, a agilidade das 
mensagens eletrônicas deixou para trás o lado mais humano da correspondência 
por cartas, hábito que aproximava amigos, familiares e namorados. Que alegria 
receber uma carta da pessoa querida! A distância, a ausência e o silêncio fre-
quentemente tornam mais evidentes os sentimentos escritos à mão.

Jesus Cristo também enviou cartas. Ele inspirou João, o autor do Apocalipse, a 
escrever cartas a sete igrejas específi cas, com mensagens direcionadas aos fi éis 
de cada uma dessas comunidades. Eram igrejas localizadas em sete cidades da 
província da Ásia Menor, cada uma reunindo pessoas com qualidades admiráveis e 
com falhas condenáveis, assim como todos nós. Devido à profundidade das palavras 
enunciadas por Jesus, essas cartas contêm instruções, advertências e promessas 
que se aplicam à igreja cristã ao longo das eras. Neste estudo, você conhecerá a 
mensagem de Cristo destinada para você.

 1 | Quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Apo-
calipse 1:11

 Sete líderes políticos.   Sete pessoas santas.  Sete igrejas. Fo
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O Apocalipse apresenta quatro séries de sete. São elas: as sete igrejas (Ap 1–3), 
os sete selos (5:1–8:1), as sete trombetas (8–11) e as sete pragas (15, 16). Cada 
uma dessas séries envolve a história do tempo de João até a segunda vinda de 
Jesus. Neste estudo, serão expostos os elementos que compõem a primeira das 
grandes séries: as sete igrejas. Cada igreja, assim como cada selo e trombeta, 
representa um período específi co da história. As sete igrejas mencionadas no 
Apocalipse existiam de fato e estão na sequência de uma estrada real antiga 
que ligava essas cidades. Os conselhos para cada igreja ofereceram lições para 
a igreja daquela época, mas também são úteis para nós, hoje (ver diagrama
“As sete igrejas”, p. 108).  
  
2 | Nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Números 14:34

 Um dia representa 24 horas.  Um dia representa um ano. 
 Um dia representa mil anos.

Em certas profecias, aplica-se o princípio dia/ano, em que um dia corres-
ponde a um ano (ver Ez 4:6, 7).

3 | Que período profético é incluído na mensagem à igreja de Esmirna? Apoca-
lipse 2:10

__________________________________________________________________________________

Em certas profecias, aplica-se o princípio dia/ano, 
em que um dia corresponde a um ano (Nm 14:34; 
Ez 4:6, 7). Assim, entendemos que os dez dias de 
tribulação da fase de Esmirna se estendem entre 
os anos 303 e 313. Em 303, um edito promulgado 
pelo imperador Diocleciano levantou uma forte 
onda de perseguição aos cristãos. Esse período 
teve fi m com o Edito de Milão, assinado pelo 
imperador Constantino em 313.

4 | Qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Apocalipse 2:20, 21

__________________________________________________________________________________

A mensagem a Tiatira traz como símbolo de sua condição a antiga rainha 
Jezabel (ver 1Rs 16:31). A ela são atribuídos os pecados de prostituição e 
ingestão de carnes sacrifi cadas aos ídolos. Isso se refere à apostasia do cris-
tianismo durante a Idade Média. Em nome de Deus, imagens e esculturas 
de santos eram adoradas, mandamentos divinos foram alterados por decreto 
humano e os dissidentes foram perseguidos pela Inquisição. Na época, o papa 
tomou para si prerrogativas divinas: perdoar pecados, condenar e absolver 
consciências, exigir adoração e exercer autoridade absoluta.

5 | Que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente “morno”? 
Apocalipse 3:20

“Eis que estou à ________________ e bato; se alguém ouvir a Minha ____________ e 
abrir a ____________________, entrarei em sua ___________________ e cearei com ele, 
e _____________ Comigo.”

Jesus aguarda a decisão de cada um. Ele não invade. Seu convite é para jantar 
(ou cear) conosco. Isso signifi ca que Ele nos chama a um relacionamento de 
comunhão com Ele. Cristo quer que você O aceite em sua vida. Atenda ao 
apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3:20, abrindo o coração para que 
Ele entre em sua vida e mude seu ser.

Meu compromisso:

Entendi que as sete cartas escritas às sete igrejas do Apocalipse representam, 
na perspectiva histórica, os sete períodos vividos pela igreja cristã. Eu me 
comprometo a aceitar sua mensagem e atender ao apelo que Jesus Cristo faz 
em Apocalipse 3:20. Assim, abro meu coração para que Ele entre em minha 
vida e mude meu ser.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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O Apocalipse apresenta quatro séries de sete. São elas: as sete igrejas (Ap 1–3), 
os sete selos (5:1–8:1), as sete trombetas (8–11) e as sete pragas (15, 16). Cada 
uma dessas séries envolve a história do tempo de João até a segunda vinda de 
Jesus. Neste estudo, serão expostos os elementos que compõem a primeira das 
grandes séries: as sete igrejas. Cada igreja, assim como cada selo e trombeta, 
representa um período específi co da história. As sete igrejas mencionadas no 
Apocalipse existiam de fato e estão na sequência de uma estrada real antiga 
que ligava essas cidades. Os conselhos para cada igreja ofereceram lições para 
a igreja daquela época, mas também são úteis para nós, hoje (ver diagrama
“As sete igrejas”, p. 108).  
  
2 | Nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Números 14:34

 Um dia representa 24 horas.  Um dia representa um ano. 
 Um dia representa mil anos.

Em certas profecias, aplica-se o princípio dia/ano, em que um dia corres-
ponde a um ano (ver Ez 4:6, 7).

3 | Que período profético é incluído na mensagem à igreja de Esmirna? Apoca-
lipse 2:10

__________________________________________________________________________________

Em certas profecias, aplica-se o princípio dia/ano, 
em que um dia corresponde a um ano (Nm 14:34; 
Ez 4:6, 7). Assim, entendemos que os dez dias de 
tribulação da fase de Esmirna se estendem entre 
os anos 303 e 313. Em 303, um edito promulgado 
pelo imperador Diocleciano levantou uma forte 
onda de perseguição aos cristãos. Esse período 
teve fi m com o Edito de Milão, assinado pelo 
imperador Constantino em 313.

4 | Qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Apocalipse 2:20, 21

__________________________________________________________________________________

A mensagem a Tiatira traz como símbolo de sua condição a antiga rainha 
Jezabel (ver 1Rs 16:31). A ela são atribuídos os pecados de prostituição e 
ingestão de carnes sacrifi cadas aos ídolos. Isso se refere à apostasia do cris-
tianismo durante a Idade Média. Em nome de Deus, imagens e esculturas 
de santos eram adoradas, mandamentos divinos foram alterados por decreto 
humano e os dissidentes foram perseguidos pela Inquisição. Na época, o papa 
tomou para si prerrogativas divinas: perdoar pecados, condenar e absolver 
consciências, exigir adoração e exercer autoridade absoluta.

5 | Que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente “morno”? 
Apocalipse 3:20

“Eis que estou à ________________ e bato; se alguém ouvir a Minha ____________ e 
abrir a ____________________, entrarei em sua ___________________ e cearei com ele, 
e _____________ Comigo.”

Jesus aguarda a decisão de cada um. Ele não invade. Seu convite é para jantar 
(ou cear) conosco. Isso signifi ca que Ele nos chama a um relacionamento de 
comunhão com Ele. Cristo quer que você O aceite em sua vida. Atenda ao 
apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse 3:20, abrindo o coração para que 
Ele entre em sua vida e mude seu ser.

Meu compromisso:

Entendi que as sete cartas escritas às sete igrejas do Apocalipse representam, 
na perspectiva histórica, os sete períodos vividos pela igreja cristã. Eu me 
comprometo a aceitar sua mensagem e atender ao apelo que Jesus Cristo faz 
em Apocalipse 3:20. Assim, abro meu coração para que Ele entre em minha 
vida e mude meu ser.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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◊ A guerra internacional mais curta da história de que se tem notícia foi a 
conquista do Sultanato de Zanzibar, na África, pelos marinheiros britâni-

cos. O confl ito começou às 9h02 e terminou às 9h40 de 27 de agosto de 1896. 
Apesar de durar poucos minutos, a batalha deixou 500 mortos, afundou três 
embarcações e destruiu o palácio do sultão, que conseguiu fugir para outro país.

Mesmo quando é breve, toda guerra é trágica. Pessoas morrem, perdem tudo 
o que têm e se refugiam para salvar a vida. No Apocalipse, é descrita a maior de 
todas as guerras, também conhecida como “o grande confl ito”, uma batalha entre 
o bem e o mal que abrange todos os outros confl itos, mesmo algumas batalhas 
do nosso dia a dia. No entanto, diferentemente de outras guerras, a vitória já está 
garantida, e cabe a cada um de nós decidir se queremos nos alistar no exército 
vencedor. Neste estudo, você descobrirá como o grande confl ito começou, como 
vai terminar e o que fazer para estar ao lado do Vencedor.

1 | Que fato extraordinário ocorreu no Céu? 
Apocalipse 12:7-9

_____________________________________________________

A Bíblia apresenta uma batalha no Céu entre as forças de 
Miguel (Cristo) e as de Satanás. O diabo então foi expulso 
do Céu, sendo atirado com os anjos maus para a Terra.

2 | Quem originou o mal? Ezequiel 28:14, 15. Assinale V para verdadeiro e 
F para falso.

 Um querubim (anjo) que foi criado imperfeito.
 Um querubim que foi criado perfeito originou o mal.
 Deus originou o mal.

Ezequiel apresenta o perverso rei de Tiro como um símbolo para Sata-
nás. Esse rei foi um tipo (modelo) de como é Satanás, assim como o menino 
Emanuel foi um tipo de como seria Cristo (Is 7:14; 9:6). Satanás foi criado 
perfeito e sem maldade, era um anjo com uma importante função no Céu. 
Mas o texto descreve um processo de inexplicável degeneração que transfor-
mou esse ser perfeito, Lúcifer, em Satanás (adversário). A vaidade, o orgulho, 
a ambição e o querer se colocar no lugar do Criador foram os passos que o leva-
ram ao pecado (Ez 28:16, 17) e fi zeram dele o pai de todo o mal (Jo 8:44).

3 | Que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no Céu? Isaías 14:12-14

“Eu ___________________ ao céu; acima das estrelas de Deus ____________________ 
o meu trono e no monte da congregação me __________________________, nas 
extremidades do Norte; ________________________ acima das mais altas nuvens 
e ___________________ semelhante ao Altíssimo.”

Lúcifer, nome de origem latina que signifi ca “portador de luz”, ou “estrela da 
manhã”, é apresentado nessa passagem simbolizado pelo rei de Babilônia. 
É mostrada sua intenção de ser semelhante a Deus, estabelecendo seu trono 
onde o Altíssimo está. Ele desejava elevar-se acima das estrelas de Deus e ser 
semelhante ao Altíssimo. Nesse contexto, teve início a rebelião cósmica de 
Satanás contra Cristo, cujo desfecho é revelado no Apocalipse.

4 | Como era o mundo antes da chegada do mal? Gênesis 1:26-31

 Tudo era caótico, e a evolução ainda não havia começado.
 Tudo era perfeito, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
 A Terra sofria as consequências da rebelião no Céu.

Antes do pecado, o mundo não conhecia dor ou sofrimento, visto que refl etia 
o plano original divino. O primeiro casal, formado à imagem de Deus, vivia Ve
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◊ A guerra internacional mais curta da história de que se tem notícia foi a 
conquista do Sultanato de Zanzibar, na África, pelos marinheiros britâni-

cos. O confl ito começou às 9h02 e terminou às 9h40 de 27 de agosto de 1896. 
Apesar de durar poucos minutos, a batalha deixou 500 mortos, afundou três 
embarcações e destruiu o palácio do sultão, que conseguiu fugir para outro país.

Mesmo quando é breve, toda guerra é trágica. Pessoas morrem, perdem tudo 
o que têm e se refugiam para salvar a vida. No Apocalipse, é descrita a maior de 
todas as guerras, também conhecida como “o grande confl ito”, uma batalha entre 
o bem e o mal que abrange todos os outros confl itos, mesmo algumas batalhas 
do nosso dia a dia. No entanto, diferentemente de outras guerras, a vitória já está 
garantida, e cabe a cada um de nós decidir se queremos nos alistar no exército 
vencedor. Neste estudo, você descobrirá como o grande confl ito começou, como 
vai terminar e o que fazer para estar ao lado do Vencedor.

1 | Que fato extraordinário ocorreu no Céu? 
Apocalipse 12:7-9

_____________________________________________________

A Bíblia apresenta uma batalha no Céu entre as forças de 
Miguel (Cristo) e as de Satanás. O diabo então foi expulso 
do Céu, sendo atirado com os anjos maus para a Terra.

2 | Quem originou o mal? Ezequiel 28:14, 15. Assinale V para verdadeiro e 
F para falso.

 Um querubim (anjo) que foi criado imperfeito.
 Um querubim que foi criado perfeito originou o mal.
 Deus originou o mal.

Ezequiel apresenta o perverso rei de Tiro como um símbolo para Sata-
nás. Esse rei foi um tipo (modelo) de como é Satanás, assim como o menino 
Emanuel foi um tipo de como seria Cristo (Is 7:14; 9:6). Satanás foi criado 
perfeito e sem maldade, era um anjo com uma importante função no Céu. 
Mas o texto descreve um processo de inexplicável degeneração que transfor-
mou esse ser perfeito, Lúcifer, em Satanás (adversário). A vaidade, o orgulho, 
a ambição e o querer se colocar no lugar do Criador foram os passos que o leva-
ram ao pecado (Ez 28:16, 17) e fi zeram dele o pai de todo o mal (Jo 8:44).

3 | Que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no Céu? Isaías 14:12-14

“Eu ___________________ ao céu; acima das estrelas de Deus ____________________ 
o meu trono e no monte da congregação me __________________________, nas 
extremidades do Norte; ________________________ acima das mais altas nuvens 
e ___________________ semelhante ao Altíssimo.”

Lúcifer, nome de origem latina que signifi ca “portador de luz”, ou “estrela da 
manhã”, é apresentado nessa passagem simbolizado pelo rei de Babilônia. 
É mostrada sua intenção de ser semelhante a Deus, estabelecendo seu trono 
onde o Altíssimo está. Ele desejava elevar-se acima das estrelas de Deus e ser 
semelhante ao Altíssimo. Nesse contexto, teve início a rebelião cósmica de 
Satanás contra Cristo, cujo desfecho é revelado no Apocalipse.

4 | Como era o mundo antes da chegada do mal? Gênesis 1:26-31

 Tudo era caótico, e a evolução ainda não havia começado.
 Tudo era perfeito, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
 A Terra sofria as consequências da rebelião no Céu.

Antes do pecado, o mundo não conhecia dor ou sofrimento, visto que refl etia 
o plano original divino. O primeiro casal, formado à imagem de Deus, vivia Ve
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em perfeita comunhão com o Criador. Eles também desfrutavam uma har-
moniosa relação com a natureza e todas as outras criaturas.

5 | Como Satanás introduziu a rebelião na Terra? Gênesis 3:4

 Induzindo à dúvida.   Incitando uma guerra.

Satanás lançou dúvida quanto à palavra de Deus, levando o primeiro casal à 
desobediência. Esse ato de rebelião, que se chama pecado, trouxe como con-
sequência a culpa e a morte (ver Rm 6:23), que não eram conhecidas pelo ser 
humano até aquele momento.

6 | Que nomes são dados ao inimigo de Deus? Apocalipse 12:7-10

__________________________________________________________________________________

O inimigo de Deus é chamado no Apocalipse de diabo, palavra grega que 
signifi ca “caluniador”, e Satanás, palavra hebraica que signifi ca “adversá-
rio”. Em sua rebelião, o inimigo causou divisão entre os anjos celestiais e 
 tornou-se adversário de Jesus Cristo. Ele também é apresentado como dra-
gão e serpente. Essa não é a descrição de sua característica física, mas de sua 
atuação incessante de ataque e oposição a Cristo e à sua igreja.

7 | Qual é a principal obra de Satanás? João 10:10

__________________________________________________________________________________

Derrotado por Jesus Cristo na cruz (Cl 2:15), resta ao inimigo expressar sua 
rebelião por meio de uma obra de engano e destruição, que conduz seus 
seguidores à completa ruína. Essa será sempre a obra de Satanás durante o 
pouco tempo que lhe resta (Ap 12:12).

8 | Quais são os dois enganos mais sutis de Satanás? 2 Coríntios 11:14, 15

“E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em __________
_____________. Não é muito, pois, que os seus próprios _____________________ se 
transformem em ministros de __________________; e o _______________ deles será 
conforme as suas __________________________.”

Fica evidente que poucas vezes Satanás se apresentará abertamente como é. 
Sua estratégia de maior sucesso consiste em se cobrir com um manto de pie-
dade, inclusive realizando milagres. Devemos cuidar para que ele não tenha 
vantagem sobre nós (2Co 2:11).

9 | Contra quem Satanás está enfurecido nestes últimos dias? Apocalipse 12:17

 Contra os cristãos em geral.
 Contra os falsos profetas.
  Contra os que guardam os mandamentos de Deus e 
têm o testemunho de Jesus.

A ira do inimigo se manifesta contra a descendência de Deus, a Sua igreja na 
Terra, que guarda os mandamentos divinos e tem o testemunho de Jesus, que 
se caracteriza pelo dom profético (Ap 19:10).

10 | Qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? João 8:32

Conhecer a ________________________ e a _________________________ nos libertará.

A verdade é mais do que um conceito teórico. No Antigo Testamento, ela é 
um princípio do caráter de Deus (Sl 86:15). No Novo Testamento, descobri-
mos também que a verdade é Cristo. Foi Ele quem disse “Eu sou o caminho, e 
a verdade, e a vida” (Jo 14:6).Fo
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em perfeita comunhão com o Criador. Eles também desfrutavam uma har-
moniosa relação com a natureza e todas as outras criaturas.

5 | Como Satanás introduziu a rebelião na Terra? Gênesis 3:4

 Induzindo à dúvida.   Incitando uma guerra.

Satanás lançou dúvida quanto à palavra de Deus, levando o primeiro casal à 
desobediência. Esse ato de rebelião, que se chama pecado, trouxe como con-
sequência a culpa e a morte (ver Rm 6:23), que não eram conhecidas pelo ser 
humano até aquele momento.

6 | Que nomes são dados ao inimigo de Deus? Apocalipse 12:7-10

__________________________________________________________________________________

O inimigo de Deus é chamado no Apocalipse de diabo, palavra grega que 
signifi ca “caluniador”, e Satanás, palavra hebraica que signifi ca “adversá-
rio”. Em sua rebelião, o inimigo causou divisão entre os anjos celestiais e 
 tornou-se adversário de Jesus Cristo. Ele também é apresentado como dra-
gão e serpente. Essa não é a descrição de sua característica física, mas de sua 
atuação incessante de ataque e oposição a Cristo e à sua igreja.

7 | Qual é a principal obra de Satanás? João 10:10

__________________________________________________________________________________

Derrotado por Jesus Cristo na cruz (Cl 2:15), resta ao inimigo expressar sua 
rebelião por meio de uma obra de engano e destruição, que conduz seus 
seguidores à completa ruína. Essa será sempre a obra de Satanás durante o 
pouco tempo que lhe resta (Ap 12:12).

8 | Quais são os dois enganos mais sutis de Satanás? 2 Coríntios 11:14, 15

“E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em __________
_____________. Não é muito, pois, que os seus próprios _____________________ se 
transformem em ministros de __________________; e o _______________ deles será 
conforme as suas __________________________.”

Fica evidente que poucas vezes Satanás se apresentará abertamente como é. 
Sua estratégia de maior sucesso consiste em se cobrir com um manto de pie-
dade, inclusive realizando milagres. Devemos cuidar para que ele não tenha 
vantagem sobre nós (2Co 2:11).

9 | Contra quem Satanás está enfurecido nestes últimos dias? Apocalipse 12:17

 Contra os cristãos em geral.
 Contra os falsos profetas.
  Contra os que guardam os mandamentos de Deus e 
têm o testemunho de Jesus.

A ira do inimigo se manifesta contra a descendência de Deus, a Sua igreja na 
Terra, que guarda os mandamentos divinos e tem o testemunho de Jesus, que 
se caracteriza pelo dom profético (Ap 19:10).

10 | Qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? João 8:32

Conhecer a ________________________ e a _________________________ nos libertará.

A verdade é mais do que um conceito teórico. No Antigo Testamento, ela é 
um princípio do caráter de Deus (Sl 86:15). No Novo Testamento, descobri-
mos também que a verdade é Cristo. Foi Ele quem disse “Eu sou o caminho, e 
a verdade, e a vida” (Jo 14:6).Fo
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11 | Por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Apocalipse 12:11

__________________________________________________________________________________

Nosso grande segredo para vencer é nos apegar a Cristo (Tg 4:7), pois Ele já 
venceu Satanás nas tentações do deserto, na cruz e completou Sua vitória ao 
ressuscitar dos mortos. O inimigo sabe que está perdido, por isso se parece 
com um leão que ruge (1Pe 5:8), pois no desfecho do confl ito será destruído 
no lago de fogo e enxofre (Ap 20:10, 14). 

Meu compromisso:

Entendi que o mal se originou no Céu, com um anjo que, desejando assumir 
o lugar de Deus, tornou-se Satanás. Eu me comprometo a permanecer em 
Cristo, que venceu na cruz e me capacita a viver de acordo com Sua Palavra, 
a Bíblia Sagrada.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Um d os crimes mais graves é o sequestro de pessoas. O indivíduo raptado é 
mantido geralmente em condições degradantes. Uma vida humana é usada 

como moeda de troca para extorquir dinheiro de parentes da vítima ou mesmo chan-
tagear autoridades a fazer algo ilegal, como a libertação de outro criminoso. O paga-
mento do resgate é a única condição aceita pelos delinquentes para libertar o refém.

Apesar de nem todos terem consciência disso, todos fomos sequestrados e es-
tamos sobre o poder do mal. Prova disso é nossa vulnerabilidade ao sofrimento e 
à morte. No entanto, a boa notícia é que o resgate foi pago. Jesus Cristo, o Cordei-
ro de Deus, Se ofereceu a Si mesmo para pagar o preço da nossa liberdade. Neste 
estudo, vamos examinar o que o Apocalipse tem a revelar sobre o grande feito 
de Cristo para libertar você da culpa, da falta de esperança e da morte eterna.

1 | Na visão do livro selado com sete selos, por que 
João “chorava muito”? Apocalipse 5:1-4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

João vê uma crise na sala do trono. Toda a adoração é 
interrompida com a pergunta de um anjo poderoso: 
“Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?” (Ap 5:2). Para tomar Fo
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11 | Por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Apocalipse 12:11

__________________________________________________________________________________

Nosso grande segredo para vencer é nos apegar a Cristo (Tg 4:7), pois Ele já 
venceu Satanás nas tentações do deserto, na cruz e completou Sua vitória ao 
ressuscitar dos mortos. O inimigo sabe que está perdido, por isso se parece 
com um leão que ruge (1Pe 5:8), pois no desfecho do confl ito será destruído 
no lago de fogo e enxofre (Ap 20:10, 14). 

Meu compromisso:

Entendi que o mal se originou no Céu, com um anjo que, desejando assumir 
o lugar de Deus, tornou-se Satanás. Eu me comprometo a permanecer em 
Cristo, que venceu na cruz e me capacita a viver de acordo com Sua Palavra, 
a Bíblia Sagrada.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Um d os crimes mais graves é o sequestro de pessoas. O indivíduo raptado é 
mantido geralmente em condições degradantes. Uma vida humana é usada 

como moeda de troca para extorquir dinheiro de parentes da vítima ou mesmo chan-
tagear autoridades a fazer algo ilegal, como a libertação de outro criminoso. O paga-
mento do resgate é a única condição aceita pelos delinquentes para libertar o refém.

Apesar de nem todos terem consciência disso, todos fomos sequestrados e es-
tamos sobre o poder do mal. Prova disso é nossa vulnerabilidade ao sofrimento e 
à morte. No entanto, a boa notícia é que o resgate foi pago. Jesus Cristo, o Cordei-
ro de Deus, Se ofereceu a Si mesmo para pagar o preço da nossa liberdade. Neste 
estudo, vamos examinar o que o Apocalipse tem a revelar sobre o grande feito 
de Cristo para libertar você da culpa, da falta de esperança e da morte eterna.

1 | Na visão do livro selado com sete selos, por que 
João “chorava muito”? Apocalipse 5:1-4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

João vê uma crise na sala do trono. Toda a adoração é 
interrompida com a pergunta de um anjo poderoso: 
“Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?” (Ap 5:2). Para tomar 
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o livro das mãos de Deus e abrir seu conteúdo, a pessoa deveria ser conside-
rada digna. Nos dias de João, a dignidade indicava uma qualifi cação distintiva 
que tornava a pessoa apta para um ofício altamente honrado. Essa qualifi cação 
era baseada em realizações notáveis, como a proeza e a bravura exibidas no 
campo de batalha. Ninguém era considerado digno “nem no Céu, nem sobre a 
terra, nem debaixo da terra” (Ap 5:3). Somente um Ser que tivesse qualifi cações 
humanas e divinas poderia tomar o livro e abrir-lhe os selos. Portanto, a angús-
tia é compreensível porque nenhum ser criado no Universo cumpria essa quali-
fi cação (Ap 5:3). Isso provocou tristeza em João, que começou a chorar (Ap 5:4).

2 | Qual foi a boa notícia de um dos anciãos para João? Apocalipse 5:5, 6

__________________________________________________________________________________

Um dos anciãos afi rmou a João que havia alguém qualifi cado para abrir os 
sete selos. Jesus Cristo é chamado, enfatizando Seu aspecto humano, de 
“o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi” (v. 5). Porém, como nenhum outro 
ser no Universo, Cristo também é divino, apresentado como um Cordeiro 
com sete chifres, representando Sua onipotência, e sete olhos, simbolizando 
Sua onisciência. Apesar disso, é dito que o Cordeiro havia sido morto.

3 | Como o Cordeiro nos redimiu? Apocalipse 5:9

__________________________________________________________________________________

A palavra “redenção” estava ligada às relações comerciais no antigo Israel. 
Quando uma pessoa se endividava, ela fi cava sujeita a se tornar escrava 
daquele a quem ela devia. Então surgia um redentor que pagava a dívida e 
devolvia a liberdade e os bens perdidos. Cristo é nosso redentor, pois nos 
redimiu de nossos pecados (Cl 1:14).

4 | Quando o Cordeiro foi morto? Apocalipse 13:8

 Desde a fundação do mundo.  Desde o pecado de Adão e Eva.
 Desde o nascimento de Jesus.

Ao dizer que o Cordeiro fora morto “desde a fundação do mundo”, a Bíblia 
ensina que o plano da redenção foi traçado antes de o ser humano pecar (ver 
1Pe 1:18-20). Nos tempos do Antigo Testamento, esse plano estava simbolizado 

nos sacrifícios do santuário. Assim, os crentes do Antigo Testamento se salvaram 
pela fé no sangue que Cristo haveria de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, 
os sacrifícios perderam sua função, pois “é impossível que o sangue de touros e de 
bodes remova pecados” (Hb 10:4). “E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e 
não somente pelos nossos próprios, mais ainda pelos do mundo inteiro” (1Jo 2:2).

5 | O Cordeiro morreu por nossos pecados. O que é pecado? 1 João 3:4

__________________________________________________________________________________

O pecado nos separa de Deus (Is 59:1, 2). Como resultado, ele nos traz a con-
denação à morte (Rm 6:23) e nos destitui da glória divina (Rm 3:23).

6 | Que promessa Jesus faz aos que forem fi éis até o fi m? Apocalipse 2:10. 
Assinale V para verdadeiro e F para falso.

 Não passarão por nenhum problema fi nanceiro.
 Receberão a vida eterna e perfeita quando Jesus voltar.
 Serão curados agora de todas as doenças.

Deus quer nos libertar de todo mal, sofrimento e dor. Mais do que simplesmente 
solucionar situações emergenciais, Ele oferece a restauração total do ser humano.

7 | O que é preciso fazer para ser salvo? Atos 16:31

__________________________________________________________________________________

A salvação existe apenas em Cristo (At 4:12), portanto crer em Jesus é mani-
festar fé Naquele que é o único caminho que nos conduz ao Céu (Jo 14:6). 
O ato de crer envolve o ser humano todo e se refl ete de modo prático no dia 
a dia do seguidor de Cristo (Tg 2:17-19).

8 | Como nossos pecados são cancelados? Atos 3:19

__________________________________________________________________________________

Na linguagem bíblica, arrepender-se signifi ca sentir tristeza pelos erros 
cometidos e decidir mudar de atitude. Essa é a condição bíblica para que nos-
sos pecados sejam cancelados. Assim, a pessoa arrependida começa a ver as 
coisas como Deus as vê.



38
36

6 
C_

A
po

ca
lip

se

Designer

Editor Texto

C.Qualidade

Depto. Arte 

P1

O  m a i o r  r e s g a t e 2 3

o livro das mãos de Deus e abrir seu conteúdo, a pessoa deveria ser conside-
rada digna. Nos dias de João, a dignidade indicava uma qualifi cação distintiva 
que tornava a pessoa apta para um ofício altamente honrado. Essa qualifi cação 
era baseada em realizações notáveis, como a proeza e a bravura exibidas no 
campo de batalha. Ninguém era considerado digno “nem no Céu, nem sobre a 
terra, nem debaixo da terra” (Ap 5:3). Somente um Ser que tivesse qualifi cações 
humanas e divinas poderia tomar o livro e abrir-lhe os selos. Portanto, a angús-
tia é compreensível porque nenhum ser criado no Universo cumpria essa quali-
fi cação (Ap 5:3). Isso provocou tristeza em João, que começou a chorar (Ap 5:4).

2 | Qual foi a boa notícia de um dos anciãos para João? Apocalipse 5:5, 6

__________________________________________________________________________________

Um dos anciãos afi rmou a João que havia alguém qualifi cado para abrir os 
sete selos. Jesus Cristo é chamado, enfatizando Seu aspecto humano, de 
“o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi” (v. 5). Porém, como nenhum outro 
ser no Universo, Cristo também é divino, apresentado como um Cordeiro 
com sete chifres, representando Sua onipotência, e sete olhos, simbolizando 
Sua onisciência. Apesar disso, é dito que o Cordeiro havia sido morto.

3 | Como o Cordeiro nos redimiu? Apocalipse 5:9

__________________________________________________________________________________

A palavra “redenção” estava ligada às relações comerciais no antigo Israel. 
Quando uma pessoa se endividava, ela fi cava sujeita a se tornar escrava 
daquele a quem ela devia. Então surgia um redentor que pagava a dívida e 
devolvia a liberdade e os bens perdidos. Cristo é nosso redentor, pois nos 
redimiu de nossos pecados (Cl 1:14).

4 | Quando o Cordeiro foi morto? Apocalipse 13:8

 Desde a fundação do mundo.  Desde o pecado de Adão e Eva.
 Desde o nascimento de Jesus.

Ao dizer que o Cordeiro fora morto “desde a fundação do mundo”, a Bíblia 
ensina que o plano da redenção foi traçado antes de o ser humano pecar (ver 
1Pe 1:18-20). Nos tempos do Antigo Testamento, esse plano estava simbolizado 

nos sacrifícios do santuário. Assim, os crentes do Antigo Testamento se salvaram 
pela fé no sangue que Cristo haveria de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, 
os sacrifícios perderam sua função, pois “é impossível que o sangue de touros e de 
bodes remova pecados” (Hb 10:4). “E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e 
não somente pelos nossos próprios, mais ainda pelos do mundo inteiro” (1Jo 2:2).

5 | O Cordeiro morreu por nossos pecados. O que é pecado? 1 João 3:4

__________________________________________________________________________________

O pecado nos separa de Deus (Is 59:1, 2). Como resultado, ele nos traz a con-
denação à morte (Rm 6:23) e nos destitui da glória divina (Rm 3:23).

6 | Que promessa Jesus faz aos que forem fi éis até o fi m? Apocalipse 2:10. 
Assinale V para verdadeiro e F para falso.

 Não passarão por nenhum problema fi nanceiro.
 Receberão a vida eterna e perfeita quando Jesus voltar.
 Serão curados agora de todas as doenças.

Deus quer nos libertar de todo mal, sofrimento e dor. Mais do que simplesmente 
solucionar situações emergenciais, Ele oferece a restauração total do ser humano.

7 | O que é preciso fazer para ser salvo? Atos 16:31

__________________________________________________________________________________

A salvação existe apenas em Cristo (At 4:12), portanto crer em Jesus é mani-
festar fé Naquele que é o único caminho que nos conduz ao Céu (Jo 14:6). 
O ato de crer envolve o ser humano todo e se refl ete de modo prático no dia 
a dia do seguidor de Cristo (Tg 2:17-19).

8 | Como nossos pecados são cancelados? Atos 3:19

__________________________________________________________________________________

Na linguagem bíblica, arrepender-se signifi ca sentir tristeza pelos erros 
cometidos e decidir mudar de atitude. Essa é a condição bíblica para que nos-
sos pecados sejam cancelados. Assim, a pessoa arrependida começa a ver as 
coisas como Deus as vê.
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9 | O que devemos fazer para receber, além do perdão, a purifi cação dos peca-
dos? 1 João 1:9

__________________________________________________________________________________

A confi ssão envolve o reconhecimento de nosso pecado e a entrega de nossa 
vida ao Senhor, buscando Nele forças para crescermos em santidade.

10 | O que acontece quando alguém aceita a Jesus como Salvador? 2 Coríntios 5:17

“E, assim, se alguém está ________________________, é nova criatura; as coisas 
___________________ já passaram; eis que se fi zeram __________________________.”

Em Cristo, morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida no Espí-
rito (Rm 6:8-11). Desse modo, é realizada em nós uma nova criação.

11 | O que Deus espera de você hoje? Apocalipse 22:17

__________________________________________________________________________________

A água representava vida no mundo antigo. Cristo disse que Ele concede a 
água da vida (Jo 4:10, 13, 14). Ele nos concede a salvação, ou seja, vida em 
abundância (Jo 10:10). Mesmo sendo você um pecador, Deus providenciou 
um meio de salvação: enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu 
lugar. Você crê em Jesus Cristo, aceita-O como seu Salvador e Senhor e deseja 
segui-lo até sua entrada no reino eterno?

Meu compromisso:

Entendi que, embora sendo um pecador, Deus providenciou um meio para 
que eu seja salvo: enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Eu 
creio em Jesus Cristo e O aceito como meu Salvador e Senhor, e desejo seguir 
os passos que garantirão a minha entrada no reino eterno. 

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ “Seus problemas acabaram!” – a frase é enunciada com entusiasmo na voz 
de um simpático garoto-propaganda após a apresentação de algum tipo 

de contratempo que a maioria das pessoas têm com relativa frequência. Em se-
guida, é apresentado como um determinado produto inovador pode fazer mara-
vilhas para resolver com facilidade surpreendente o problema apresentado. Fi-
nalmente a peça publicitária termina orientando sobre a forma de aquisição, as 
facilidades de pagamento e a boa garantia que o fabricante dá aos compradores.

Seus problemas acabaram! Ah, se todos os nossos problemas fossem tão sim-
ples que pudessem ser resolvidos com as coisas anunciadas em propagandas! 
Infelizmente, confl itos, doença e morte são problemas complexos demais para 
terem uma solução humana satisfatória. No entanto, Deus não nos deixa sem 
esperança! No Apocalipse, é apresentado o dia em que Cristo, o todo-poderoso 
vencedor, voltará à Terra e colocará um ponto-fi nal na longa história de luta e 
sofrimento da humanidade. Neste estudo, descubra como será a segunda vinda 
de Cristo, como esse evento afetará sua vida e como se preparar para ele.  

1 | Que certeza João apresenta no início do livro do Apocalipse? Apocalipse 1:7

__________________________________________________________________________________

A volta de Cristo é uma certeza alicerçada na Palavra divina. Na cruz, Cristo 
pagou o preço do resgate do ser humano. Na segunda vinda, ocorrerá a liber-
tação plena.
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9 | O que devemos fazer para receber, além do perdão, a purifi cação dos peca-
dos? 1 João 1:9

__________________________________________________________________________________

A confi ssão envolve o reconhecimento de nosso pecado e a entrega de nossa 
vida ao Senhor, buscando Nele forças para crescermos em santidade.

10 | O que acontece quando alguém aceita a Jesus como Salvador? 2 Coríntios 5:17

“E, assim, se alguém está ________________________, é nova criatura; as coisas 
___________________ já passaram; eis que se fi zeram __________________________.”

Em Cristo, morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida no Espí-
rito (Rm 6:8-11). Desse modo, é realizada em nós uma nova criação.

11 | O que Deus espera de você hoje? Apocalipse 22:17

__________________________________________________________________________________

A água representava vida no mundo antigo. Cristo disse que Ele concede a 
água da vida (Jo 4:10, 13, 14). Ele nos concede a salvação, ou seja, vida em 
abundância (Jo 10:10). Mesmo sendo você um pecador, Deus providenciou 
um meio de salvação: enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer em seu 
lugar. Você crê em Jesus Cristo, aceita-O como seu Salvador e Senhor e deseja 
segui-lo até sua entrada no reino eterno?

Meu compromisso:

Entendi que, embora sendo um pecador, Deus providenciou um meio para 
que eu seja salvo: enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Eu 
creio em Jesus Cristo e O aceito como meu Salvador e Senhor, e desejo seguir 
os passos que garantirão a minha entrada no reino eterno. 

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ “Seus problemas acabaram!” – a frase é enunciada com entusiasmo na voz 
de um simpático garoto-propaganda após a apresentação de algum tipo 

de contratempo que a maioria das pessoas tem com relativa frequência. Em se-
guida, é apresentado como um determinado produto inovador pode fazer mara-
vilhas para resolver com facilidade surpreendente o problema apresentado. Fi-
nalmente a peça publicitária termina orientando sobre a forma de aquisição, as 
facilidades de pagamento e a boa garantia que o fabricante dá aos compradores.

Seus problemas acabaram! Ah, se todos os nossos problemas fossem tão sim-
ples que pudessem ser resolvidos com as coisas anunciadas em propagandas! 
Infelizmente, confl itos, doença e morte são problemas complexos demais para 
terem uma solução humana satisfatória. No entanto, Deus não nos deixa sem 
esperança! No Apocalipse, é apresentado o dia em que Cristo, o todo-poderoso 
vencedor, voltará à Terra e colocará um ponto fi nal na longa história de luta e 
sofrimento da humanidade. Neste estudo, descubra como será a segunda vinda 
de Cristo, como esse evento afetará sua vida e como se preparar para ele.  

1 | Que certeza João apresenta no início do livro do Apocalipse? Apocalipse 1:7

__________________________________________________________________________________

A volta de Cristo é uma certeza alicerçada na Palavra divina. Na cruz, Cristo 
pagou o preço do resgate do ser humano. Na segunda vinda, ocorrerá a liber-
tação plena.
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 2 | Qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Apocalipse 22:12

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Cristo vem para trazer a justa retribuição a cada pessoa que viveu nesta Terra. 
Os que andaram conforme a carne colherão corrupção, e os que andaram con-
forme o Espírito receberão vida eterna (Gl 6:8).

3 | Como Cristo voltará? Mateus 24:30, 31. Marque as alternativas corretas.

 Visivelmente.
 Secretamente.
 Particularmente: só os cristãos O verão.
 Silenciosamente.
 Localmente.
 Por meio de sonhos.

Cristo voltará a este mundo “sobre as nuvens do céu, 
com poder e muita glória”. Sua vinda será pessoal e 
universalmente visível e audível (At 1:11; Ap 1:7).

4 | É possível saber exatamente o dia e a hora em que Jesus Cristo virá? Mateus 24:36

 Sim.   Não. 

Embora Deus não tenha revelado exatamente o dia e a hora em que o Senhor 
Jesus virá, Ele revelou alguns sinais que mostram a proximidade de Sua vinda. 
Se queremos ser salvos da destruição fi nal, devemos estar sempre prontos 
para ver Cristo voltar (Mt 24:44).

5 | Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Mateus 24:6, 7. Marque as 
alternativas corretas.

 A pacifi cação do mundo.   Guerras, fome e terremotos.

À medida que o fi m se aproxima e se intensifi ca o confl ito entre as forças divi-
nas e as satânicas, eventos catastrófi cos se tornam mais severos e frequen-
tes. Guerras, desastres naturais e desigualdades sociais têm se avolumado. 

A intensidade com que todos esses eventos têm acontecido aponta para a 
proximidade da segunda vinda de Cristo.

6 | Que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? 
Mateus 24:24

 A conversão de todo o mundo.
 Sinais e milagres feitos por líderes espirituais falsos.

Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais impostores reli-
giosos dizem ser enviados por Deus, enganando a muitos. Eles são chamados 
de “falsos cristos” e “falsos profetas” porque frequentemente exibem mani-
festações sobrenaturais e fazem supostos milagres.

7 | Que farsa Satanás apresentará ao mundo próximo à vinda de Cristo? 2 Co-
ríntios 11:14

“E não é de admirar, porque o próprio _________________________ se transforma 
em anjo de luz.”

O próprio Satanás tentará enganar o mundo todo imitando a segunda vinda 
de Cristo, evidentemente não sendo capaz de reproduzi-la com perfeição.

8 | Que artimanha Satanás usará para enganar? 2 Tessalonicenses 2:9

“Ora, o _________________________ do iníquo é segundo a efi cácia de _____________

_______________, com todo poder, e sinais, e ________________________ da mentira”.

O inimigo colocará em ação toda obra de engano, menosprezando a revela-
ção encontrada na Palavra de Deus. Mas aqueles que conhecerem os sinais 
bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor não serão confundidos.

9 | Qual é o conselho de Jesus a Seu povo com relação a esses eventos? Lucas 21:28

__________________________________________________________________________________

É impossível permanecermos indiferentes. Devemos ter consciência de que 
a volta de Jesus Cristo está cada vez mais perto e que também devemos nos 
preparar para ela (Ap 22:7).
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 2 | Qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Apocalipse 22:12

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Cristo vem para trazer a justa retribuição a cada pessoa que viveu nesta Terra. 
Os que andaram conforme a carne colherão corrupção, e os que andaram con-
forme o Espírito receberão vida eterna (Gl 6:8).

3 | Como Cristo voltará? Mateus 24:30, 31. Marque as alternativas corretas.

 Visivelmente.
 Secretamente.
 Particularmente: só os cristãos O verão.
 Silenciosamente.
 Localmente.
 Por meio de sonhos.

Cristo voltará a este mundo “sobre as nuvens do céu, 
com poder e muita glória”. Sua vinda será pessoal e 
universalmente visível e audível (At 1:11; Ap 1:7).

4 | É possível saber exatamente o dia e a hora em que Jesus Cristo virá? Mateus 24:36

 Sim.   Não. 

Embora Deus não tenha revelado exatamente o dia e a hora em que o Senhor 
Jesus virá, Ele revelou alguns sinais que mostram a proximidade de Sua vinda. 
Se queremos ser salvos da destruição fi nal, devemos estar sempre prontos 
para ver Cristo voltar (Mt 24:44).

5 | Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Mateus 24:6, 7. Marque as 
alternativas corretas.

 A pacifi cação do mundo.   Guerras, fome e terremotos.

À medida que o fi m se aproxima e se intensifi ca o confl ito entre as forças divi-
nas e as satânicas, eventos catastrófi cos se tornam mais severos e frequen-
tes. Guerras, desastres naturais e desigualdades sociais têm se avolumado. 

A intensidade com que todos esses eventos têm acontecido aponta para a 
proximidade da segunda vinda de Cristo.

6 | Que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? 
Mateus 24:24

 A conversão de todo o mundo.
 Sinais e milagres feitos por líderes espirituais falsos.

Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo, mais impostores reli-
giosos dizem ser enviados por Deus, enganando a muitos. Eles são chamados 
de “falsos cristos” e “falsos profetas” porque frequentemente exibem mani-
festações sobrenaturais e fazem supostos milagres.

7 | Que farsa Satanás apresentará ao mundo próximo à vinda de Cristo? 2 Co-
ríntios 11:14

“E não é de admirar, porque o próprio _________________________ se transforma 
em anjo de luz.”

O próprio Satanás tentará enganar o mundo todo imitando a segunda vinda 
de Cristo, evidentemente não sendo capaz de reproduzi-la com perfeição.

8 | Que artimanha Satanás usará para enganar? 2 Tessalonicenses 2:9

“Ora, o _________________________ do iníquo é segundo a efi cácia de _____________

_______________, com todo poder, e sinais, e ________________________ da mentira”.

O inimigo colocará em ação toda obra de engano, menosprezando a revela-
ção encontrada na Palavra de Deus. Mas aqueles que conhecerem os sinais 
bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor não serão confundidos.

9 | Qual é o conselho de Jesus a Seu povo com relação a esses eventos? Lucas 21:28

__________________________________________________________________________________

É impossível permanecermos indiferentes. Devemos ter consciência de que 
a volta de Jesus Cristo está cada vez mais perto e que também devemos nos 
preparar para ela (Ap 22:7).
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10 | O que deverá acontecer antes da volta de Jesus? Mateus 24:14

“E será pregado este ____________________do reino por todo o ____________________, 
para testemunho a todas as _____________________. Então, virá o ______________.”

O mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus. Por isso, pouco antes 
desse evento, haverá a pregação global do “evangelho eterno” (Ap 14:6). Esse 
será o último sinal. 

11 | Com que certeza Jesus encerra Sua revelação no livro do Apocalipse? Apo-
calipse 22:20

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que Jesus Cristo virá, 
mas é certo que Ele virá, e os sinais apresentados na Bíblia indicam que está 
muito próximo. Devemos estar preparados para receber a salvação que Ele 
promete e compartilhar o evangelho, com a fi rme esperança em Sua vinda. 

Meu compromisso:

Entendi que não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que 
Jesus Cristo virá, mas posso conhecer os sinais da Sua vinda por meio das 
profecias. Eu me comprometo a me preparar para receber Jesus quando Ele 
voltar, entregando-me diariamente a Ele e compartilhando Sua mensagem 
de amor com outras pessoas.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ É muito gratifi cante receber o pagamento pelo nosso trabalho. Descan-
sar no fi m de semana, num feriado ou nas férias é prazeroso para qual-

quer pessoa. O estudante aplicado fi ca feliz ao receber a prova corrigida e 
descobrir que tirou a nota máxima. Ser homenageado dá orgulho para quem 
fez por merecer algo digno de reconhecimento. No entanto, o funcionário dis-
plicente teme a demissão, o aluno pouco estudioso amarga-se com a repro-
vação, e muitos nunca são valorizados simplesmente porque não se esforçam 
para realizar bem o que fazem.

Deus também planeja recompensar todos de maneira justa. Ele dará o Céu e 
a vida eterna como prêmio àqueles que fi zeram um compromisso com Seu Filho, 
Jesus Cristo. Os demais, que foram infi éis a Deus, serão julgados e condenados. 
Inclusive, Satanás, o causador de todo o mal, será punido por seus atos. Neste 
estudo, você conhecerá o período de mil anos em que os fi éis de Deus receberão 
sua recompensa, ao mesmo tempo em que o diabo, seus anjos e todos aqueles 
que estiverem associados a eles serão julgados e condenados à destruição.

1 | O que ocorrerá com os fi éis mortos quando Jesus Cristo voltar? 1 Tessalonicenses 
4:16, 17

__________________________________________________________________________________

A morte não é o fi m. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em 
Cristo voltarão à vida. As pessoas não continuam existindo desencarnadas Fo

to
: A

do
be

 S
to

ck



38
36

6 
C_

A
po

ca
lip

se

Designer

Editor Texto

C.Qualidade

Depto. Arte 

P1

7

M i l  a n o s  d e  p a z

M i l  a n o s  d e  p a z 2 9

10 | O que deverá acontecer antes da volta de Jesus? Mateus 24:14

“E será pregado este ____________________do reino por todo o ____________________, 
para testemunho a todas as _____________________. Então, virá o ______________.”

O mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus. Por isso, pouco antes 
desse evento, haverá a pregação global do “evangelho eterno” (Ap 14:6). Esse 
será o último sinal. 

11 | Com que certeza Jesus encerra Sua revelação no livro do Apocalipse? Apo-
calipse 22:20

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que Jesus Cristo virá, 
mas é certo que Ele virá, e os sinais apresentados na Bíblia indicam que está 
muito próximo. Devemos estar preparados para receber a salvação que Ele 
promete e compartilhar o evangelho, com a fi rme esperança em Sua vinda. 

Meu compromisso:

Entendi que não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que 
Jesus Cristo virá, mas posso conhecer os sinais da Sua vinda por meio das 
profecias. Eu me comprometo a me preparar para receber Jesus quando Ele 
voltar, entregando-me diariamente a Ele e compartilhando Sua mensagem 
de amor com outras pessoas.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ É muito gratifi cante receber o pagamento pelo nosso trabalho. Descan-
sar no fi m de semana, num feriado ou nas férias é prazeroso para qual-

quer pessoa. O estudante aplicado fi ca feliz ao receber a prova corrigida e 
descobrir que tirou a nota máxima. Ser homenageado dá orgulho para quem 
fez por merecer algo digno de reconhecimento. No entanto, o funcionário dis-
plicente teme a demissão, o aluno pouco estudioso amarga-se com a repro-
vação, e muitos nunca são valorizados simplesmente porque não se esforçam 
para realizar bem o que fazem.

Deus também planeja recompensar todos de maneira justa. Ele dará o Céu e 
a vida eterna como prêmio àqueles que fi zeram um compromisso com Seu Filho, 
Jesus Cristo. Os demais, que foram infi éis a Deus, serão julgados e condenados. 
Inclusive, Satanás, o causador de todo o mal, será punido por seus atos. Neste 
estudo, você conhecerá o período de mil anos em que os fi éis de Deus receberão 
sua recompensa, ao mesmo tempo em que o diabo, seus anjos e todos aqueles 
que estiverem associados a eles serão julgados e condenados à destruição.

1 | O que ocorrerá com os fi éis mortos quando Jesus Cristo voltar? 1 Tessalonicenses 
4:16, 17

__________________________________________________________________________________

A morte não é o fi m. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os mortos em 
Cristo voltarão à vida. As pessoas não continuam existindo desencarnadas Fo
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após morrerem, mas os que se entregaram a Cristo em vida ressuscitarão com 
um corpo glorifi cado por ocasião de Sua segunda vinda (1Co 15:35-49; Lc 24:39).

2 | O que acontecerá com os fi éis vivos quando Jesus Cristo voltar? 1 Coríntios 15:51-54

__________________________________________________________________________________

Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, os fi éis 
vivos serão transformados por ocasião de Sua segunda vinda e terão um novo 
corpo incorruptível, isto é, que nunca mais adoecerá, envelhecerá ou morrerá.

3 | O que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus Cristo voltar? Apoca-
lipse 6:16, 17

__________________________________________________________________________________

A vinda de Cristo nas nuvens do céu será ocasião de muita alegria para aque-
les que O amam e se entregaram a Ele. No entanto, será motivo de terrível 
desespero e angústia a todos aqueles que preferiram viver sem Deus, fazendo 
a própria vontade.

4 | O que acontecerá com os ímpios mortos quando Jesus Cristo voltar? Apoca-
lipse 20:5

__________________________________________________________________________________

Diferentemente dos fi éis, vivos ou mortos, quem morreu rejeitando a salvação 
oferecida por Cristo não ressuscitará por ocasião de Sua segunda vinda, mas 
permanecerá morto até o fi m do milênio, quando ressuscitará para receber 
a recompensa fi nal de seus pecados (ver diagrama “Eventos fi nais”, p. 110).

5 | Para onde irão os salvos após a vinda de Cristo e quanto tempo permanece-
rão ali? Apocalipse 20:6. Assinale a alternativa correta.

 Irão para o Céu e reinarão com Cristo por mil anos.  
 Ficarão na Terra eternamente.

Os salvos, ressuscitados ou transformados na segunda vinda de Cristo, serão 
arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares (1Ts 4:17) e reinarão com 
Cristo durante um período de mil anos.

6 | Qual será a atividade dos salvos durante os mil anos? Apocalipse 20:4

__________________________________________________________________________________

O juízo descrito nesse texto ocorrerá no Céu, ou seja, não se refere à defi nição 
de salvação ou perdição que já ocorreu na segunda vinda. O juízo administrado 
pelos justos durante o milênio servirá para que não restem dúvidas entre os 
seres humanos redimidos e diante do Universo de que o julgamento de Deus foi 
justo. Será nessa ocasião em que “os santos hão de julgar o mundo” (1Co 6:2). 
No juízo executivo, realizado por Deus no fi m do milênio, todos os ímpios 
ressurgidos na segunda ressurreição serão condenados, tendo o mesmo des-
tino do diabo e de seus anjos (Ap 20:12, 13).

7 | Como a Terra fi cará durante os mil anos? Jeremias 4:23-26. Assinale a alter-
nativa correta.

 Totalmente desolada e vazia.   Será a habitação de Deus.
 Permanecerá como é atualmente. 

O Apocalipse descreve alguns acontecimentos impressionantes que acompa-
nharão o momento do retorno de Cristo, quando Satanás será preso (Ap 16:18, 
20, 21). Com os fi éis no Céu e os ímpios mortos (2Ts 1:7, 8; 2:8; Jr 25:33), a 
Terra fi cará como no princípio, “sem forma e vazia” (Gn 1:2), sem luz nem 
vida. Esse é o abismo a que o Apocalipse se refere durante o milênio (Ap 20:1).

8 | Quem fi cará na Terra durante os mil anos? Apocalipse 
20:1-3

_____________________________________________________

Durante os mil anos, somente Satanás e seus 
anjos permanecerão na Terra. Por não terem a 
quem tentar, fi carão circunstancialmente presos 
durante esse período.

9 | O que ocorrerá no fi m dos mil anos? Apocalipse 20:6-10. Relacione as colunas.

a) Satanás   Estarão com Cristo na cidade santa.
b) Cidade santa   Será solto da  prisão.
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após morrerem, mas os que se entregaram a Cristo em vida ressuscitarão com 
um corpo glorifi cado por ocasião de Sua segunda vinda (1Co 15:35-49; Lc 24:39).

2 | O que acontecerá com os fi éis vivos quando Jesus Cristo voltar? 1 Coríntios 15:51-54

__________________________________________________________________________________

Assim como os mortos em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, os fi éis 
vivos serão transformados por ocasião de Sua segunda vinda e terão um novo 
corpo incorruptível, isto é, que nunca mais adoecerá, envelhecerá ou morrerá.

3 | O que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus Cristo voltar? Apoca-
lipse 6:16, 17

__________________________________________________________________________________

A vinda de Cristo nas nuvens do céu será ocasião de muita alegria para aque-
les que O amam e se entregaram a Ele. No entanto, será motivo de terrível 
desespero e angústia a todos aqueles que preferiram viver sem Deus, fazendo 
a própria vontade.

4 | O que acontecerá com os ímpios mortos quando Jesus Cristo voltar? Apoca-
lipse 20:5

__________________________________________________________________________________

Diferentemente dos fi éis, vivos ou mortos, quem morreu rejeitando a salvação 
oferecida por Cristo não ressuscitará por ocasião de Sua segunda vinda, mas 
permanecerá morto até o fi m do milênio, quando ressuscitará para receber 
a recompensa fi nal de seus pecados (ver diagrama “Eventos fi nais”, p. 110).

5 | Para onde irão os salvos após a vinda de Cristo e quanto tempo permanece-
rão ali? Apocalipse 20:6. Assinale a alternativa correta.

 Irão para o Céu e reinarão com Cristo por mil anos.  
 Ficarão na Terra eternamente.

Os salvos, ressuscitados ou transformados na segunda vinda de Cristo, serão 
arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares (1Ts 4:17) e reinarão com 
Cristo durante um período de mil anos.

6 | Qual será a atividade dos salvos durante os mil anos? Apocalipse 20:4

__________________________________________________________________________________

O juízo descrito nesse texto ocorrerá no Céu, ou seja, não se refere à defi nição 
de salvação ou perdição que já ocorreu na segunda vinda. O juízo administrado 
pelos justos durante o milênio servirá para que não restem dúvidas entre os 
seres humanos redimidos e diante do Universo de que o julgamento de Deus foi 
justo. Será nessa ocasião em que “os santos hão de julgar o mundo” (1Co 6:2). 
No juízo executivo, realizado por Deus no fi m do milênio, todos os ímpios 
ressurgidos na segunda ressurreição serão condenados, tendo o mesmo des-
tino do diabo e de seus anjos (Ap 20:12, 13).

7 | Como a Terra fi cará durante os mil anos? Jeremias 4:23-26. Assinale a alter-
nativa correta.

 Totalmente desolada e vazia.   Será a habitação de Deus.
 Permanecerá como é atualmente. 

O Apocalipse descreve alguns acontecimentos impressionantes que acompa-
nharão o momento do retorno de Cristo, quando Satanás será preso (Ap 16:18, 
20, 21). Com os fi éis no Céu e os ímpios mortos (2Ts 1:7, 8; 2:8; Jr 25:33), a 
Terra fi cará como no princípio, “sem forma e vazia” (Gn 1:2), sem luz nem 
vida. Esse é o abismo a que o Apocalipse se refere durante o milênio (Ap 20:1).

8 | Quem fi cará na Terra durante os mil anos? Apocalipse 
20:1-3

_____________________________________________________

Durante os mil anos, somente Satanás e seus 
anjos permanecerão na Terra. Por não terem a 
quem tentar, fi carão circunstancialmente presos 
durante esse período.

9 | O que ocorrerá no fi m dos mil anos? Apocalipse 20:6-10. Relacione as colunas.

a) Satanás   Estarão com Cristo na cidade santa.
b) Cidade santa   Será solto da  prisão.
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c) Infi éis    Será sitiada pelos ímpios.
d) Salvos    Ressuscitarão.

Satanás será solto de sua prisão no fi m dos mil anos, quando os ímpios mor-
tos ressuscitarem. Satanás os incitará a atacar a cidade santa, onde Cristo e 
os salvos estarão, mas Deus aplicará sobre eles a punição que seus pecados 
merecem (Ap 21:8).

10 | O que Jesus fará depois que a Terra for purifi cada pelo fogo? Apocalipse 21:1-4

 Levará a cidade santa para um novo planeta.
 Deixará todos os salvos na Terra e voltará para o Céu.
 Habitará com os salvos para sempre, na recriação deste planeta.

O planeta Terra, onde o pecado dominou, será purifi cado pelo fogo e receberá 
a cidade santa, eterna morada de Deus com os salvos.

11 | Qual é o convite que Deus faz para nós? 2 Pedro 3:11, 12

“Visto que todas essas coisas hão de ser assim ______________________, deveis ser 
tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, _____________________ 
e apressando a vinda do Dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, 
serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.”

Existem somente duas possibilidades de destino eterno: estar com os sal-
vos ou com os ímpios. Devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus 
vivendo conforme a vontade Dele.

Meu compromisso:

Entendi que o mal terá fi m depois do período dos mil anos. Aprendi que exis-
tem somente duas possibilidades de destino eterno: estar com os salvos ou 
ser destruído juntamente com Satanás. Eu me comprometo a viver de acordo 
com a vontade de Deus, preparando-me para a vinda do Senhor Jesus.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ “Só não tem jeito para a morte.” O ditado popular é repetido para dar es-
perança a quem está lidando com um problema aparentemente insolúvel. 

Sim, tudo teria solução e conserto, “só a morte não tem jeito nem conserto”, 
reafi rma outra versão do provérbio.

A morte de uma pessoa amada pode signifi car também a morte de uma pes-
soa em vida. Pais e mães que perderam um fi lho, companheiros de toda uma 
vida separados repentinamente e crianças desamparadas porque o fi m chegou 
para um de seus genitores são exemplos daqueles cuja  vida costuma fi car muito 
sombria e triste depois do falecimento de quem mais amavam. No entanto, a Bí-
blia contém uma revelação de Deus sobre o fi m da morte. Sim, a morte tem jeito! 
Há solução para o insolúvel problema da morte! Um dia as pessoas não vão mais 
morrer, e os que morreram voltarão a viver! No Apocalipse, há uma maravilhosa 
descrição da ressurreição dos mortos e do fi m da morte. Acompanhe este estudo 
e descubra a esperança que Deus provê para todos os que já sentiram um aperto 
no coração ao deixar alguém querido no cemitério.

 1 | O que Jesus afi rmou poder controlar? Apocalipse 1:18

__________________________________________________________________________________

Ao contrário do que muitos pensam, a palavra “inferno” nesse texto não 
tem relação alguma com a ideia de um lugar em que os maus supostamente 
passariam a eternidade, em meio a fogo e enxofre. A palavra para “inferno” Fo
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c) Infi éis    Será sitiada pelos ímpios.
d) Salvos    Ressuscitarão.

Satanás será solto de sua prisão no fi m dos mil anos, quando os ímpios mor-
tos ressuscitarem. Satanás os incitará a atacar a cidade santa, onde Cristo e 
os salvos estarão, mas Deus aplicará sobre eles a punição que seus pecados 
merecem (Ap 21:8).

10 | O que Jesus fará depois que a Terra for purifi cada pelo fogo? Apocalipse 21:1-4

 Levará a cidade santa para um novo planeta.
 Deixará todos os salvos na Terra e voltará para o Céu.
 Habitará com os salvos para sempre, na recriação deste planeta.

O planeta Terra, onde o pecado dominou, será purifi cado pelo fogo e receberá 
a cidade santa, eterna morada de Deus com os salvos.

11 | Qual é o convite que Deus faz para nós? 2 Pedro 3:11, 12

“Visto que todas essas coisas hão de ser assim ______________________, deveis ser 
tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, _____________________ 
e apressando a vinda do Dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, 
serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.”

Existem somente duas possibilidades de destino eterno: estar com os sal-
vos ou com os ímpios. Devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus 
vivendo conforme a vontade Dele.

Meu compromisso:

Entendi que o mal terá fi m depois do período dos mil anos. Aprendi que exis-
tem somente duas possibilidades de destino eterno: estar com os salvos ou 
ser destruído juntamente com Satanás. Eu me comprometo a viver de acordo 
com a vontade de Deus, preparando-me para a vinda do Senhor Jesus.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ “Só não tem jeito para a morte.” O ditado popular é repetido para dar es-
perança a quem está lidando com um problema aparentemente insolúvel. 

Sim, tudo teria solução e conserto, “só a morte não tem jeito nem conserto”, 
reafi rma outra versão do provérbio.

A morte de uma pessoa amada pode signifi car também a morte de uma pes-
soa em vida. Pais e mães que perderam um fi lho, companheiros de toda uma vida 
separados repentinamente e crianças desamparadas porque o fi m chegou para 
um de seus genitores são exemplos daqueles cuja vida costuma fi car muito som-
bria e triste depois do falecimento de quem mais amavam. No entanto, a Bíblia 
contém uma revelação de Deus sobre o fi m da morte. Sim, a morte tem jeito! Há 
solução para o insolúvel problema da morte! Um dia as pessoas não vão mais 
morrer, e os que morreram voltarão a viver! No Apocalipse, há uma maravilhosa 
descrição da ressurreição dos mortos e do fi m da morte. Acompanhe este estudo 
e descubra a esperança que Deus provê para todos os que já sentiram um aperto 
no coração ao deixar alguém querido no cemitério.

 1 | O que Jesus afi rmou poder controlar? Apocalipse 1:18

__________________________________________________________________________________

Ao contrário do que muitos pensam, a palavra “inferno” nesse texto não 
tem relação alguma com a ideia de um lugar em que os maus supostamente 
passariam a eternidade, em meio a fogo e enxofre. A palavra para “inferno” Fo
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nas línguas bíblicas signifi ca “sepultura”. Assim, o texto encontra sua plena 
expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem as chaves da morte e da 
sepultura, capacitando-O a abri-las e chamar à vida eterna os salvos por oca-
sião de Sua vinda.

2 | Como é apresentada a criação do homem? Gênesis 2:7

“Então, formou o Senhor Deus ao homem do __________________ e lhe soprou 
nas narinas ________________________, e o homem passou a ______ alma vivente.”

O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas é uma alma 
vivente. Além disso, o “espírito” ou “fôlego de vida” não se trata de uma enti-
dade viva independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida conce-
dido por Deus às Suas criaturas, porque o fôlego é o sinal vital de existência.

3 | Qual é a condição humana segundo a Bíblia? Ezequiel 18:4

 A alma humana é imortal.
 A alma humana morre como consequência do pecado.

Deus criou a humanidade para ser imortal. A morte não era a vontade 
de Deus para o ser humano recém-criado. Ela é o resultado da desobediência 
(pecado) da humanidade (Gn 2:17). Porque todos os seres humanos pecaram, 
todos se tornaram mortais (Rm 5:12). A “alma”, palavra usada na Bíblia para 
se referir a um ser vivo, humano ou animal (Gn 2:7; Lv 11:46), morre como 
consequência do pecado (Ez 18:20); mas o inimigo quer fazer as pessoas 
acreditarem que têm a imortalidade independentemente de Deus (Gn 3:4).

4 | O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Eclesiastes 9:5, 6

 Os mortos estão com Deus, sabem de tudo e se comunicam com os vivos.
 Os mortos não sabem de nada.

Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que houve entre 
o pó da terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou 
seja, a alma vivente (Sl 146:4). Por isso, é impossível que os mortos apareçam 
aos vivos. A Bíblia declara que eles não voltam (Jó 7:9, 10); não têm senti-
mentos (Ec 9:6); não planejam nada (Ec 9:10); não louvam a Deus (Sl 115:17; 

Is 38:18, 19), e é lógico que assim seja, pois para tudo isso é necessária a 
consciência. Por essa razão, a Bíblia afi rma que os que dizem ter o poder para 
falar com os mortos estão participando de um engano satânico. Inclusive, a 
Bíblia insiste que não se salvarão os que praticam a feitiçaria (Ap 22:15), nem 
os que consultam os mortos (Dt 18:10-14). Quando o cristão tem dúvidas, 
deve consultar a Deus (Is 8:19, 20).

5 | De que forma Jesus Cristo Se referia à morte? João 11:11-13

 Como um estágio de aperfeiçoamento espiritual no seio de Abraão.
 Como o acesso para a vida eterna.
 Como um sono.

A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na 
morte porque, ao dormir, a pessoa: (1) está inconsciente do que se passa ao 
redor, (2) está em inatividade e (3) descansa na esperança de despertar (Mt 9:24).

6 | Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa de sua 
vida (salvação ou perdição)? João 5:28, 29

__________________________________________________________________________________

Àqueles que O aceitarem, Jesus prometeu ressuscitá-
los por ocasião de Sua segunda vinda (Jo 6:54). Ele 
recompensará “a cada um segundo as suas obras” 
(Ap 22:12). Por isso são bem-aventurados os que 
morrem na esperança deixada por Jesus (Ap 14:13). 
A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia 
de que Ele tem poder para cumprir o que prometeu 
(1Co 15:3-26).

7 | O que Jesus fará com a morte, no fi m do milênio? Apocalipse 20:14

“Então, a _________________ e o inferno foram ____________________ para dentro 
do lago de ________________. Esta é a ____________________morte, o lago de fogo.”

Novamente, é importante salientar que, se o inferno aqui referido fosse um local 
onde houvesse punição com fogo, o texto acima não faria sentido. No entanto, 
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nas línguas bíblicas signifi ca “sepultura”. Assim, o texto encontra sua plena 
expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem as chaves da morte e da 
sepultura, capacitando-O a abri-las e chamar à vida eterna os salvos por oca-
sião de Sua vinda.

2 | Como é apresentada a criação do homem? Gênesis 2:7

“Então, formou o Senhor Deus ao homem do __________________ e lhe soprou 
nas narinas ________________________, e o homem passou a ______ alma vivente.”

O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas é uma alma 
vivente. Além disso, o “espírito” ou “fôlego de vida” não se trata de uma enti-
dade viva independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida conce-
dido por Deus às Suas criaturas, porque o fôlego é o sinal vital de existência.

3 | Qual é a condição humana segundo a Bíblia? Ezequiel 18:4

 A alma humana é imortal.
 A alma humana morre como consequência do pecado.

Deus criou a humanidade para ser imortal. A morte não era a vontade 
de Deus para o ser humano recém-criado. Ela é o resultado da desobediência 
(pecado) da humanidade (Gn 2:17). Porque todos os seres humanos pecaram, 
todos se tornaram mortais (Rm 5:12). A “alma”, palavra usada na Bíblia para 
se referir a um ser vivo, humano ou animal (Gn 2:7; Lv 11:46), morre como 
consequência do pecado (Ez 18:20); mas o inimigo quer fazer as pessoas 
acreditarem que têm a imortalidade independentemente de Deus (Gn 3:4).

4 | O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Eclesiastes 9:5, 6

 Os mortos estão com Deus, sabem de tudo e se comunicam com os vivos.
 Os mortos não sabem de nada.

Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que houve entre 
o pó da terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou 
seja, a alma vivente (Sl 146:4). Por isso, é impossível que os mortos apareçam 
aos vivos. A Bíblia declara que eles não voltam (Jó 7:9, 10); não têm senti-
mentos (Ec 9:6); não planejam nada (Ec 9:10); não louvam a Deus (Sl 115:17; 

Is 38:18, 19), e é lógico que assim seja, pois para tudo isso é necessária a 
consciência. Por essa razão, a Bíblia afi rma que os que dizem ter o poder para 
falar com os mortos estão participando de um engano satânico. Inclusive, a 
Bíblia insiste que não se salvarão os que praticam a feitiçaria (Ap 22:15), nem 
os que consultam os mortos (Dt 18:10-14). Quando o cristão tem dúvidas, 
deve consultar a Deus (Is 8:19, 20).

5 | De que forma Jesus Cristo Se referia à morte? João 11:11-13

 Como um estágio de aperfeiçoamento espiritual no seio de Abraão.
 Como o acesso para a vida eterna.
 Como um sono.

A imagem do sono é apropriada para demonstrar o estado do ser humano na 
morte porque, ao dormir, a pessoa: (1) está inconsciente do que se passa ao 
redor, (2) está em inatividade e (3) descansa na esperança de despertar (Mt 9:24).

6 | Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa de sua 
vida (salvação ou perdição)? João 5:28, 29

__________________________________________________________________________________

Àqueles que O aceitarem, Jesus prometeu ressuscitá-
los por ocasião de Sua segunda vinda (Jo 6:54). Ele 
recompensará “a cada um segundo as suas obras” 
(Ap 22:12). Por isso são bem-aventurados os que 
morrem na esperança deixada por Jesus (Ap 14:13). 
A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia 
de que Ele tem poder para cumprir o que prometeu 
(1Co 15:3-26).

7 | O que Jesus fará com a morte, no fi m do milênio? Apocalipse 20:14

“Então, a _________________ e o inferno foram ____________________ para dentro 
do lago de ________________. Esta é a ____________________morte, o lago de fogo.”

Novamente, é importante salientar que, se o inferno aqui referido fosse um local 
onde houvesse punição com fogo, o texto acima não faria sentido. No entanto, 
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quando se compreende que ele se refere à sepultura, tudo fi ca claro: a morte e a 
sepultura serão aniquiladas para sempre.

8 | O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometidos por 
Jesus? Apocalipse 21:4

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aceitar Cristo não nos livra do sofrimento deste mundo. Mais cedo ou mais 
tarde, praticamente todos fi caremos doentes e morreremos. Mas Ele prome-
teu que, a partir do dia de Sua segunda vinda, todas as nossas tristezas dei-
xarão de existir. Dor, doença, morte, luto e todo sofrimento serão eliminados 
para sempre da existência daqueles que forem salvos e que viverão eterna-
mente com Cristo.

Meu compromisso:

Entendi que a morte é um estado de inconsciência até o momento da 
segunda vinda de Cristo. Eu me comprometo a andar com Jesus a fi m de que, 
caso não esteja vivo por ocasião de Sua vinda, possa ser ressuscitado para a 
vida eterna.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

  ◊ Os segredos fascinam. As histórias de detetives, espiões e cientistas in-
teressam a muitos justamente porque há no enredo um mistério a ser 

desvendado. A partir de pistas iniciais, hipóteses são formuladas pelos inves-
tigadores, e reformuladas à medida que pistas vão sendo descobertas. Final-
mente, provas contundentes revelam o segredo, e muitas vezes a verdade é 
bem diferente das conjecturas iniciais dos pesquisadores.

Deus, sabendo da grande responsabilidade que é descobrir um segredo 
em primeira mão, deixou na Bíblia mensagens cifradas em códigos e sím-
bolos. No entanto, os mistérios de Deus estão além da compreensão, e não 
podem ser elucidados por nenhuma inteligência humana. Por mais que nos 
esforcemos, não somos capazes nem dignos de desvendar sozinhos os segre-
dos eternos. No entanto, este estudo vai mostrar que há Alguém que pode 
decifrar todos os mistérios ocultos, revelar o futuro e guiar aqueles que con-
fiam Nele em meio aos acontecimentos do porvir, até a segurança que só Ele 
pode oferecer.  

1 | Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? 
Apocalipse 5:1-10

 A visão das sete pragas.
 A visão do livro selado.
 A visão da volta de Jesus.Fo
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quando se compreende que ele se refere à sepultura, tudo fi ca claro: a morte e a 
sepultura serão aniquiladas para sempre.

8 | O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometidos por 
Jesus? Apocalipse 21:4
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tarde, praticamente todos fi caremos doentes e morreremos. Mas Ele prome-
teu que, a partir do dia de Sua segunda vinda, todas as nossas tristezas dei-
xarão de existir. Dor, doença, morte, luto e todo sofrimento serão eliminados 
para sempre da existência daqueles que forem salvos e que viverão eterna-
mente com Cristo.

Meu compromisso:

Entendi que a morte é um estado de inconsciência até o momento da 
segunda vinda de Cristo. Eu me comprometo a andar com Jesus a fi m de que, 
caso não esteja vivo por ocasião de Sua vinda, possa ser ressuscitado para a 
vida eterna.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

  ◊ Os segredos fascinam. As histórias de detetives, espiões e cientistas in-
teressam a muitos justamente porque há no enredo um mistério a ser 

desvendado. A partir de pistas iniciais, hipóteses são formuladas pelos inves-
tigadores, e reformuladas à medida que pistas vão sendo descobertas. Final-
mente, provas contundentes revelam o segredo, e muitas vezes a verdade é 
bem diferente das conjecturas iniciais dos pesquisadores.

Deus, sabendo da grande responsabilidade que é descobrir um segredo 
em primeira mão, deixou na Bíblia mensagens cifradas em códigos e sím-
bolos. No entanto, os mistérios de Deus estão além da compreensão, e não 
podem ser elucidados por nenhuma inteligência humana. Por mais que nos 
esforcemos, não somos capazes nem dignos de desvendar sozinhos os segre-
dos eternos. No entanto, este estudo vai mostrar que há Alguém que pode 
decifrar todos os mistérios ocultos, revelar o futuro e guiar aqueles que con-
fiam Nele em meio aos acontecimentos do porvir, até a segurança que só Ele 
pode oferecer.  

1 | Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? 
Apocalipse 5:1-10

 A visão das sete pragas.
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Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse revelam a segunda grande visão que o 
apóstolo João teve, envolvendo o trono de Deus e o Cordeiro. Ela serve de 
introdução para a visão dos sete selos. Em Apocalipse 5:1 a 4, João vê o livro 
selado com sete selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas 
mãos de Deus. O Cordeiro, que é Jesus Cristo (Jo 1:29), é o único ser habi-
litado para romper os selos do livro do futuro e desvendar o que ainda está 
por acontecer. A abertura de cada selo desencadeia certos eventos históricos 
sob o ponto de vista da igreja cristã (Ap 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 8:1). A linguagem 
de Apocalipse 6 está relacionada às maldições da aliança. Em Levítico 26 e 
em Deuteronômio 28, a infi delidade à aliança com Deus é punida com morte 
pelos animais do campo, espada, pestilência e fome. Assim, os selos podem 
representar as consequências do período de infi delidade da igreja à aliança 
com Cristo. Apesar disso, o primeiro cavaleiro não traz maldição, pois seu 
período corresponde à fase de pureza da igreja (igreja de Éfeso).

2 | O que signifi ca o primeiro selo? Apocalipse 6:1, 2 

__________________________________________________________________________________

O primeiro selo representa o período da igreja 
de Éfeso, a primeira igreja. A visão de um cavalo 
branco e seu cavaleiro, com um arco nas mãos 
e uma coroa na cabeça, representa a pureza do 
primeiro período da igreja cristã (anos 31 a 100). 
É a época dos apóstolos. Eles pregaram a doutrina 
pura da Bíblia (Mc 16:10-16). Enfrentaram muitas 
lutas (At 4:1-3, 18-20, 24-30; 5:17-20, 26-29; 6:8; 
7:60), mas não permitiram que a verdade fosse adulterada. Houve, também, 
grandes vitórias para Cristo, milhares de pessoas convertidas e o evangelho 
foi pregado a todo o mundo conhecido (Cl 1:6, 23).

3 | O que signifi ca o segundo selo? Apocalipse 6:3, 4 

__________________________________________________________________________________

O segundo selo representa o período da igreja de Esmirna. A visão de um 
cavalo vermelho com seu cavaleiro, com uma espada para tirar a paz da terra 

por meio de matança, representa o segundo período da igreja cristã, a era dos 
mártires (anos 100 a 313). A cor vermelha e os símbolos desse selo falam de 
derramamento de sangue. É o período das perseguições gerais desferidas pelo 
Império Romano contra os cristãos que preferiam morrer a renunciar à fi el 
obediência aos princípios bíblicos. Esse selo começa com a morte do último 
apóstolo (João, no fi m do 1o século) e chega até o ano 313, quando Cons-
tantino assina o Edito de Milão, que interrompe as perseguições do governo 
romano pagão aos cristãos.
 
4 | O que signifi ca o terceiro selo? Apocalipse 6:5, 6

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O terceiro selo representa o período da igreja de Pérgamo. A visão retrata um 
cavalo preto e seu cavaleiro que tinha nas mãos uma balança. Sua oferta de 
trigo e cevada signifi ca a escassez e a fome presentes. Representa o terceiro 
período da igreja, quando as trevas espirituais começaram a envolver o cris-
tianismo ao ele se aliar com o Estado. A cor preta muitas vezes representa 
nas Escrituras as trevas morais, o pecado, a apostasia ou o erro. Corresponde 
ao período que vai desde 313 a 538. Durante esse período, houve o processo 
de paganização da igreja. O espírito de materialismo contaminou o cristia-
nismo. A maioria acompanha o processo de deterioração da verdade, porém 
uns poucos fi éis (remanescentes) seguem respeitando as doutrinas bíblicas. 
O azeite representa o Espírito Santo (Zc 4:2-6), e o vinho representa o sangue 
de Cristo derramado pelos pecadores (Mt 26:27-29).

5 | O que signifi ca o quarto selo? Apocalipse 6:7, 8

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O quarto selo representa o período da igreja de Tiatira. Aqui, o cavaleiro 
sobre o cavalo preto chamava-se Morte e age por meio de guerra, fome e pes-
tilências. Representa o quarto período da igreja cristã, o de uma forma paga-
nizada de cristianismo que dominou a política da Idade Média. Corresponde 
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Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse revelam a segunda grande visão que o 
apóstolo João teve, envolvendo o trono de Deus e o Cordeiro. Ela serve de 
introdução para a visão dos sete selos. Em Apocalipse 5:1 a 4, João vê o livro 
selado com sete selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas 
mãos de Deus. O Cordeiro, que é Jesus Cristo (Jo 1:29), é o único ser habi-
litado para romper os selos do livro do futuro e desvendar o que ainda está 
por acontecer. A abertura de cada selo desencadeia certos eventos históricos 
sob o ponto de vista da igreja cristã (Ap 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 8:1). A linguagem 
de Apocalipse 6 está relacionada às maldições da aliança. Em Levítico 26 e 
em Deuteronômio 28, a infi delidade à aliança com Deus é punida com morte 
pelos animais do campo, espada, pestilência e fome. Assim, os selos podem 
representar as consequências do período de infi delidade da igreja à aliança 
com Cristo. Apesar disso, o primeiro cavaleiro não traz maldição, pois seu 
período corresponde à fase de pureza da igreja (igreja de Éfeso).

2 | O que signifi ca o primeiro selo? Apocalipse 6:1, 2 

__________________________________________________________________________________

O primeiro selo representa o período da igreja 
de Éfeso, a primeira igreja. A visão de um cavalo 
branco e seu cavaleiro, com um arco nas mãos 
e uma coroa na cabeça, representa a pureza do 
primeiro período da igreja cristã (anos 31 a 100). 
É a época dos apóstolos. Eles pregaram a doutrina 
pura da Bíblia (Mc 16:10-16). Enfrentaram muitas 
lutas (At 4:1-3, 18-20, 24-30; 5:17-20, 26-29; 6:8; 
7:60), mas não permitiram que a verdade fosse adulterada. Houve, também, 
grandes vitórias para Cristo, milhares de pessoas convertidas e o evangelho 
foi pregado a todo o mundo conhecido (Cl 1:6, 23).

3 | O que signifi ca o segundo selo? Apocalipse 6:3, 4 

__________________________________________________________________________________

O segundo selo representa o período da igreja de Esmirna. A visão de um 
cavalo vermelho com seu cavaleiro, com uma espada para tirar a paz da terra 

por meio de matança, representa o segundo período da igreja cristã, a era dos 
mártires (anos 100 a 313). A cor vermelha e os símbolos desse selo falam de 
derramamento de sangue. É o período das perseguições gerais desferidas pelo 
Império Romano contra os cristãos que preferiam morrer a renunciar à fi el 
obediência aos princípios bíblicos. Esse selo começa com a morte do último 
apóstolo (João, no fi m do 1o século) e chega até o ano 313, quando Cons-
tantino assina o Edito de Milão, que interrompe as perseguições do governo 
romano pagão aos cristãos.
 
4 | O que signifi ca o terceiro selo? Apocalipse 6:5, 6

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O terceiro selo representa o período da igreja de Pérgamo. A visão retrata um 
cavalo preto e seu cavaleiro que tinha nas mãos uma balança. Sua oferta de 
trigo e cevada signifi ca a escassez e a fome presentes. Representa o terceiro 
período da igreja, quando as trevas espirituais começaram a envolver o cris-
tianismo ao ele se aliar com o Estado. A cor preta muitas vezes representa 
nas Escrituras as trevas morais, o pecado, a apostasia ou o erro. Corresponde 
ao período que vai desde 313 a 538. Durante esse período, houve o processo 
de paganização da igreja. O espírito de materialismo contaminou o cristia-
nismo. A maioria acompanha o processo de deterioração da verdade, porém 
uns poucos fi éis (remanescentes) seguem respeitando as doutrinas bíblicas. 
O azeite representa o Espírito Santo (Zc 4:2-6), e o vinho representa o sangue 
de Cristo derramado pelos pecadores (Mt 26:27-29).

5 | O que signifi ca o quarto selo? Apocalipse 6:7, 8

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O quarto selo representa o período da igreja de Tiatira. Aqui, o cavaleiro 
sobre o cavalo preto chamava-se Morte e age por meio de guerra, fome e pes-
tilências. Representa o quarto período da igreja cristã, o de uma forma paga-
nizada de cristianismo que dominou a política da Idade Média. Corresponde 
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à fase que vai de 538 d.C., quando entra em vigência o decreto de Justiniano, 
que dá ao bispo de Roma autoridade sobre todos os outros líderes religiosos 
e civis, até 1517, o começo da Reforma Protestante. As doutrinas puras foram 
jogadas por terra, e os cristãos paganizados perseguiram implacavelmente o 
pequeno remanescente fi el à verdade bíblica.

6 | Quando se abriu o quinto selo, o que o apóstolo viu debaixo do altar? Apo-
calipse 6:9

“[…] vi, debaixo do altar, as ______________________ daqueles que tinham sido 
____________________ por causa da ______________________________________________ e 
por causa do _________________________________ que sustentavam.”

No altar de bronze do santuário do Antigo Testamento se ofereciam os sacri-
fícios de animais. O sacrifício era queimado, e o sangue era derramado na 
base do altar (Lv 4:7). O símbolo é claro: o sangue do pequeno grupo de már-
tires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como um sacrifício ao pé 
do altar. Esse sangue simbolicamente clama a Deus, como o fez o sangue de 
Abel que foi morto por seu irmão (Gn 4:10). O quinto selo (período da igreja 
de Sardes) cobre o período que vai de 1517 a 1755, a Reforma Protestante.

7 | Que fenômenos naturais são descritos na abertura do sexto selo? Apocalipse 
6:12, 13. Marque as alternativas corretas.

 Terremoto.  Sol negro.   Lua de sangue.
 Furacão.  Queda de estrelas.  Aquecimento global.
 Enchentes.  Neve.    Maremoto.

O grande terremoto tem sido identifi cado pelos estudiosos como o Terremoto 
de Lisboa, que ocorreu em 1o de novembro de 1755. O escurecimento do Sol 
ocorreu em 19 de maio de 1780. E a Lua se tornou como sangue na noite do 
mesmo dia. A chuva de estrelas deu-se em 13 de novembro de 1833. Enten-
dendo que o tempo do fi m iniciou com a cruz, e, após 1798, esse tempo chega 
à sua fase fi nal, os quatro episódios astronômicos mencionados são muito 
signifi cativos (Dn 7:25; 12:7) (ver mais detalhes sobre os 1.260 anos no dia-
grama “2.300 tardes e manhãs”, p. 106). Então, depois de 1798, nos encontra-
mos no fi m do tempo do fi m.

8 | Por que razão os ímpios rogarão desesperadamente às rochas e às monta-
nhas para que caiam sobre eles? Apocalipse 6:14-17

“Caí sobre nós e _______________________ da face Daquele que se assenta no 
______________________ e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande Dia da 
__________________ deles; e quem é que pode ________________________?”

Diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça sal-
vadora receberão a vida eterna. Aqueles que recusaram a salvação em Cristo 
terão de enfrentar as consequências (Jo 3:17, 18).

9 | Que farão os anjos em relação aos fi éis servos de Deus? Apocalipse 7:2, 3

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Os anjos, por ordem divina, aplicam sobre os salvos o selo do Deus vivo, um 
sinal de fi delidade ao Criador. Os selados serão preservados quando os ventos da 
destruição fi nal da humanidade não forem mais contidos pelos anjos de Deus.Ilu
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à fase que vai de 538 d.C., quando entra em vigência o decreto de Justiniano, 
que dá ao bispo de Roma autoridade sobre todos os outros líderes religiosos 
e civis, até 1517, o começo da Reforma Protestante. As doutrinas puras foram 
jogadas por terra, e os cristãos paganizados perseguiram implacavelmente o 
pequeno remanescente fi el à verdade bíblica.

6 | Quando se abriu o quinto selo, o que o apóstolo viu debaixo do altar? Apo-
calipse 6:9

“[…] vi, debaixo do altar, as ______________________ daqueles que tinham sido 
____________________ por causa da ______________________________________________ e 
por causa do _________________________________ que sustentavam.”

No altar de bronze do santuário do Antigo Testamento se ofereciam os sacri-
fícios de animais. O sacrifício era queimado, e o sangue era derramado na 
base do altar (Lv 4:7). O símbolo é claro: o sangue do pequeno grupo de már-
tires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como um sacrifício ao pé 
do altar. Esse sangue simbolicamente clama a Deus, como o fez o sangue de 
Abel que foi morto por seu irmão (Gn 4:10). O quinto selo (período da igreja 
de Sardes) cobre o período que vai de 1517 a 1755, a Reforma Protestante.

7 | Que fenômenos naturais são descritos na abertura do sexto selo? Apocalipse 
6:12, 13. Marque as alternativas corretas.

 Terremoto.  Sol negro.   Lua de sangue.
 Furacão.  Queda de estrelas.  Aquecimento global.
 Enchentes.  Neve.    Maremoto.

O grande terremoto tem sido identifi cado pelos estudiosos como o Terremoto 
de Lisboa, que ocorreu em 1o de novembro de 1755. O escurecimento do Sol 
ocorreu em 19 de maio de 1780. E a Lua se tornou como sangue na noite do 
mesmo dia. A chuva de estrelas deu-se em 13 de novembro de 1833. Enten-
dendo que o tempo do fi m iniciou com a cruz, e, após 1798, esse tempo chega 
à sua fase fi nal, os quatro episódios astronômicos mencionados são muito 
signifi cativos (Dn 7:25; 12:7) (ver mais detalhes sobre os 1.260 anos no dia-
grama “2.300 tardes e manhãs”, p. 106). Então, depois de 1798, nos encontra-
mos no fi m do tempo do fi m.

8 | Por que razão os ímpios rogarão desesperadamente às rochas e às monta-
nhas para que caiam sobre eles? Apocalipse 6:14-17

“Caí sobre nós e _______________________ da face Daquele que se assenta no 
______________________ e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande Dia da 
__________________ deles; e quem é que pode ________________________?”

Diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça sal-
vadora receberão a vida eterna. Aqueles que recusaram a salvação em Cristo 
terão de enfrentar as consequências (Jo 3:17, 18).

9 | Que farão os anjos em relação aos fi éis servos de Deus? Apocalipse 7:2, 3

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Os anjos, por ordem divina, aplicam sobre os salvos o selo do Deus vivo, um 
sinal de fi delidade ao Criador. Os selados serão preservados quando os ventos da 
destruição fi nal da humanidade não forem mais contidos pelos anjos de Deus.Ilu
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10 | O que aconteceu ao se abrir o sétimo selo? Apocalipse 8:1

 Satanás foi lançado no lago de fogo.
 A igreja foi derrotada.
 Houve silêncio no Céu por meia hora.

Há pelo menos duas interpretações do silêncio de meia hora no Céu: (1) ele 
seria devido à partida das hostes celestiais em direção à Terra; (2) o silêncio 
refl etiria a expectativa das coisas que aconteceriam e faria uma ponte com as 
sete trombetas (Ap 8–11).

11 | Que promessa Deus oferece a Seu povo, entre o sexto e o sétimo selos? 
Apocalipse 7:16, 17

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Deus jamais abandona Seus fi lhos, apesar das difi culdades e perseguições 
que eles sofrem. O Senhor promete que nunca mais passarão por afl ições. 
Serão apascentados pelo Cordeiro, que age como um pastor e os guia às fon-
tes das águas da vida (7:16), e o próprio “Deus lhes enxugará dos olhos toda 
lágrima” (7:17; ver diagrama “Os sete selos”, p. 108 e 109).

Meu compromisso:

Entendi que os sete selos representam períodos históricos que se relacionam 
com o mundo e a igreja cristã, e que fi ndam com a volta de Jesus. Eu me 
comprometo a me preparar diariamente para este encontro que durará por 
toda a eternidade.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Imagine um marido combinando com sua mulher: “Querida, sei que seu 
aniversário foi na semana passada, mas, sabe como é, era fi m de mês e não 

podia oferecer nada a você. Na verdade, esqueci-me completamente da data. 
Que tal comemorar seu aniversário em outro dia, perto do meu pagamento, ou 
num dia mais fácil de ser lembrado, como no dia de Natal. Eu poderia economi-
zar ao comprar um presente único para as duas comemorações.”

O que essa mulher pensaria da proposta do marido? É provável que você 
tenha concluído que ela jamais aceitaria um acordo como esse. Você acei-
taria? Um homem que propõe algo semelhante para a esposa é realmente 
atencioso e amável?

A atenção a datas especiais é importante nos relacionamentos humanos. 
É um sinal de amor da parte de quem lembra delas. No entanto, muita gente, 
inclusive cristãos, acredita que pode ter um bom relacionamento com Deus 
não observando o dia que Ele declarou ser santifi cado. Neste estudo, você des-
cobrirá que um sinal que caracteriza quem realmente tem compromisso com 
Deus é se lembrar toda semana do dia que Ele abençoou.

   1 | Como o mundo é protegido da destruição fi nal? Apocalipse 7:1

__________________________________________________________________________________

Antes do fi m do mundo e da trasladação dos salvos para o Céu, há um 
período em que “os quatro ventos da terra” são impedidos de executar sua Fo
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refl etiria a expectativa das coisas que aconteceriam e faria uma ponte com as 
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Serão apascentados pelo Cordeiro, que age como um pastor e os guia às fon-
tes das águas da vida (7:16), e o próprio “Deus lhes enxugará dos olhos toda 
lágrima” (7:17; ver diagrama “Os sete selos”, p. 108 e 109).

Meu compromisso:

Entendi que os sete selos representam períodos históricos que se relacionam 
com o mundo e a igreja cristã, e que fi ndam com a volta de Jesus. Eu me 
comprometo a me preparar diariamente para este encontro que durará por 
toda a eternidade.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Imagine um marido combinando com sua mulher: “Querida, sei que seu 
aniversário foi na semana passada, mas, sabe como é, era fi m de mês e não 

podia oferecer nada a você. Na verdade, esqueci-me completamente da data. 
Que tal comemorar seu aniversário em outro dia, perto do meu pagamento, ou 
num dia mais fácil de ser lembrado, como no dia de Natal. Eu poderia economi-
zar ao comprar um presente único para as duas comemorações.”

O que essa mulher pensaria da proposta do marido? É provável que você 
tenha concluído que ela jamais aceitaria um acordo como esse. Você acei-
taria? Um homem que propõe algo semelhante para a esposa é realmente 
atencioso e amável?

A atenção a datas especiais é importante nos relacionamentos humanos. 
É um sinal de amor da parte de quem lembra delas. No entanto, muita gente, 
inclusive cristãos, acredita que pode ter um bom relacionamento com Deus 
não observando o dia que Ele declarou ser santifi cado. Neste estudo, você des-
cobrirá que um sinal que caracteriza quem realmente tem compromisso com 
Deus é se lembrar toda semana do dia que Ele abençoou.

   1 | Como o mundo é protegido da destruição fi nal? Apocalipse 7:1

__________________________________________________________________________________

Antes do fi m do mundo e da trasladação dos salvos para o Céu, há um 
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obra destruidora. Os “quatro ventos” na linguagem profética representam o
mal, a destruição e a calamidade resultantes da ira de Deus contra a mal-
dade humana (Jr 49:36, 37; 51:1, 2).

2 | O que precisa ocorrer antes de os anjos liberarem os quatro ventos? Apocalipse 
7:2, 3. Assinale V para verdadeiro ou F para falso.

 Morte e ressurreição de Jesus.
 Julgamento de Satanás.
 Selamento dos servos de Deus.

Anjos simbolizam os instrumentos divinos que detêm as forças do mal no 
mundo, até que esteja terminada a obra divina no coração humano e o povo de 
Deus seja selado na fronte. Além disso, a referência simbólica aos quatro can-
tos da Terra indica que o mundo todo está sob ameaça. Quando a obra divina 
for concluída, então a maldade infl igida por Satanás agirá sem nenhuma con-
tenção, e o mundo verá a manifestação de toda a impiedade das trevas.

3 | O que é o selo de Deus? Isaías 8:16

“Resguarda o ____________________, sela a _______________ no _______________ dos 
meus discípulos.”

O selo era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Ele dava 
autenticidade e importância àquilo em que era colocado. Um selo deveria 
conter três elementos básicos: (1) nome do governante, (2) cargo e (3) terri-
tório de seu domínio.

4 | Qual mandamento apresenta as três características históricas dos selos dos 
tempos bíblicos? Êxodo 20:8-11. Relacione as colunas.

a) Nome do governante 
b) Cargo 
c) Território de seu domínio 

 “os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há”
 “SENHOR, teu Deus”
 “porque, em seis dias, fez o SENHOR”

O quarto mandamento da lei de Deus é o único 
dentre os dez mandamentos que apresenta todos 
os elementos que devem estar presentes no selo 
divino: (1) nome do governante (“SENHOR, teu 
Deus”); (2) cargo (Criador, “porque, em seis dias, 
fez o SENHOR”); e (3) o território de Seu domínio 
(“os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há”).

5 | Como o sábado é identifi cado nas Escrituras Sagradas? Êxodo 31:17

__________________________________________________________________________________

O sábado é apresentado nas Escrituras como memorial da criação (Êx 20:11), 
sinal de santifi cação (Êx 31:13; Ez 20:12, 20) e símbolo da liberdade obtida 
no Êxodo (Dt 5:12-15). É, portanto, sinal da criação, santifi cação e libertação. 
O selo aplicado na fronte, em Apocalipse 7:2 e 3, signifi ca a aceitação volun-
tária de Deus e de Seus atos na história pelo ser humano. O selamento atesta 
que o fi el cristão é propriedade divina.

6 | Qual era o costume de Jesus em relação ao sábado? Lucas 4:16

 Passear no sábado.
 Adorava a Deus em um culto público.
 Fazer o mesmo que fazia em qualquer outro dia da semana.

A Bíblia diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e Seu povo 
(Êx 31:16, 17), e também demonstra claramente que o sinal é para todo 
crente, independente de sexo, nacionalidade, etnia ou qualquer outra carac-
terística (Is 56:1-7). Jesus demonstrou sua validade fazendo do sábado um 
dia de culto e de benefício ao próximo (Lc 4:16; Mt 12:12), e mesmo Sua 
mãe e outras seguidoras, diante da Sua morte, não embalsamaram Jesus no 
sábado, mas esperaram o dia seguinte (Lc 23:54-56).

7 | O que Daniel profetizou quanto ao ataque do inimigo de Deus a Seu povo e 
à Sua lei? Daniel 7:25

“Proferirá palavras contra o _____________________, magoará os _____________ do 
Altíssimo e cuidará em ___________________ os _________________ e a __________…”
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obra destruidora. Os “quatro ventos” na linguagem profética representam o
mal, a destruição e a calamidade resultantes da ira de Deus contra a mal-
dade humana (Jr 49:36, 37; 51:1, 2).

2 | O que precisa ocorrer antes de os anjos liberarem os quatro ventos? Apocalipse 
7:2, 3. Assinale V para verdadeiro ou F para falso.

 Morte e ressurreição de Jesus.
 Julgamento de Satanás.
 Selamento dos servos de Deus.

Anjos simbolizam os instrumentos divinos que detêm as forças do mal no 
mundo, até que esteja terminada a obra divina no coração humano e o povo de 
Deus seja selado na fronte. Além disso, a referência simbólica aos quatro can-
tos da Terra indica que o mundo todo está sob ameaça. Quando a obra divina 
for concluída, então a maldade infl igida por Satanás agirá sem nenhuma con-
tenção, e o mundo verá a manifestação de toda a impiedade das trevas.

3 | O que é o selo de Deus? Isaías 8:16

“Resguarda o ____________________, sela a _______________ no _______________ dos 
meus discípulos.”

O selo era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Ele dava 
autenticidade e importância àquilo em que era colocado. Um selo deveria 
conter três elementos básicos: (1) nome do governante, (2) cargo e (3) terri-
tório de seu domínio.

4 | Qual mandamento apresenta as três características históricas dos selos dos 
tempos bíblicos? Êxodo 20:8-11. Relacione as colunas.

a) Nome do governante 
b) Cargo 
c) Território de seu domínio 

 “os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há”
 “SENHOR, teu Deus”
 “porque, em seis dias, fez o SENHOR”

O quarto mandamento da lei de Deus é o único 
dentre os dez mandamentos que apresenta todos 
os elementos que devem estar presentes no selo 
divino: (1) nome do governante (“SENHOR, teu 
Deus”); (2) cargo (Criador, “porque, em seis dias, 
fez o SENHOR”); e (3) o território de Seu domínio 
(“os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há”).

5 | Como o sábado é identifi cado nas Escrituras Sagradas? Êxodo 31:17

__________________________________________________________________________________

O sábado é apresentado nas Escrituras como memorial da criação (Êx 20:11), 
sinal de santifi cação (Êx 31:13; Ez 20:12, 20) e símbolo da liberdade obtida 
no Êxodo (Dt 5:12-15). É, portanto, sinal da criação, santifi cação e libertação. 
O selo aplicado na fronte, em Apocalipse 7:2 e 3, signifi ca a aceitação volun-
tária de Deus e de Seus atos na história pelo ser humano. O selamento atesta 
que o fi el cristão é propriedade divina.

6 | Qual era o costume de Jesus em relação ao sábado? Lucas 4:16

 Passear no sábado.
 Adorava a Deus em um culto público.
 Fazer o mesmo que fazia em qualquer outro dia da semana.

A Bíblia diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e Seu povo 
(Êx 31:16, 17), e também demonstra claramente que o sinal é para todo 
crente, independente de sexo, nacionalidade, etnia ou qualquer outra carac-
terística (Is 56:1-7). Jesus demonstrou sua validade fazendo do sábado um 
dia de culto e de benefício ao próximo (Lc 4:16; Mt 12:12), e mesmo Sua 
mãe e outras seguidoras, diante da Sua morte, não embalsamaram Jesus no 
sábado, mas esperaram o dia seguinte (Lc 23:54-56).

7 | O que Daniel profetizou quanto ao ataque do inimigo de Deus a Seu povo e 
à Sua lei? Daniel 7:25

“Proferirá palavras contra o _____________________, magoará os _____________ do 
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Em Seu ministério, Cristo foi muito enfático ao declarar que Ele não veio 
mudar a lei nem promover sua mudança posterior (Mt 5:17-19). Portanto, 
qualquer alteração na lei de Deus não obedece à vontade divina, mas ao 
desejo daquele que se rebelou contra a lei e foi expulso do Céu (Ap 12:7-9). 
Dessa forma, a obediência ao quarto mandamento constitui um sinal ou selo 
de lealdade a Deus (Ez 20:20).

8 | Quem são os que receberão o selo de Deus? Apocalipse 7:4

__________________________________________________________________________________

O capítulo 7 identifi ca e descreve aqueles que permanecerão em pé diante 
de Cristo em Sua segunda vinda. Nos versos 1 a 8, encontramos uma refe-
rência simbólica ao grupo especial dos 144 mil, composto de unidades de 
pessoas das 12 tribos de Israel (embora, a lista omita Efraim e Dã e men-
cione José e Levi). Eles são selados simbolicamente a fi m de ser poupados 
da destruição causada pela liberação dos “quatro ventos da terra” (7:1). 
O capítulo 14 fornece algumas características adicionais desse grupo de sal-
vos que estará vivo por ocasião da segunda vinda. Eles têm um caráter puro 
(14:4, 5) e uma experiência única de fé refl etida no cântico que apenas eles 
podem entoar (14:3).

9 | Que mensagem é proclamada a toda a humanidade no tempo do fi m? Apo-
calipse 14:7

  “Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a hora do Seu juízo; e ado-
rai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.”
 “Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios”.
 “Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus”.

Essa é a primeira mensagem angélica. Ela destaca a adoração ao Criador 
em um momento único da história: a hora do juízo. Essa mensagem tam-
bém chama a atenção para o monumento que recorda as obras criadas por 
Deus: o sábado do Senhor. O texto de Apocalipse 14:7 usa os mesmos ter-
mos encontrados no quarto mandamento (Êx 20:11). O sábado tem impor-
tância determinante na controvérsia fi nal entre os adoradores de Deus e os 
adoradores da besta.

10 | O que caracteriza o povo de Deus nos dias fi nais da história do mundo? 
Apocalipse 14:12

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O povo de Deus nos últimos dias será reconhecido por estas duas importan-
tes características: a observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 
Os mandamentos de Deus refl etem Seu caráter. Eles expõem a norma pela 
qual Deus deseja que todo ser humano Lhe obedeça como resultado da sal-
vação provida por Jesus, mas nunca como meio para se obter salvação – isso 
seria legalismo. A fé em Jesus é o instrumento por meio do qual o indivíduo 
passa a possuir as bênçãos do perdão (Ef 2:8).

Meu compromisso:

Entendi que o sábado é o único mandamento que refl ete exatamente o con-
ceito de sinal distintivo para o povo de Deus. Eu me comprometo a honrar a 
Deus por meio da observância do quarto mandamento da lei do Senhor.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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qualquer alteração na lei de Deus não obedece à vontade divina, mas ao 
desejo daquele que se rebelou contra a lei e foi expulso do Céu (Ap 12:7-9). 
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8 | Quem são os que receberão o selo de Deus? Apocalipse 7:4
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vos que estará vivo por ocasião da segunda vinda. Eles têm um caráter puro 
(14:4, 5) e uma experiência única de fé refl etida no cântico que apenas eles 
podem entoar (14:3).

9 | Que mensagem é proclamada a toda a humanidade no tempo do fi m? Apo-
calipse 14:7

  “Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a hora do Seu juízo; e ado-
rai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.”
 “Caiu! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios”.
 “Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus”.

Essa é a primeira mensagem angélica. Ela destaca a adoração ao Criador 
em um momento único da história: a hora do juízo. Essa mensagem tam-
bém chama a atenção para o monumento que recorda as obras criadas por 
Deus: o sábado do Senhor. O texto de Apocalipse 14:7 usa os mesmos ter-
mos encontrados no quarto mandamento (Êx 20:11). O sábado tem impor-
tância determinante na controvérsia fi nal entre os adoradores de Deus e os 
adoradores da besta.

10 | O que caracteriza o povo de Deus nos dias fi nais da história do mundo? 
Apocalipse 14:12
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O povo de Deus nos últimos dias será reconhecido por estas duas importan-
tes características: a observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 
Os mandamentos de Deus refl etem Seu caráter. Eles expõem a norma pela 
qual Deus deseja que todo ser humano Lhe obedeça como resultado da sal-
vação provida por Jesus, mas nunca como meio para se obter salvação – isso 
seria legalismo. A fé em Jesus é o instrumento por meio do qual o indivíduo 
passa a possuir as bênçãos do perdão (Ef 2:8).
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Entendi que o sábado é o único mandamento que refl ete exatamente o con-
ceito de sinal distintivo para o povo de Deus. Eu me comprometo a honrar a 
Deus por meio da observância do quarto mandamento da lei do Senhor.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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◊ Imagine que você está no trânsito, em um engarrafamento. De repen-
te, você presencia o guarda à sua frente erguer alto uma das mãos e 

com a outra usar um apito. Todos os carros param, e se ouve cada vez mais 
próximo um som de sirene. Então, você vê no espelho retrovisor um veículo 
grande, branco, na frente com a inscrição “ambulância” em letras vermelhas. 
Os condutores entendem que o sinal sonoro indica que precisam afastar seus 
carros para dar passagem para a ambulância.

Os sinais sonoros expressam urgência e requerem uma atitude para com 
os acontecimentos que alertam. Da mesma forma, no Apocalipse estão des-
critos de forma simbólica sete sinais sonoros – as sete trombetas –, que são 
profecias sobre acontecimentos da história mundial, os quais alertam sobre 
a proximidade da vinda de Cristo. Esses eventos preditos, exceto o último, 
se cumpriram todos ao longo da história, desde que o Apocalipse foi escrito 
há quase dois mil anos. Os sinais sonoros de Deus, as profecias, requerem 
de nós uma reação imediata: preparar-se para a vinda de Jesus Cristo. Falta 
agora apenas “ressoar a última trombeta”, quando “os mortos ressuscitarão”, 
“nós seremos transformados” (1Co 15:52), e todos juntos “seremos arreba-
tados” “para o encontro do Senhor nos ares” (1Ts 4:17). É dessa esperança 
que trata esta lição.

1 | O que representam as primeiras seis trombetas do Apocalipse? Apocalipse 
8:1–9:21. Relacione as colunas.

a) Primeira trombeta  O mar foi atingido.
b) Segunda trombeta  O Sol, a Lua e as estrelas foram feridas.
c) Terceira trombeta  A terra foi afetada.
d) Quarta trombeta   Tribulação durante a hora, o dia, o mês e o ano.
e) Quinta trombeta  Tormento durante cinco meses.
f) Sexta trombeta   As águas se tornam amargosas.

As trombetas retratam eventos que impactam o 
povo de Deus desde os primeiros séculos da era 
cristã até a segunda vinda de Cristo. As quatro 
primeiras trombetas se concentram na desin-
tegração do grande Império Romano Ocidental 
pelas tribos dos povos bárbaros, que prepararam 
o caminho para a consolidação da Roma papal. 
A quinta e a sexta trombetas (Ap 9:1-21) apontam 
para eventos desencadeados pelo poder muçulmano, como a conquista de 
Constantinopla, no século 15, e a decadência do Império Otomano, no século 19
(ver diagrama “As sete trombetas”, p. 109).

2 | O que acontece quando o anjo toca a sétima trombeta? Apocalipse 11:15-19

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A sétima trombeta anuncia que Deus passou a reinar. No verso 18, afi rma-se 
que as nações se enfureceram e que chegou o tempo da manifestação da ira 
de Deus não apenas para recompensar Seus servos, mas para destruir “os 
que destroem a terra”, uma expressão que se refere à corrupção moral (ver 
Gn 6:12-14). Assim, o anúncio da sétima trombeta corresponde ao último 
período, que culmina com a segunda vinda de Cristo.

3 | Ao tocar-se a sétima trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? 
Apocalipse 11:19. Assinale a alternativa correta.

 A arca da aliança.   Os salvos.
 Anjos tocando harpa. Fo
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◊ Imagine que você está no trânsito, em um engarrafamento. De repen-
te, você presencia o guarda à sua frente erguer alto uma das mãos e 

com a outra usar um apito. Todos os carros param, e se ouve cada vez mais 
próximo um som de sirene. Então, você vê no espelho retrovisor um veículo 
grande, branco, na frente com a inscrição “ambulância” em letras vermelhas. 
Os condutores entendem que o sinal sonoro indica que precisam afastar seus 
carros para dar passagem para a ambulância.

Os sinais sonoros expressam urgência e requerem uma atitude para com 
os acontecimentos que alertam. Da mesma forma, no Apocalipse estão des-
critos de forma simbólica sete sinais sonoros – as sete trombetas –, que são 
profecias sobre acontecimentos da história mundial, os quais alertam sobre 
a proximidade da vinda de Cristo. Esses eventos preditos, exceto o último, 
se cumpriram todos ao longo da história, desde que o Apocalipse foi escrito 
há quase dois mil anos. Os sinais sonoros de Deus, as profecias, requerem 
de nós uma reação imediata: preparar-se para a vinda de Jesus Cristo. Falta 
agora apenas “ressoar a última trombeta”, quando “os mortos ressuscitarão”, 
“nós seremos transformados” (1Co 15:52), e todos juntos “seremos arreba-
tados” “para o encontro do Senhor nos ares” (1Ts 4:17). É dessa esperança 
que trata esta lição.

1 | O que representam as primeiras seis trombetas do Apocalipse? Apocalipse 
8:1–9:21. Relacione as colunas.

a) Primeira trombeta  O mar foi atingido.
b) Segunda trombeta  O Sol, a Lua e as estrelas foram feridas.
c) Terceira trombeta  A terra foi afetada.
d) Quarta trombeta   Tribulação durante a hora, o dia, o mês e o ano.
e) Quinta trombeta  Tormento durante cinco meses.
f) Sexta trombeta   As águas se tornam amargosas.

As trombetas retratam eventos que impactam o 
povo de Deus desde os primeiros séculos da era 
cristã até a segunda vinda de Cristo. As quatro 
primeiras trombetas se concentram na desin-
tegração do grande Império Romano Ocidental 
pelas tribos dos povos bárbaros, que prepararam 
o caminho para a consolidação da Roma papal. 
A quinta e a sexta trombetas (Ap 9:1-21) apontam 
para eventos desencadeados pelo poder muçulmano, como a conquista de 
Constantinopla, no século 15, e a decadência do Império Otomano, no século 19
(ver diagrama “As sete trombetas”, p. 109).

2 | O que acontece quando o anjo toca a sétima trombeta? Apocalipse 11:15-19

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A sétima trombeta anuncia que Deus passou a reinar. No verso 18, afi rma-se 
que as nações se enfureceram e que chegou o tempo da manifestação da ira 
de Deus não apenas para recompensar Seus servos, mas para destruir “os 
que destroem a terra”, uma expressão que se refere à corrupção moral (ver 
Gn 6:12-14). Assim, o anúncio da sétima trombeta corresponde ao último 
período, que culmina com a segunda vinda de Cristo.

3 | Ao tocar-se a sétima trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? 
Apocalipse 11:19. Assinale a alternativa correta.

 A arca da aliança.   Os salvos.
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A última trombeta é o anúncio de que chegou o momento da execução do juízo 
de Deus sobre os mortos e os vivos, como a manifestação do Seu reino. Quando 
João descreve o santuário de Deus na sétima trombeta, ele vê a arca da aliança 
que fi cava no segundo compartimento do santuário, chamado de santíssimo 
ou santo dos santos. Foi nesse compartimento do santuário que Jesus entrou 
em 1844, cumprindo a profecia de Daniel 8:14. Quando Jesus sair do lugar san-
tíssimo, terá terminado o juízo pré-advento, a mediação de Jesus e o tempo 
de graça. Então, todos os sistemas opositores serão destruídos, a falsa religião 
será desmascarada e Jesus Cristo estabelecerá plenamente Seu reino eterno.

4 | Quem são os bem-aventurados ao soar a última trombeta? Apocalipse 19:9

“Bem-aventurados aqueles que são ______________________ à _____________________ 
das __________________ do ____________________________.”

São bem-aventurados aqueles que aceitam o convite para as bodas do Cor-
deiro. Na época em que o Apocalipse foi escrito, havia cinco momentos 
importantes na cerimônia de casamento: (1) o compromisso matrimonial; 
(2) o pagamento do dote; (3) a preparação da noiva para as bodas e o pre-
paro do lar por parte do noivo; (4) a cerimônia das bodas, em que o noivo 
dava seu reconhecimento público do pedido de casamento e colocava 
sua capa nos ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para a festa; 
(5) a festa normalmente era na casa do pai do noivo. Desse mesmo modo, 
Cristo age com Sua noiva até o momento de levá-la para o lar eterno.

5 | Quem é a noiva do Cordeiro? Apocalipse 21:1, 2

 Maria Madalena.
 A virgem Maria.
 A cidade santa, a nova Jerusalém. 

A nova Jerusalém, onde o remanescente fi el irá habitar, é chamada de a 
noiva de Cristo (Ap 21:9). A igreja também é chamada de esposa (Ap 19:7, 8).
A nova Jerusalém é símbolo da vitória do Cordeiro e da multidão de remi-
dos que são convidados às bodas. Assim, a noiva é uma fi gura que repre-
senta as pessoas justifi cadas pelo Senhor e que vivem em harmonia com a 
vontade de Deus.

6 | Quando o compromisso de casamento se confi rmou? João 3:16. Assinale 
“V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Na criação do mundo.
 Quando o Pai enviou o Filho.
 Quando a nova Jerusalém descer do Céu.

Em Cristo, nós fomos escolhidos desde a eternidade. No entanto, foi na 
encarnação de Jesus que se concretizou o compromisso da parte do Senhor.

7 | Qual foi o dote que Cristo pagou? 1 Pedro 1:19

“Mas pelo __________________ ___________________, como de cordeiro sem defeito 
e sem mácula, o sangue de ___________________________________.”

Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote à Sua justiça, e Seu caráter foi vindi-
cado perante o Universo.

8 | Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Hebreus 12:14. 
Assinale a alternativa correta.

 Por meio de penitências e pagamento pelo perdão.
 Não é necessário fazer nada porque Jesus já fez tudo.
 A igreja deve viver justifi cada mediante a fé e crescendo em santifi cação.

Para que estejamos preparados para Sua vinda, precisamos estar em paz com 
Deus por meio da experiência da justifi cação (Rm 5:1) e avançar para uma 
caminhada que resulte em santifi cação.

9 | Quando Jesus estiver pronto para voltar a este mundo, o que será dito no Céu 
em relação aos remidos? Apocalipse 19:7

“Alegremo-nos, exultemos, e demos-Lhe a _________________________, porque 
são chegadas as ____________________ do ___________________, cuja esposa a si 
mesma já se _______________________.”

Os primeiros oito versos de Apocalipse 19 transcrevem uma alegria espe-
tacular com aleluias e louvores ao Cordeiro, que vence e revela todas as 
artimanhas e perversidades de Satanás e o lançará no lago de fogo. Após os 
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A última trombeta é o anúncio de que chegou o momento da execução do juízo 
de Deus sobre os mortos e os vivos, como a manifestação do Seu reino. Quando 
João descreve o santuário de Deus na sétima trombeta, ele vê a arca da aliança 
que fi cava no segundo compartimento do santuário, chamado de santíssimo 
ou santo dos santos. Foi nesse compartimento do santuário que Jesus entrou 
em 1844, cumprindo a profecia de Daniel 8:14. Quando Jesus sair do lugar san-
tíssimo, terá terminado o juízo pré-advento, a mediação de Jesus e o tempo 
de graça. Então, todos os sistemas opositores serão destruídos, a falsa religião 
será desmascarada e Jesus Cristo estabelecerá plenamente Seu reino eterno.

4 | Quem são os bem-aventurados ao soar a última trombeta? Apocalipse 19:9

“Bem-aventurados aqueles que são ______________________ à _____________________ 
das __________________ do ____________________________.”

São bem-aventurados aqueles que aceitam o convite para as bodas do Cor-
deiro. Na época em que o Apocalipse foi escrito, havia cinco momentos 
importantes na cerimônia de casamento: (1) o compromisso matrimonial; 
(2) o pagamento do dote; (3) a preparação da noiva para as bodas e o pre-
paro do lar por parte do noivo; (4) a cerimônia das bodas, em que o noivo 
dava seu reconhecimento público do pedido de casamento e colocava 
sua capa nos ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para a festa; 
(5) a festa normalmente era na casa do pai do noivo. Desse mesmo modo, 
Cristo age com Sua noiva até o momento de levá-la para o lar eterno.

5 | Quem é a noiva do Cordeiro? Apocalipse 21:1, 2

 Maria Madalena.
 A virgem Maria.
 A cidade santa, a nova Jerusalém. 

A nova Jerusalém, onde o remanescente fi el irá habitar, é chamada de a 
noiva de Cristo (Ap 21:9). A igreja também é chamada de esposa (Ap 19:7, 8).
A nova Jerusalém é símbolo da vitória do Cordeiro e da multidão de remi-
dos que são convidados às bodas. Assim, a noiva é uma fi gura que repre-
senta as pessoas justifi cadas pelo Senhor e que vivem em harmonia com a 
vontade de Deus.

6 | Quando o compromisso de casamento se confi rmou? João 3:16. Assinale 
“V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Na criação do mundo.
 Quando o Pai enviou o Filho.
 Quando a nova Jerusalém descer do Céu.

Em Cristo, nós fomos escolhidos desde a eternidade. No entanto, foi na 
encarnação de Jesus que se concretizou o compromisso da parte do Senhor.

7 | Qual foi o dote que Cristo pagou? 1 Pedro 1:19

“Mas pelo __________________ ___________________, como de cordeiro sem defeito 
e sem mácula, o sangue de ___________________________________.”

Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote à Sua justiça, e Seu caráter foi vindi-
cado perante o Universo.

8 | Como devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus? Hebreus 12:14. 
Assinale a alternativa correta.

 Por meio de penitências e pagamento pelo perdão.
 Não é necessário fazer nada porque Jesus já fez tudo.
 A igreja deve viver justifi cada mediante a fé e crescendo em santifi cação.

Para que estejamos preparados para Sua vinda, precisamos estar em paz com 
Deus por meio da experiência da justifi cação (Rm 5:1) e avançar para uma 
caminhada que resulte em santifi cação.

9 | Quando Jesus estiver pronto para voltar a este mundo, o que será dito no Céu 
em relação aos remidos? Apocalipse 19:7

“Alegremo-nos, exultemos, e demos-Lhe a _________________________, porque 
são chegadas as ____________________ do ___________________, cuja esposa a si 
mesma já se _______________________.”

Os primeiros oito versos de Apocalipse 19 transcrevem uma alegria espe-
tacular com aleluias e louvores ao Cordeiro, que vence e revela todas as 
artimanhas e perversidades de Satanás e o lançará no lago de fogo. Após os 
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mil anos, Jesus virá para dar aos remidos um novo céu e uma nova terra, no 
qual eles habitarão para sempre. No Céu, terá lugar a grande ceia das bodas 
do Cordeiro. Sem dúvida, será a maior e mais emocionante festa do Universo.

Meu compromisso

Entendi que a sétima trombeta aponta para redenção fi nal dos fi éis por Cristo 
Jesus. Nessa ocasião, se dará a união espiritual entre Cristo e Sua noiva, aque-
les que habitarão a nova Jerusalém. Eu me comprometo a fazer parte de Seu 
povo fi el para que naquele dia faça parte dos salvos. Quero ser membro da 
igreja que prega a verdade conforme a Bíblia e anunciar que muito em breve 
Jesus Cristo vai voltar!

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
◊ Em 3 de outubro de 1918, durante a batalha que encerraria a Primeira Guerra 

Mundial, 554 homens da 77a Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se 
perderam e fi caram encurralados, sem alimento e munição, abaixo de um despe-
nhadeiro na fl oresta de Argonne, na França, próximo às linhas inimigas. Sob o fogo 
cruzado, o major Charles Whittlesey enviou uma carta com a localização da tropa 
e um pedido de socorro numa cânula presa na pata esquerda do pombo-correio 
Querido Amigo. Quando a ave voou, foi atingida na pata direita por um tiro. Que-
rido Amigo caiu no chão, mas alçou voo novamente acima do tiroteio até chegar 
ao acampamento americano. A carta que levava foi lida, e foram enviados reforços 
que resgataram 194 sobreviventes. Os soldados cuidaram do Querido Amigo, que 
se recuperou, foi levado para os Estados Unidos e condecorado como um herói.

Você já pensou nos riscos de levar uma mensagem? Uma mensagem que 
pode salvar pessoas? Ao longo dos séculos confl ituosos da história, a Bíblia Sa-
grada, que nos traz as boas-novas de salvação, foi um livro proibido e persegui-
do em diversas circunstâncias. Pessoas foram mortas pelo simples fato de terem 
uma Bíblia e seguirem seus ensinos; exemplares foram lançados às chamas; e 
seu conteúdo tem sido contestado, desacreditado e ridicularizado. Neste estudo, 
você descobrirá como Deus preservou miraculosamente seu Livro Sagrado para 
que suas páginas nos trouxessem a mensagem de salvação em Cristo.

1 | Como a Bíblia identifi ca as duas testemunhas que profetizaram por 1.260 
dias ou anos? Apocalipse 11:3, 4
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mil anos, Jesus virá para dar aos remidos um novo céu e uma nova terra, no 
qual eles habitarão para sempre. No Céu, terá lugar a grande ceia das bodas 
do Cordeiro. Sem dúvida, será a maior e mais emocionante festa do Universo.

Meu compromisso

Entendi que a sétima trombeta aponta para redenção fi nal dos fi éis por Cristo 
Jesus. Nessa ocasião, se dará a união espiritual entre Cristo e Sua noiva, aque-
les que habitarão a nova Jerusalém. Eu me comprometo a fazer parte de Seu 
povo fi el para que naquele dia faça parte dos salvos. Quero ser membro da 
igreja que prega a verdade conforme a Bíblia e anunciar que muito em breve 
Jesus Cristo vai voltar!

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
◊ Em 3 de outubro de 1918, durante a batalha que encerraria a Primeira Guerra 

Mundial, 554 homens da 77a Divisão de Infantaria dos Estados Unidos se 
perderam e fi caram encurralados, sem alimento e munição, abaixo de um despe-
nhadeiro na fl oresta de Argonne, na França, próximo às linhas inimigas. Sob o fogo 
cruzado, o major Charles Whittlesey enviou uma carta com a localização da tropa 
e um pedido de socorro numa cânula presa na pata esquerda do pombo-correio 
Querido Amigo. Quando a ave voou, foi atingida na pata direita por um tiro. Que-
rido Amigo caiu no chão, mas alçou voo novamente acima do tiroteio até chegar 
ao acampamento americano. A carta que levava foi lida, e foram enviados reforços 
que resgataram 194 sobreviventes. Os soldados cuidaram do Querido Amigo, que 
se recuperou, foi levado para os Estados Unidos e condecorado como um herói.

Você já pensou nos riscos de levar uma mensagem? Uma mensagem que 
pode salvar pessoas? Ao longo dos séculos confl ituosos da história, a Bíblia Sa-
grada, que nos traz as boas-novas de salvação, foi um livro proibido e persegui-
do em diversas circunstâncias. Pessoas foram mortas pelo simples fato de terem 
uma Bíblia e seguirem seus ensinos; exemplares foram lançados às chamas; e 
seu conteúdo tem sido contestado, desacreditado e ridicularizado. Neste estudo, 
você descobrirá como Deus preservou miraculosamente seu Livro Sagrado para 
que suas páginas nos trouxessem a mensagem de salvação em Cristo.

1 | Como a Bíblia identifi ca as duas testemunhas que profetizaram por 1.260 
dias ou anos? Apocalipse 11:3, 4
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Duas _______________________________ vestidas de 
pano de saco que são duas __________________________ 
e os dois ________________________ diante de Deus.

As duas testemunhas, comparadas a duas olivei-
ras e a dois candeeiros, no contexto dos 1.260 dias, 
signifi cam o Antigo e o Novo Testamento, revela-
dos pelo Espírito Santo (Jo 14:26; 15:26; 16:13-15; 
2Pe 1:21). Durante o período de perseguição de 1.260 anos (de 538 a 1798), 
o Antigo e o Novo Testamento foram proibidos e silenciados pela Igreja de 
Roma, mesmo assim continuaram dando testemunho do amor e da verdade 
de Deus. Em Apocalipse 11:5 e 6, conclui-se que aqueles que pretendem cau-
sar danos a essas testemunhas (a Palavra de Deus), ou as atacam, morrerão. 
A mesma advertência é dada em Apocalipse 22:18 e 19.

2 | Qual é o resultado do confl ito, após o período de perseguições, entre a besta 
que sobe do abismo e as duas testemunhas? Apocalipse 11:7. Assinale a alter-
nativa correta.

 A besta do abismo é fi nalmente derrotada.
 As duas testemunhas são vencidas e mortas.
 As duas testemunhas fogem para o deserto.

A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás (Ap 20:1-3) e também sim-
boliza os reinos do mundo que estão sob seu controle. Em Apocalipse 11:8, 
há referência a Sodoma e Egito. Sodoma é símbolo de degradação moral 
(Ez 16:46-55). Já o Egito era conhecido por negar a existência do Deus verdadeiro 
e por desafi ar os mandamentos Dele (Êx 5:2). Próximo ao fi m dos 1.260 anos de 
perseguição, as testemunhas de Deus sofrem um golpe fatal em um país conhe-
cido tanto pela libertinagem quanto pelo ateísmo.

3 | Por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida? Apocalipse 
11:11, 12

“Mas, depois dos _______________________________, um __________________________, 
vindo da parte de Deus, neles penetrou […]. E subiram ao ___________________________ 
numa nuvem, e os seus _______________________ as _________________________________.”

A Bíblia sempre desmascara Satanás, e ele, por sua vez, procura silenciar o 
testemunho bíblico. Às vezes, ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras 
ocasiões, tenta destruí-la. Dentro do contexto profético, os “três dias e meio” 
equivalem a três anos e meio (Ez 4:7; Nm 14:34). Essa profecia se cumpriu de 
modo preciso na história da França, o centro ideológico do mundo na época. 
Os três anos e meio apontam para o Reinado de Terror na Revolução Fran-
cesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, 
por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. 
O decreto durou até 17 de junho de 1797, quando foi anulado e se permitiu a 
prática da religião outra vez. Durante esse período, Bíblias foram queimadas. 
As igrejas foram fechadas. Também se decidiu que a semana passaria a ter 
dez dias. Assim, o sábado, dia de descanso (Êx 20:8-11), foi abandonado e 
em seu lugar se consagrava um dia em cada dez para orgia e blasfêmia. Uma 
mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e deveria ser adorada. O período 
durou três anos e meio, exatamente como a profecia havia predito.

4 | Qual será o alcance da pregação do evangelho eterno antes da volta de 
 Jesus? Apocalipse 14:6

“[…] tendo um evangelho eterno ________________________ aos que se assentam 
sobre a terra, e a cada __________________________, e ______________________________, 
e ____________________________, e _______________________________ .”

A ressurreição das duas testemunhas representa a ressurreição do teste-
munho bíblico. Após o término do Reinado de Terror, foram organizadas as 
primeiras sociedades bíblicas, e as Escrituras têm alcançado todo o planeta 
como o livro mais impresso da história da humanidade. O Apocalipse fala do 
evangelho eterno, que é a revelação de Deus, conforme está na Bíblia. Por 
isso, a Bíblia traz uma advertência divina (Ap 22:18, 19), alertando os fi éis 
sobre a importância de preservar todo o conteúdo da revelação.

5 | Qual é a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos da 
história deste mundo? Apocalipse 14:7

“_____________________a Deus e dai-Lhe _________________________, pois é chegada 
a hora do Seu ___________________________; e _______________________ Aquele que 
fez o céu, e a terra, e o mar e as _________________________ das águas.”
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Duas _______________________________ vestidas de 
pano de saco que são duas __________________________ 
e os dois ________________________ diante de Deus.

As duas testemunhas, comparadas a duas olivei-
ras e a dois candeeiros, no contexto dos 1.260 dias, 
signifi cam o Antigo e o Novo Testamento, revela-
dos pelo Espírito Santo (Jo 14:26; 15:26; 16:13-15; 
2Pe 1:21). Durante o período de perseguição de 1.260 anos (de 538 a 1798), 
o Antigo e o Novo Testamento foram proibidos e silenciados pela Igreja de 
Roma, mesmo assim continuaram dando testemunho do amor e da verdade 
de Deus. Em Apocalipse 11:5 e 6, conclui-se que aqueles que pretendem cau-
sar danos a essas testemunhas (a Palavra de Deus), ou as atacam, morrerão. 
A mesma advertência é dada em Apocalipse 22:18 e 19.

2 | Qual é o resultado do confl ito, após o período de perseguições, entre a besta 
que sobe do abismo e as duas testemunhas? Apocalipse 11:7. Assinale a alter-
nativa correta.

 A besta do abismo é fi nalmente derrotada.
 As duas testemunhas são vencidas e mortas.
 As duas testemunhas fogem para o deserto.

A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás (Ap 20:1-3) e também sim-
boliza os reinos do mundo que estão sob seu controle. Em Apocalipse 11:8, 
há referência a Sodoma e Egito. Sodoma é símbolo de degradação moral 
(Ez 16:46-55). Já o Egito era conhecido por negar a existência do Deus verdadeiro 
e por desafi ar os mandamentos Dele (Êx 5:2). Próximo ao fi m dos 1.260 anos de 
perseguição, as testemunhas de Deus sofrem um golpe fatal em um país conhe-
cido tanto pela libertinagem quanto pelo ateísmo.

3 | Por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida? Apocalipse 
11:11, 12
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vindo da parte de Deus, neles penetrou […]. E subiram ao ___________________________ 
numa nuvem, e os seus _______________________ as _________________________________.”

A Bíblia sempre desmascara Satanás, e ele, por sua vez, procura silenciar o 
testemunho bíblico. Às vezes, ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras 
ocasiões, tenta destruí-la. Dentro do contexto profético, os “três dias e meio” 
equivalem a três anos e meio (Ez 4:7; Nm 14:34). Essa profecia se cumpriu de 
modo preciso na história da França, o centro ideológico do mundo na época. 
Os três anos e meio apontam para o Reinado de Terror na Revolução Fran-
cesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, 
por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. 
O decreto durou até 17 de junho de 1797, quando foi anulado e se permitiu a 
prática da religião outra vez. Durante esse período, Bíblias foram queimadas. 
As igrejas foram fechadas. Também se decidiu que a semana passaria a ter 
dez dias. Assim, o sábado, dia de descanso (Êx 20:8-11), foi abandonado e 
em seu lugar se consagrava um dia em cada dez para orgia e blasfêmia. Uma 
mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e deveria ser adorada. O período 
durou três anos e meio, exatamente como a profecia havia predito.

4 | Qual será o alcance da pregação do evangelho eterno antes da volta de 
 Jesus? Apocalipse 14:6

“[…] tendo um evangelho eterno ________________________ aos que se assentam 
sobre a terra, e a cada __________________________, e ______________________________, 
e ____________________________, e _______________________________ .”

A ressurreição das duas testemunhas representa a ressurreição do teste-
munho bíblico. Após o término do Reinado de Terror, foram organizadas as 
primeiras sociedades bíblicas, e as Escrituras têm alcançado todo o planeta 
como o livro mais impresso da história da humanidade. O Apocalipse fala do 
evangelho eterno, que é a revelação de Deus, conforme está na Bíblia. Por 
isso, a Bíblia traz uma advertência divina (Ap 22:18, 19), alertando os fi éis 
sobre a importância de preservar todo o conteúdo da revelação.

5 | Qual é a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos da 
história deste mundo? Apocalipse 14:7

“_____________________a Deus e dai-Lhe _________________________, pois é chegada 
a hora do Seu ___________________________; e _______________________ Aquele que 
fez o céu, e a terra, e o mar e as _________________________ das águas.”
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Essa mensagem é uma resposta à teoria da evolução, pois exige a adoração 
a Deus como Criador. Dos Dez Mandamentos divinos concedidos no monte 
Sinai, o quarto mandamento, que trata da santifi cação do sábado (Êx 20:8-11), 
também afi rma que Deus é o Criador. Portanto, na primeira mensagem, o con-
vite do anjo do Senhor à adoração tem como pano de fundo o mandamento 
esquecido, o sábado.

6 | Qual é a mensagem do segundo anjo? Apocalipse 14:8

“____________________, ____________________ a grande Babilônia.”

A mensagem do segundo anjo revela a apostasia no meio cristão. Ela é com-
plementada pela advertência de Apocalipse 18. Deus diz a Seu povo para sair 
das igrejas doutrinariamente equivocadas, a fi m de não ser cúmplice nos seus 
pecados nem participar de seus fl agelos (Ap 18:4). A Babilônia do tempo do 
fi m despertará oposição mundial a Deus. A Babilônia do Antigo Testamento 
representava uma força opressora sobre o povo de Deus e também “confu-
são” (Gn 11:1-9).

7 | Qual é a advertência que Deus anuncia por meio da mensagem do terceiro 
anjo? Apocalipse 14:9-11

“[…] Se alguém _______________________ a ____________________________ e a sua 
_____________________ e recebe _____________________________ na ____________________ 
ou sobre a _______________________, também esse _________________________ do 
______________________ da ____________________ de _________________________.”

Essa advertência destaca a responsabilidade individual na última crise. As 
revelações advertem que, se os seres humanos não abandonarem os erros 
doutrinários e a rebelião espiritual, inevitavelmente sofrerão as consequên-
cias das pragas e estarão perdidos.

8 | Como o evangelho eterno será pregado a todo o mundo? Mateus 24:14

__________________________________________________________________________________

Apocalipse 14:6 a 12 descreve a pregação mundial do “evangelho eterno” (v. 6). 
Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta um só evangelho da graça por 

intermédio de Jesus Cristo. Não existem dispensações ou formas diversas 
pelas quais os seres humanos sejam salvos, pois a esperança do Antigo Testa-
mento se cumpre em Cristo. Esse evangelho alcançará “cada nação, e tribo, e 
língua, e povo” (Ap 14:6), conforme a ordem registrada em Apocalipse 10:11: 
“É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, lín-
guas e reis.”

9 | O que acontecerá após a pregação dos três anjos? Apocalipse 14:14-16

 A besta subirá do abismo.
 A terra será ceifada.
 A nova Jerusalém descerá dos c éus.

A pregação das três mensagens angélicas serve para advertir o mundo pouco 
antes da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem desperta respostas: ou as 
pessoas aceitam o evangelho eterno e recebem o selo de Deus ou o rejei-
tam e recebem a marca da besta (Ap 14:9, 10). Depois que o mundo der sua 
resposta ao último convite divino (Ap 18:4), todas as oportunidades estarão 
encerradas, e a intercessão no santuário celestial será concluída. Com o fi m 
da intercessão, tem início o derramamento das sete pragas, e Cristo vem nas 
nuvens do céu para realizar a colheita da humanidade, ou seja, para buscar 
Seus fi lhos e destruir os perseguidores de Seu povo.

Meu compromisso:

Entendi que as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, 
que devem ser respeitados e seguidos em nossos dias como única regra de fé 
e prática cristã. Eu me comprometo a participar ativamente da pregação dos 
três anjos, proclamando o evangelho eterno e colaborando no preparo de um 
povo para se encontrar com Jesus Cristo.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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a Deus como Criador. Dos Dez Mandamentos divinos concedidos no monte 
Sinai, o quarto mandamento, que trata da santifi cação do sábado (Êx 20:8-11), 
também afi rma que Deus é o Criador. Portanto, na primeira mensagem, o con-
vite do anjo do Senhor à adoração tem como pano de fundo o mandamento 
esquecido, o sábado.

6 | Qual é a mensagem do segundo anjo? Apocalipse 14:8

“____________________, ____________________ a grande Babilônia.”

A mensagem do segundo anjo revela a apostasia no meio cristão. Ela é com-
plementada pela advertência de Apocalipse 18. Deus diz a Seu povo para sair 
das igrejas doutrinariamente equivocadas, a fi m de não ser cúmplice nos seus 
pecados nem participar de seus fl agelos (Ap 18:4). A Babilônia do tempo do 
fi m despertará oposição mundial a Deus. A Babilônia do Antigo Testamento 
representava uma força opressora sobre o povo de Deus e também “confu-
são” (Gn 11:1-9).

7 | Qual é a advertência que Deus anuncia por meio da mensagem do terceiro 
anjo? Apocalipse 14:9-11

“[…] Se alguém _______________________ a ____________________________ e a sua 
_____________________ e recebe _____________________________ na ____________________ 
ou sobre a _______________________, também esse _________________________ do 
______________________ da ____________________ de _________________________.”

Essa advertência destaca a responsabilidade individual na última crise. As 
revelações advertem que, se os seres humanos não abandonarem os erros 
doutrinários e a rebelião espiritual, inevitavelmente sofrerão as consequên-
cias das pragas e estarão perdidos.

8 | Como o evangelho eterno será pregado a todo o mundo? Mateus 24:14

__________________________________________________________________________________

Apocalipse 14:6 a 12 descreve a pregação mundial do “evangelho eterno” (v. 6). 
Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta um só evangelho da graça por 

intermédio de Jesus Cristo. Não existem dispensações ou formas diversas 
pelas quais os seres humanos sejam salvos, pois a esperança do Antigo Testa-
mento se cumpre em Cristo. Esse evangelho alcançará “cada nação, e tribo, e 
língua, e povo” (Ap 14:6), conforme a ordem registrada em Apocalipse 10:11: 
“É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, lín-
guas e reis.”

9 | O que acontecerá após a pregação dos três anjos? Apocalipse 14:14-16

 A besta subirá do abismo.
 A terra será ceifada.
 A nova Jerusalém descerá dos c éus.

A pregação das três mensagens angélicas serve para advertir o mundo pouco 
antes da segunda vinda de Cristo. Essa mensagem desperta respostas: ou as 
pessoas aceitam o evangelho eterno e recebem o selo de Deus ou o rejei-
tam e recebem a marca da besta (Ap 14:9, 10). Depois que o mundo der sua 
resposta ao último convite divino (Ap 18:4), todas as oportunidades estarão 
encerradas, e a intercessão no santuário celestial será concluída. Com o fi m 
da intercessão, tem início o derramamento das sete pragas, e Cristo vem nas 
nuvens do céu para realizar a colheita da humanidade, ou seja, para buscar 
Seus fi lhos e destruir os perseguidores de Seu povo.

Meu compromisso:

Entendi que as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, 
que devem ser respeitados e seguidos em nossos dias como única regra de fé 
e prática cristã. Eu me comprometo a participar ativamente da pregação dos 
três anjos, proclamando o evangelho eterno e colaborando no preparo de um 
povo para se encontrar com Jesus Cristo.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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  ◊ As maquetes são representações em miniaturas de edifícios e cenários. 
Apesar de parecerem casas e prédios de brinquedo, normalmente são fei-

tas por profi ssionais. Graças às maquetes, os clientes podem, por exemplo, visua-
lizar um edifício antes de ele ser construído. Uma maquete de uma cidade pode 
ser útil para planejar questões de urbanização, tráfego, obras, abastecimento e 
segurança pública, entre outras. A televisão frequentemente se vale de maque-
tes para reproduzir de modo barato cenários para gravações.

Deus também usou uma maquete para ilustrar de forma bem didática a histó-
ria da redenção do ser humano. Ele orientou o profeta Moisés, séculos antes de 
Cristo, para que construísse um santuário conforme um modelo apresentado a 
ele no monte Sinai (Êx 25:8, 9). Os vários móveis do santuário tinham propósitos 
específi cos, e uma família de sacerdotes foi selecionada para ofi ciar rituais que 
representavam a morte de Cristo e outros aspectos do plano da salvação. Nesta 
lição, você descobrirá o que as visões do Apocalipse revelam sobre o santuário 
original do Céu, e, ao relacionar com o que acontecia na maquete terrestre, en-
tenderá que Deus realmente Se sacrifi ca para nos salvar. 

1 | O que João escreveu sobre a visão que teve do Céu? Apocalipse 11:19. Assi-
nale a alternativa correta.

 Ele viu o jardim de Deus.
 Ele viu a cidade de Deus.
 Ele viu o santuário de Deus.

O Apocalipse é repleto de referências ao santuário celestial (Ap 7:15; 14:15, 
17). Ao longo do livro, João descreveu o que viu no santuário: os candelabros, 
o altar, a arca da aliança e o incensário (Ap 1:12; 8:3; 11:19). Na introdução 
de cada visão do Apocalipse, é apresentada uma cena do santuário celestial.

2 | Qual foi a ordem dada por Deus, ao povo de Israel, quanto à construção do 
santuário terrestre? Êxodo 25:8, 9. Complete.

“E Me farão um ________________________, para que Eu possa ____________________ 
no meio deles. Segundo __________________ o que ________________ te mostrar 
para _________________________do tabernáculo e para modelo de todos os seus 
móveis, assim mesmo o fareis.”

Embora Deus não Se limite a um edifício humano 
(1Rs 8:27), a construção de um santuário propor-
cionava um centro visível para o verdadeiro culto, 
servindo como manifestação da presença divina, 
como demonstração do plano da salvação e antí-
doto contra a adoração pagã. Na ocasião, Deus 
mostrou a Moisés um modelo do “verdadeiro 
tabernáculo” (Hb 8:2) existente no Céu. Dessa 
forma, o santuário terrestre era uma cópia adaptada da realidade celestial, que 
deveria representar os diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da 
humanidade perdida.

3 | Por que meios o santuário terrestre foi construído? Êxodo 36:3

__________________________________________________________________________________

O santuário terrestre foi construído com recursos dos israelitas, que recebe-
ram um chamado de Moisés para a “oferta do santuário” (v. 6). Eles manifes-
taram uma dedicação tão grande que as ofertas foram mais do que o sufi ciente 
para a construção (v. 7). O plano divino para a manutenção de Sua igreja nos 
tempos antigos e atuais são os dízimos e as ofertas planejadas e sistemáticas 
(Gn 14:20; 28:22; Ml 3:10; 2Co 9:7).
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lizar um edifício antes de ele ser construído. Uma maquete de uma cidade pode 
ser útil para planejar questões de urbanização, tráfego, obras, abastecimento e 
segurança pública, entre outras. A televisão frequentemente se vale de maque-
tes para reproduzir de modo barato cenários para gravações.

Deus também usou uma maquete para ilustrar de forma bem didática a histó-
ria da redenção do ser humano. Ele orientou o profeta Moisés, séculos antes de 
Cristo, para que construísse um santuário conforme um modelo apresentado a 
ele no monte Sinai (Êx 25:8, 9). Os vários móveis do santuário tinham propósitos 
específi cos, e uma família de sacerdotes foi selecionada para ofi ciar rituais que 
representavam a morte de Cristo e outros aspectos do plano da salvação. Nesta 
lição, você descobrirá o que as visões do Apocalipse revelam sobre o santuário 
original do Céu, e, ao relacionar com o que acontecia na maquete terrestre, en-
tenderá que Deus realmente Se sacrifi ca para nos salvar. 

1 | O que João escreveu sobre a visão que teve do Céu? Apocalipse 11:19. Assi-
nale a alternativa correta.

 Ele viu o jardim de Deus.
 Ele viu a cidade de Deus.
 Ele viu o santuário de Deus.

O Apocalipse é repleto de referências ao santuário celestial (Ap 7:15; 14:15, 
17). Ao longo do livro, João descreveu o que viu no santuário: os candelabros, 
o altar, a arca da aliança e o incensário (Ap 1:12; 8:3; 11:19). Na introdução 
de cada visão do Apocalipse, é apresentada uma cena do santuário celestial.

2 | Qual foi a ordem dada por Deus, ao povo de Israel, quanto à construção do 
santuário terrestre? Êxodo 25:8, 9. Complete.

“E Me farão um ________________________, para que Eu possa ____________________ 
no meio deles. Segundo __________________ o que ________________ te mostrar 
para _________________________do tabernáculo e para modelo de todos os seus 
móveis, assim mesmo o fareis.”

Embora Deus não Se limite a um edifício humano 
(1Rs 8:27), a construção de um santuário propor-
cionava um centro visível para o verdadeiro culto, 
servindo como manifestação da presença divina, 
como demonstração do plano da salvação e antí-
doto contra a adoração pagã. Na ocasião, Deus 
mostrou a Moisés um modelo do “verdadeiro 
tabernáculo” (Hb 8:2) existente no Céu. Dessa 
forma, o santuário terrestre era uma cópia adaptada da realidade celestial, que 
deveria representar os diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da 
humanidade perdida.

3 | Por que meios o santuário terrestre foi construído? Êxodo 36:3

__________________________________________________________________________________

O santuário terrestre foi construído com recursos dos israelitas, que recebe-
ram um chamado de Moisés para a “oferta do santuário” (v. 6). Eles manifes-
taram uma dedicação tão grande que as ofertas foram mais do que o sufi ciente 
para a construção (v. 7). O plano divino para a manutenção de Sua igreja nos 
tempos antigos e atuais são os dízimos e as ofertas planejadas e sistemáticas 
(Gn 14:20; 28:22; Ml 3:10; 2Co 9:7).
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4 | Que móveis havia no santuário terrestre? Êxodo 31:7-9

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

No átrio, ou pátio, estava o altar dos sacrifícios, em que os holocaustos ascen-
diam como cheiro agradável ao Senhor (Lv 1:9), símbolo de Cristo, que haveria 
de Se entregar “a Si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma 
suave” (Ef 5:2). Também havia uma bacia com água para purifi cação (Êx 30:18). 
A água representa o Espírito Santo (Jo 7:37-39), a Palavra (Jo 13:10; 15:3; 
Ef 5:26) e o batismo (Jo 3:5; Rm 6:3-6; 1Jo 5:8). No lugar santo, à direita, 
fi cava a mesa dos pães (Êx 25:30) com doze pães feitos de fl or de farinha 
(Lv 24:5), representando Jesus, o pão da vida (Jo 6:48). No lado esquerdo, estava 
o candelabro de ouro (Êx 40:24) com sete lâmpadas (Êx 25:37) continua-
mente acesas (Lv 24:2). João viu o candelabro no Céu (Ap 1:12), as sete tochas 
ardendo diante do trono de Deus (Ap 4:5) e Jesus no meio dos sete candeeiros 
(Ap 1:12-18). O próprio Jesus disse que Ele é a luz do mundo (Jo 8:12). 
Diante do véu, no altar de incenso (Êx 30:1-3; 40:26), o sacerdote queimava 
incenso de manhã e à tarde (Êx 30:7, 8). João também viu um altar de ouro 
diante do trono de Deus no Céu (Ap 8:3) e disse que o incenso subia com 
as orações dos santos (Ap 8:3, 4). O lugar santíssimo era o mais sagrado. 
Ali fi cava a arca da aliança, contendo as tábuas da lei de Deus (Êx 26:33; 
Hb 9:4). João descreveu a arca de Deus no santuário celestial (Ap 11:19). 
Sobre a tampa da arca, conhecida como propiciatório, a presença de Deus 
era visível (Êx 25:21, 22), simbolizando Seu trono sagrado. No Apocalipse, o 
Senhor é retratado assentado sobre um trono glorioso (Ap 4:2) (ver diagrama 
“Santuário” p. 104).

5 | Quem podia entrar em cada cômodo do santuário? Hebreus 9:6, 7

a) No lugar santo: ______________________________________________________________
b) No lugar santíssimo: ________________________________________________________ 

Os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo todos os dias (Êx 27:21; 30:7, 8; 
Hb 9:6). Porém, uma vez ao ano, no ritual do Dia da Expiação, somente o sumo 
sacerdote podia entrar no lugar santíssimo (Êx 30:10; Lv 16:2, 12-17).

6 | O que os sacerdotes faziam diariamente no pátio? Êxodo 29:38-42

“Isto é o que oferecerás sobre o____________________: Dois _____________________ 
de um ano, cada dia, continuamente.”

O sacrifício “diário” ou “contínuo” era realizado diariamente no pátio do san-
tuário, signifi cando a constante disposição de Cristo em perdoar os pecados. 
Esta era uma provisão para aqueles que transgrediam os mandamentos e 
aceitavam pela fé os méritos do futuro sacrifício do “Cordeiro que foi morto 
desde a fundação do mundo” (Ap 13:8). Contudo, uma vez ao ano, havia uma 
cerimônia especial de sacrifício pelo seu pecado.

7 | O que era realizado uma vez ao ano, no décimo dia do sétimo mês? Levítico 
23:27, 28. Assinale a alternativa correta.

 A Festa da Páscoa.
 A Festa de Pentecostes.
 O Dia da Expiação.

No santuário israelita, havia dois serviços: o diário e o anual. Durante o ano, 
no lugar santo, os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam sacrifícios diá-
rios para expiar (perdoar) os pecados do povo. No Dia da Expiação, o sumo 
sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados e a 
purifi cação do santuário (Lv 16:30). O serviço diário lidava com os pecados 
em base individual; no serviço anual, todo o cerimonial assumia um compo-
nente de purifi cação e eliminação dos pecados do povo (Lv 16).

8 | Como a eliminação do mal era ilustrada no Dia da Expiação? Levítico 16:10, 20-22

  No fi m da cerimônia, o bode emissário (para Azazel) recebia simbolica-
mente os pecados de Israel e era enviado ao deserto, onde deveria morrer.

  O sacerdote trocava de vestimentas, simbolizando a transição da impu-
reza para a pureza.

 Era realizado o sacrifício de um animal.

A salvação era provida pelo bode sacrifi cado “para o SENHOR” (Lv 16:8), sím-
bolo de Cristo (Hb 9:22). Também entrava em cena o outro bode, “o bode 
emissário” (Azazel, no original), o qual não era sacrifi cado. O bode emissário 
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4 | Que móveis havia no santuário terrestre? Êxodo 31:7-9

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

No átrio, ou pátio, estava o altar dos sacrifícios, em que os holocaustos ascen-
diam como cheiro agradável ao Senhor (Lv 1:9), símbolo de Cristo, que haveria 
de Se entregar “a Si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma 
suave” (Ef 5:2). Também havia uma bacia com água para purifi cação (Êx 30:18). 
A água representa o Espírito Santo (Jo 7:37-39), a Palavra (Jo 13:10; 15:3; 
Ef 5:26) e o batismo (Jo 3:5; Rm 6:3-6; 1Jo 5:8). No lugar santo, à direita, 
fi cava a mesa dos pães (Êx 25:30) com doze pães feitos de fl or de farinha 
(Lv 24:5), representando Jesus, o pão da vida (Jo 6:48). No lado esquerdo, estava 
o candelabro de ouro (Êx 40:24) com sete lâmpadas (Êx 25:37) continua-
mente acesas (Lv 24:2). João viu o candelabro no Céu (Ap 1:12), as sete tochas 
ardendo diante do trono de Deus (Ap 4:5) e Jesus no meio dos sete candeeiros 
(Ap 1:12-18). O próprio Jesus disse que Ele é a luz do mundo (Jo 8:12). 
Diante do véu, no altar de incenso (Êx 30:1-3; 40:26), o sacerdote queimava 
incenso de manhã e à tarde (Êx 30:7, 8). João também viu um altar de ouro 
diante do trono de Deus no Céu (Ap 8:3) e disse que o incenso subia com 
as orações dos santos (Ap 8:3, 4). O lugar santíssimo era o mais sagrado. 
Ali fi cava a arca da aliança, contendo as tábuas da lei de Deus (Êx 26:33; 
Hb 9:4). João descreveu a arca de Deus no santuário celestial (Ap 11:19). 
Sobre a tampa da arca, conhecida como propiciatório, a presença de Deus 
era visível (Êx 25:21, 22), simbolizando Seu trono sagrado. No Apocalipse, o 
Senhor é retratado assentado sobre um trono glorioso (Ap 4:2) (ver diagrama 
“Santuário” p. 104).

5 | Quem podia entrar em cada cômodo do santuário? Hebreus 9:6, 7

a) No lugar santo: ______________________________________________________________
b) No lugar santíssimo: ________________________________________________________ 

Os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo todos os dias (Êx 27:21; 30:7, 8; 
Hb 9:6). Porém, uma vez ao ano, no ritual do Dia da Expiação, somente o sumo 
sacerdote podia entrar no lugar santíssimo (Êx 30:10; Lv 16:2, 12-17).

6 | O que os sacerdotes faziam diariamente no pátio? Êxodo 29:38-42

“Isto é o que oferecerás sobre o____________________: Dois _____________________ 
de um ano, cada dia, continuamente.”

O sacrifício “diário” ou “contínuo” era realizado diariamente no pátio do san-
tuário, signifi cando a constante disposição de Cristo em perdoar os pecados. 
Esta era uma provisão para aqueles que transgrediam os mandamentos e 
aceitavam pela fé os méritos do futuro sacrifício do “Cordeiro que foi morto 
desde a fundação do mundo” (Ap 13:8). Contudo, uma vez ao ano, havia uma 
cerimônia especial de sacrifício pelo seu pecado.

7 | O que era realizado uma vez ao ano, no décimo dia do sétimo mês? Levítico 
23:27, 28. Assinale a alternativa correta.

 A Festa da Páscoa.
 A Festa de Pentecostes.
 O Dia da Expiação.

No santuário israelita, havia dois serviços: o diário e o anual. Durante o ano, 
no lugar santo, os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam sacrifícios diá-
rios para expiar (perdoar) os pecados do povo. No Dia da Expiação, o sumo 
sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados e a 
purifi cação do santuário (Lv 16:30). O serviço diário lidava com os pecados 
em base individual; no serviço anual, todo o cerimonial assumia um compo-
nente de purifi cação e eliminação dos pecados do povo (Lv 16).

8 | Como a eliminação do mal era ilustrada no Dia da Expiação? Levítico 16:10, 20-22

  No fi m da cerimônia, o bode emissário (para Azazel) recebia simbolica-
mente os pecados de Israel e era enviado ao deserto, onde deveria morrer.
  O sacerdote trocava de vestimentas, simbolizando a transição da impu-
reza para a pureza.
 Era realizado o sacrifício de um animal.

A salvação era provida pelo bode sacrifi cado “para o SENHOR” (Lv 16:8), sím-
bolo de Cristo (Hb 9:22). Também entrava em cena o outro bode, “o bode 
emissário” (Azazel, no original), o qual não era sacrifi cado. O bode emissário 
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não morria em substituição a ninguém, mas representava o originador e o ver-
dadeiro culpado dos pecados que já haviam sido perdoados e expiados por meio 
do sacrifício do bode para o Senhor (Lv 16:20). Abandonado à própria sorte e 
à destruição, ele representava o juízo feito a Satanás e seu destino eterno.

9 | O que todo o cerimonial do santuário terrestre representava? Hebreus 8:4, 5

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento ensinava ao povo a natu-
reza terrível do pecado e apontava para Jesus Cristo como o único que 
pode perdoar a culpa. Os muitos sacrifícios não eram eficazes por si mes-
mos (Hb 10:4), pois o pecado é uma ofensa moral. Só o sangue de Cristo, 
ilustrado por aqueles sacrifícios simbólicos (Hb 8:5), pode expiar os peca-
dos da humanidade (Rm 3:21-25; 1Jo 1:7).

10 | Quem é o único que pode exercer o ofício de sumo sacerdote no santuário 
celestial? Hebreus 8:1, 2. Assinale a alternativa correta.

 Arão.   Moisés.  Jesus Cristo. 

Jesus é o mediador único e sufi ciente entre Deus e o ser humano (1Tm 2:5; 
At 4:11, 12). Um mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermé-
dio de Cristo, Deus pôde Se reconciliar conosco (2Co 5:18) e, como nosso 
representante, Cristo intercede por nós diante do Pai, oferecendo os méritos 
de Seu sangue quando O aceitamos (1Jo 1:7, 9; 2:1, 2).

11 | Qual é a obra desempenhada por Jesus Cristo no santuário celestial? He-
breus 7:25

“Por isso, também pode ____________________ totalmente os que por _____________ 
se chegam a Deus, vivendo sempre para __________________________ por eles.”

Quando nos arrependemos de nossos pecados, pedimos perdão e libertação 
a Jesus Cristo. Apesar de o perdão nos ser concedido gratuitamente, não é 
de graça para Cristo. Ele morreu na cruz como sacrifício, tomando sobre Si 

a punição por nossos pecados. Agora, no santuário celestial, como Sumo 
Sacerdote, apresenta diante de Deus Pai os méritos de Seu sangue derramado 
na cruz para que cada pecador arrependido que O procura seja absolvido por 
Deus da condenação eterna. Todo aquele que busca a mediação sacerdotal de 
Cristo pode se benefi ciar do preço pago por Seu sacrifício expiatório.

12 | O que ocorrerá quando o ministério intercessor de Cristo, no santuário celes-
tial, for encerrado? Apocalipse 14:14-20. Assinale V para verdadeiro e F para falso.

 Todos os habitantes da Terra serão salvos.
 Jesus reinará de forma invisível, espiritualmente, por mil anos.
  Haverá uma dupla colheita: uma, representando a salvação dos fi lhos de 
Deus; e a outra, a condenação dos que rejeitaram o Senhor.

Ao terminar Sua obra no santuário celestial, o Senhor virá à Terra para fazer 
a “ceifa” ou “colheita” de Seu povo redimido (Ap 14:15, 16). Também trará a 
retribuição aos ímpios por suas más escolhas. Isso é simbolizado pela ima-
gem das uvas lançadas no lagar da cólera de Deus (Ap 14:17-20). O fi m dos 
ímpios não se deve a um capricho divino, mas é resultado do apego ao mal. 
Deus porá fi m ao pecado, e tudo o que estiver ligado ao mal será eliminado. 
É isso o que ocorre quando deixamos a Fonte de Vida. Ao rejeitar a vida que 
nos sustenta, nós nos entregamos à morte.

Meu compromisso:

Entendi que os diversos rituais do santuário terrestre representavam a morte 
de Cristo na cruz e Seu ministério no santuário celestial. Eu me comprometo a 
aceitá-Lo como meu fi el Sumo Sacerdote. Hoje entrego minha vida defi nitiva-
mente em Suas mãos e reconheço que Ele é o maior interessado em me salvar.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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não morria em substituição a ninguém, mas representava o originador e o ver-
dadeiro culpado dos pecados que já haviam sido perdoados e expiados por meio 
do sacrifício do bode para o Senhor (Lv 16:20). Abandonado à própria sorte e 
à destruição, ele representava o juízo feito a Satanás e seu destino eterno.

9 | O que todo o cerimonial do santuário terrestre representava? Hebreus 8:4, 5

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento ensinava ao povo a natu-
reza terrível do pecado e apontava para Jesus Cristo como o único que 
pode perdoar a culpa. Os muitos sacrifícios não eram eficazes por si mes-
mos (Hb 10:4), pois o pecado é uma ofensa moral. Só o sangue de Cristo, 
ilustrado por aqueles sacrifícios simbólicos (Hb 8:5), pode expiar os peca-
dos da humanidade (Rm 3:21-25; 1Jo 1:7).

10 | Quem é o único que pode exercer o ofício de sumo sacerdote no santuário 
celestial? Hebreus 8:1, 2. Assinale a alternativa correta.

 Arão.   Moisés.  Jesus Cristo. 

Jesus é o mediador único e sufi ciente entre Deus e o ser humano (1Tm 2:5; 
At 4:11, 12). Um mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermé-
dio de Cristo, Deus pôde Se reconciliar conosco (2Co 5:18) e, como nosso 
representante, Cristo intercede por nós diante do Pai, oferecendo os méritos 
de Seu sangue quando O aceitamos (1Jo 1:7, 9; 2:1, 2).

11 | Qual é a obra desempenhada por Jesus Cristo no santuário celestial? He-
breus 7:25

“Por isso, também pode ____________________ totalmente os que por _____________ 
se chegam a Deus, vivendo sempre para __________________________ por eles.”

Quando nos arrependemos de nossos pecados, pedimos perdão e libertação 
a Jesus Cristo. Apesar de o perdão nos ser concedido gratuitamente, não é 
de graça para Cristo. Ele morreu na cruz como sacrifício, tomando sobre Si 

a punição por nossos pecados. Agora, no santuário celestial, como Sumo 
Sacerdote, apresenta diante de Deus Pai os méritos de Seu sangue derramado 
na cruz para que cada pecador arrependido que O procura seja absolvido por 
Deus da condenação eterna. Todo aquele que busca a mediação sacerdotal de 
Cristo pode se benefi ciar do preço pago por Seu sacrifício expiatório.

12 | O que ocorrerá quando o ministério intercessor de Cristo, no santuário celes-
tial, for encerrado? Apocalipse 14:14-20. Assinale V para verdadeiro e F para falso.

 Todos os habitantes da Terra serão salvos.
 Jesus reinará de forma invisível, espiritualmente, por mil anos.
  Haverá uma dupla colheita: uma, representando a salvação dos fi lhos de 
Deus; e a outra, a condenação dos que rejeitaram o Senhor.

Ao terminar Sua obra no santuário celestial, o Senhor virá à Terra para fazer 
a “ceifa” ou “colheita” de Seu povo redimido (Ap 14:15, 16). Também trará a 
retribuição aos ímpios por suas más escolhas. Isso é simbolizado pela ima-
gem das uvas lançadas no lagar da cólera de Deus (Ap 14:17-20). O fi m dos 
ímpios não se deve a um capricho divino, mas é resultado do apego ao mal. 
Deus porá fi m ao pecado, e tudo o que estiver ligado ao mal será eliminado. 
É isso o que ocorre quando deixamos a Fonte de Vida. Ao rejeitar a vida que 
nos sustenta, nós nos entregamos à morte.

Meu compromisso:

Entendi que os diversos rituais do santuário terrestre representavam a morte 
de Cristo na cruz e Seu ministério no santuário celestial. Eu me comprometo a 
aceitá-Lo como meu fi el Sumo Sacerdote. Hoje entrego minha vida defi nitiva-
mente em Suas mãos e reconheço que Ele é o maior interessado em me salvar.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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◊ Se você desejar comprar um novo par de sapatos, certamente vai procurar 
em algumas lojas e escolher um modelo que você considere bonito, con-

fortável e que seja vendido em condições de pagamento adequadas para você. 
Escolher, no entanto, pode se tornar mais difícil se houver várias opções disponí-
veis. São necessários critérios bem defi nidos para fazer a compra certa e não se 
arrepender depois.

Muito mais sério que adquirir um objeto é escolher uma igreja. Segundo o re-
latório de pesquisa feita pelo Seminário Teológico Gordon–Conwell, há no mun-
do nada menos que 47 mil denominações cristãs. Todas dizem seguir a  Cristo. 
Uma vez, porém, que há grandes contradições doutrinárias entre elas, fi ca evi-
dente que muitas não interpretam corretamente a Bíblia. Qual é, portanto, a me-
lhor opção de igreja? A maioria das pessoas procura estar na igreja em que seus 
familiares e amigos são membros. No entanto, o melhor critério para decidir é 
se a igreja verdadeiramente segue os ensinamentos de Jesus Cristo transmitidos 
na Bíblia. Esta lição informará você sobre os critérios bíblicos para identifi car a 
verdadeira igreja de Deus. 

1 | Que grande sinal viu João no céu? Apocalipse 12:1. Assinale a alternativa 
correta.

 Um animal terrível  espantoso.
 Uma mulher vestida do sol.
 O anticristo.

Na profecia, a mulher pura (Is 54:1, 5; Jr 6:2; 2Co 
11:2; Ef 5:22-24) representa a igreja verdadeira. 
O Sol simboliza a glória de Deus (Sl 84:11; Ml 4:2). 
A Lua, que refl ete a luz do Sol, representa o sis-
tema de sacrifícios do Antigo Testamento, que 
refl etia a obra de Jesus (Hb 9:9-12, 23, 24). As doze 
estrelas da coroa simbolizam as doze tribos de
Israel e os doze apóstolos (Lc 6:13). O conjunto 
de astros também representa a orientação profética, que marca os “sinais dos 
tempos” (Gn 1:14; Mt 16:3; Lc 12:56; Ez 12:27; Jl 2:31; 1Ts 5:1).

2 | Que outro grande sinal João viu no céu? Apocalipse 12:3

__________________________________________________________________________________

Esse símbolo, ou poder, é identifi cado como a “antiga serpente, que se chama 
diabo e Satanás” (Ap 12:9). O dragão é o inimigo de Deus. Sua rebelião ocor-
reu no Céu, quando se opôs ao governo divino e desejou ser semelhante ao 
Altíssimo (Is 14:13, 14).

3 | O que levou o dragão a perseguir a mulher? Apocalipse 12:4, 5

“[…] e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à 
______________, a fi m de lhe _________________________ o fi lho quando __________
____________________.”

“Nasceu-lhe, pois, um ____________________________, que há de reger 
todas as nações com cetro de ferro. E o Seu Filho foi arrebatado para 
__________________________ até ao Seu trono.”

O Messias estava prometido à igreja desde os dias do Antigo Testamento 
(Gn 3:15; Is 9:6). Foi profetizado que Ele haveria de reger as nações com vara 
de ferro (Sl 2:7-9; Ap 19:13-16). Satanás, que arrastou a terça parte dos anjos 
(Ap 1:20; 12:4), usou Herodes, que governava a Judeia, para tentar matar 
Jesus assim que Ele nasceu (Mt 2:1-18). José e Maria foram avisados por um 
anjo e fugiram para o Egito, cumprindo o que fora profetizado em Jeremias 
31:15 e Oseias 11:1. O dragão procurou destruir Cristo e a igreja por meio de 
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◊ Se você desejar comprar um novo par de sapatos, certamente vai procurar 
em algumas lojas e escolher um modelo que você considere bonito, con-

fortável e que seja vendido em condições de pagamento adequadas para você. 
Escolher, no entanto, pode se tornar mais difícil se houver várias opções disponí-
veis. São necessários critérios bem defi nidos para fazer a compra certa e não se 
arrepender depois.

Muito mais sério que adquirir um objeto é escolher uma igreja. Segundo o re-
latório de pesquisa feita pelo Seminário Teológico Gordon–Conwell, há no mun-
do nada menos que 47 mil denominações cristãs. Todas dizem seguir a  Cristo. 
Uma vez, porém, que há grandes contradições doutrinárias entre elas, fi ca evi-
dente que muitas não interpretam corretamente a Bíblia. Qual é, portanto, a me-
lhor opção de igreja? A maioria das pessoas procura estar na igreja em que seus 
familiares e amigos são membros. No entanto, o melhor critério para decidir é 
se a igreja verdadeiramente segue os ensinamentos de Jesus Cristo transmitidos 
na Bíblia. Esta lição informará você sobre os critérios bíblicos para identifi car a 
verdadeira igreja de Deus. 

1 | Que grande sinal viu João no céu? Apocalipse 12:1. Assinale a alternativa 
correta.

 Um animal terrível  espantoso.
 Uma mulher vestida do sol.
 O anticristo.

Na profecia, a mulher pura (Is 54:1, 5; Jr 6:2; 2Co 
11:2; Ef 5:22-24) representa a igreja verdadeira. 
O Sol simboliza a glória de Deus (Sl 84:11; Ml 4:2). 
A Lua, que refl ete a luz do Sol, representa o sis-
tema de sacrifícios do Antigo Testamento, que 
refl etia a obra de Jesus (Hb 9:9-12, 23, 24). As doze 
estrelas da coroa simbolizam as doze tribos de
Israel e os doze apóstolos (Lc 6:13). O conjunto 
de astros também representa a orientação profética, que marca os “sinais dos 
tempos” (Gn 1:14; Mt 16:3; Lc 12:56; Ez 12:27; Jl 2:31; 1Ts 5:1).

2 | Que outro grande sinal João viu no céu? Apocalipse 12:3

__________________________________________________________________________________

Esse símbolo, ou poder, é identifi cado como a “antiga serpente, que se chama 
diabo e Satanás” (Ap 12:9). O dragão é o inimigo de Deus. Sua rebelião ocor-
reu no Céu, quando se opôs ao governo divino e desejou ser semelhante ao 
Altíssimo (Is 14:13, 14).

3 | O que levou o dragão a perseguir a mulher? Apocalipse 12:4, 5

“[…] e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à 
______________, a fi m de lhe _________________________ o fi lho quando __________
____________________.”

“Nasceu-lhe, pois, um ____________________________, que há de reger 
todas as nações com cetro de ferro. E o Seu Filho foi arrebatado para 
__________________________ até ao Seu trono.”

O Messias estava prometido à igreja desde os dias do Antigo Testamento 
(Gn 3:15; Is 9:6). Foi profetizado que Ele haveria de reger as nações com vara 
de ferro (Sl 2:7-9; Ap 19:13-16). Satanás, que arrastou a terça parte dos anjos 
(Ap 1:20; 12:4), usou Herodes, que governava a Judeia, para tentar matar 
Jesus assim que Ele nasceu (Mt 2:1-18). José e Maria foram avisados por um 
anjo e fugiram para o Egito, cumprindo o que fora profetizado em Jeremias 
31:15 e Oseias 11:1. O dragão procurou destruir Cristo e a igreja por meio de 
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Roma, que é identifi cada pelas sete cabeças de Apocalipse 12:3 (ver 17:9, 18). 
Os dez chifres de Apocalipse 12:3 são as nações que surgiram da desintegra-
ção do Império Romano, conforme Daniel 7:24 e 25.

4 | Como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na Terra, o que ele 
fez com a igreja? Apocalipse 12:13. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Perseguiu a igreja.
 Protegeu a igreja.
 Destruiu a igreja.

Quando Cristo foi preso e crucifi cado, Seus seguidores começaram a enfren-
tar a perseguição (Mt 26:31; Jo 20:19). Jesus advertiu os discípulos de que 
seriam odiados e maltratados pelas pessoas por causa de sua obediência a 
Ele (Mt 10:22; 2Tm 3:12). Ele também prometeu bênçãos àqueles que supor-
tassem a perseguição com fi delidade e perseverança (Mt 5:10; 1Co 4:12; 
2Co 4:9; Ap 2:10).

5 | O que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? Apocalipse 12:6. 
Complete a lacuna.

Fugiu para o __________________________________ e ali fi cou durante 1.260 dias.

Assim como as águas representam multidões (Ap 17:15), o deserto signifi ca 
lugares despovoados. Se aplicarmos o princípio de um dia por um ano (Ez 4:6, 7;
Nm 14:34) aos 1.260 dias proféticos, estamos diante de um período de 1.260 
anos de perseguição. Historicamente, esse período começou quando entrou em 
vigência o Edito de Justiniano em 538, que concedeu ao bispo de Roma auto-
ridade tanto religiosa quanto política, e terminou em 1798, quando  Napoleão 
Bonaparte enviou suas tropas comandadas pelo general Louis- Alexandre Ber-
thier para aprisionar o papa Pio VI, pondo fi m à supremacia do papa sobre 
outros soberanos. Durante os 1.260 anos, as tradições não bíblicas foram con-
sideradas dogmas religiosos, os quais foram impostos pela lei civil. Os que se 
mantinham fi éis às verdades bíblicas eram perseguidos e às vezes martirizados.

6 | Quais são as características determinantes da igreja verdadeira? Apocalipse 
12:17. Assinala a alternativa correta.

  Sua doutrina estabelece a guarda os mandamentos de Deus como meio 
de salvação.

  Seus membros procuram guardar os mandamentos de Deus e mantêm o 
testemunho de Jesus.

 Seus membros têm todos o dom de falar em línguas estranhas.

A igreja verdadeira é caracterizada por sua fé em Jesus Cristo como o único 
meio de salvação (Ap 14:12) e pela observância a todos os mandamen-
tos de Deus, conforme ensinados na Bíblia (Ap 12:17; 14:12; Êx 20:3-17; 
Lc 23:56). Também tem o “testemunho de Jesus”, que é o “Espírito da profecia” 
(Ap 19:10), ou seja, a manifestação do dom profético (1Co 14:1), para rea-
fi rmar a correta doutrina sobre Cristo (1Jo 4:1-3). Além disso, o movimento 
guiado por Deus no tempo do fi m para conduzir as pessoas às verdades bíbli-
cas negligenciadas reconhece que, a partir de 1844, Cristo deu início à puri-
fi cação do santuário celestial, obra que antecede Seu retorno a esta Terra 
(Dn 8:14). Essa igreja tem uma mensagem especial e a proclama em todo o 
mundo (Ap 10:11; 14:6-12; Mt 24:14).
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Roma, que é identifi cada pelas sete cabeças de Apocalipse 12:3 (ver 17:9, 18). 
Os dez chifres de Apocalipse 12:3 são as nações que surgiram da desintegra-
ção do Império Romano, conforme Daniel 7:24 e 25.

4 | Como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na Terra, o que ele 
fez com a igreja? Apocalipse 12:13. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Perseguiu a igreja.
 Protegeu a igreja.
 Destruiu a igreja.

Quando Cristo foi preso e crucifi cado, Seus seguidores começaram a enfren-
tar a perseguição (Mt 26:31; Jo 20:19). Jesus advertiu os discípulos de que 
seriam odiados e maltratados pelas pessoas por causa de sua obediência a 
Ele (Mt 10:22; 2Tm 3:12). Ele também prometeu bênçãos àqueles que supor-
tassem a perseguição com fi delidade e perseverança (Mt 5:10; 1Co 4:12; 
2Co 4:9; Ap 2:10).

5 | O que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? Apocalipse 12:6. 
Complete a lacuna.

Fugiu para o __________________________________ e ali fi cou durante 1.260 dias.

Assim como as águas representam multidões (Ap 17:15), o deserto signifi ca 
lugares despovoados. Se aplicarmos o princípio de um dia por um ano (Ez 4:6, 7;
Nm 14:34) aos 1.260 dias proféticos, estamos diante de um período de 1.260 
anos de perseguição. Historicamente, esse período começou quando entrou em 
vigência o Edito de Justiniano em 538, que concedeu ao bispo de Roma auto-
ridade tanto religiosa quanto política, e terminou em 1798, quando  Napoleão 
Bonaparte enviou suas tropas comandadas pelo general Louis- Alexandre Ber-
thier para aprisionar o papa Pio VI, pondo fi m à supremacia do papa sobre 
outros soberanos. Durante os 1.260 anos, as tradições não bíblicas foram con-
sideradas dogmas religiosos, os quais foram impostos pela lei civil. Os que se 
mantinham fi éis às verdades bíblicas eram perseguidos e às vezes martirizados.

6 | Quais são as características determinantes da igreja verdadeira? Apocalipse 
12:17. Assinala a alternativa correta.

  Sua doutrina estabelece a guarda os mandamentos de Deus como meio 
de salvação.
  Seus membros procuram guardar os mandamentos de Deus e mantêm o 
testemunho de Jesus.
 Seus membros têm todos o dom de falar em línguas estranhas.

A igreja verdadeira é caracterizada por sua fé em Jesus Cristo como o único 
meio de salvação (Ap 14:12) e pela observância a todos os mandamen-
tos de Deus, conforme ensinados na Bíblia (Ap 12:17; 14:12; Êx 20:3-17; 
Lc 23:56). Também tem o “testemunho de Jesus”, que é o “Espírito da profecia” 
(Ap 19:10), ou seja, a manifestação do dom profético (1Co 14:1), para rea-
fi rmar a correta doutrina sobre Cristo (1Jo 4:1-3). Além disso, o movimento 
guiado por Deus no tempo do fi m para conduzir as pessoas às verdades bíbli-
cas negligenciadas reconhece que, a partir de 1844, Cristo deu início à puri-
fi cação do santuário celestial, obra que antecede Seu retorno a esta Terra 
(Dn 8:14). Essa igreja tem uma mensagem especial e a proclama em todo o 
mundo (Ap 10:11; 14:6-12; Mt 24:14).
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7 | Qual é o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de 
Deus e tem o testemunho de Jesus? Apocalipse 12:11

__________________________________________________________________________________

Assim como no Êxodo, quando os israelitas escaparam do Egito depois que 
passaram sangue de cordeiro nas portas, o povo de Deus no tempo do fi m 
vencerá graças ao sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo 
(Jo 1:29). A fé na morte e ressurreição de Cristo capacitará os remanescentes 
a dar seu testemunho de fé.

8 | Qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte 
da igreja verdadeira? João 10:16

“Ainda tenho outras __________________, não deste aprisco; a Mim me convém 
__________________________; elas ouvirão a Minha _______________; então, haverá 
____________ rebanho e um ________________________.”

Enquanto existe graça, há oportunidade e convite da parte de Deus. Esse 
convite se torna ainda mais urgente nos eventos fi nais, com o último cha-
mado divino: “Retirai-vos dela, povo Meu, para não serdes cúmplices em 
seus pecados e para não participardes dos seus fl agelos” (Ap 18:4).

Meu compromisso:

Entendi que Deus tem um povo fi el nos nossos dias. Esse povo guarda os 
mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O Senhor deseja que Seus fi lhos 
se unam a esse povo. Eu me comprometo a ouvir o chamado de Jesus e a fazer 
parte da Sua igreja.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

 ◊ Há pessoas que dizem poder prever o futuro. Geralmente na virada de ano, 
no início de um campeonato esportivo ou antes das eleições, esses adi-

vinhos dão seus palpites sobre o futuro. Às vezes, as previsões são feitas em 
linguagem ambígua, algo como: “Uma pessoa muito famosa morrerá em breve”. 
Talvez você já tenha se surpreendido com a precisão de alguns desses “profetas”, 
ou observado como outros falharam em suas predições.

A Bíblia nos informa sobre pessoas que receberam revelações diretamente de 
Deus. Os profetas de Deus não só revelam o futuro, mas também reinterpretam o 
passado e o presente de modo a evidenciar a atuação de Deus na história. Todos 
os autores humanos da Bíblia foram profetas, mas não só esses. As Escrituras 
contam de homens e mulheres agraciados com o dom profético que não escre-
veram a Bíblia. Esses profetas pregaram e escreveram mensagens inspiradas 
que se aplicavam a pessoas de um tempo e de um lugar específi cos. Nesta lição, 
você conhecerá a profecia do Apocalipse que revela que Deus chamaria alguém 
e lhe daria o dom de profecia no tempo do fi m. Você conhecerá a respeito de 
uma mensageira de Deus para nossa época e descobrirá como seus escritos con-
tribuem para que tenhamos uma compreensão melhor de Cristo e da Bíblia.

1 | Quais são duas características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje? 
Apocalipse 12:17

 Guardar os mandamentos de Deus.
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7 | Qual é o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de 
Deus e tem o testemunho de Jesus? Apocalipse 12:11

__________________________________________________________________________________

Assim como no Êxodo, quando os israelitas escaparam do Egito depois que 
passaram sangue de cordeiro nas portas, o povo de Deus no tempo do fi m 
vencerá graças ao sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo 
(Jo 1:29). A fé na morte e ressurreição de Cristo capacitará os remanescentes 
a dar seu testemunho de fé.

8 | Qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte 
da igreja verdadeira? João 10:16

“Ainda tenho outras __________________, não deste aprisco; a Mim me convém 
__________________________; elas ouvirão a Minha _______________; então, haverá 
____________ rebanho e um ________________________.”

Enquanto existe graça, há oportunidade e convite da parte de Deus. Esse 
convite se torna ainda mais urgente nos eventos fi nais, com o último cha-
mado divino: “Retirai-vos dela, povo Meu, para não serdes cúmplices em 
seus pecados e para não participardes dos seus fl agelos” (Ap 18:4).

Meu compromisso:

Entendi que Deus tem um povo fi el nos nossos dias. Esse povo guarda os 
mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O Senhor deseja que Seus fi lhos 
se unam a esse povo. Eu me comprometo a ouvir o chamado de Jesus e a fazer 
parte da Sua igreja.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

 ◊ Há pessoas que dizem poder prever o futuro. Geralmente na virada de ano, 
no início de um campeonato esportivo ou antes das eleições, esses adi-

vinhos dão seus palpites sobre o futuro. Às vezes, as previsões são feitas em 
linguagem ambígua, algo como: “Uma pessoa muito famosa morrerá em breve”. 
Talvez você já tenha se surpreendido com a precisão de alguns desses “profetas”, 
ou observado como outros falharam em suas predições.

A Bíblia nos informa sobre pessoas que receberam revelações diretamente de 
Deus. Os profetas de Deus não só revelam o futuro, mas também reinterpretam o 
passado e o presente de modo a evidenciar a atuação de Deus na história. Todos 
os autores humanos da Bíblia foram profetas, mas não só esses. As Escrituras 
contam de homens e mulheres agraciados com o dom profético que não escre-
veram a Bíblia. Esses profetas pregaram e escreveram mensagens inspiradas 
que se aplicavam a pessoas de um tempo e de um lugar específi cos. Nesta lição, 
você conhecerá a profecia do Apocalipse que revela que Deus chamaria alguém 
e lhe daria o dom de profecia no tempo do fi m. Você conhecerá a respeito de 
uma mensageira de Deus para nossa época e descobrirá como seus escritos con-
tribuem para que tenhamos uma compreensão melhor de Cristo e da Bíblia.

1 | Quais são duas características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje? 
Apocalipse 12:17

 Guardar os mandamentos de Deus.
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 Saber o dia exato em que Cristo voltará.
 Falar em línguas estranhas.
 Ter o testemunho de Jesus.
 Viver uma vida completamente sem pecado.

Para muitos cristãos, o sinal identifi cador do povo de Deus é a realização de 
curas e milagres, incluindo o falar em línguas estranhas. Alguns acreditam 
que somente a pregação do evangelho constituiria essa marca de identifi ca-
ção. Porém, o Apocalipse revela que o povo de Deus no tempo do fi m teria a 
fé em Jesus e guardaria os mandamentos de Deus.

2 | O que signifi ca o “testemunho de Jesus”? Apocalipse 19:10

__________________________________________________________________________________

Antes da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse afi rma que Seu povo seria 
reconhecido por duas características especiais: guardaria todos os manda-
mentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, 
ou dom profético (1Co 14:1; Ap 22:9).

3 | O dom de profecia, que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus, estava 
limitado apenas aos tempos bíblicos? Joel 2:28, 29

“E acontecerá, ___________________, que derramarei o Meu Espírito sobre 
toda a carne; vossos ___________________________ e vossas ___________________ 
profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão 
_____________________________; até sobre os servos e sobre as servas derramarei 
o Meu _____________________________ naqueles dias.”

O apóstolo Pedro citou o texto de Joel e o aplicou aos últimos dias da história 
deste mundo, o tempo que antecede a volta de Jesus (At 2:16-21).

4 | Por que Deus concede à Sua igreja os dons espirituais? Efésios 4:11-13. Com-
plete as lacunas.

Para o ______________________________ dos santos e para a _______________________ 
do corpo de Cristo.”

Deus concede os dons do Espírito a fi m de proporcionar o crescimento espiri-
tual da igreja por meio de diversos ministérios. Esse aperfeiçoamento serve para 
o benefício da igreja, até que todos cheguem à completa maturidade espiritual.

5 | Quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Isaías 8:20

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

A vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com 
a Palavra de Deus e Sua lei (Dt 13:1-3; Mt 7:15-17). Ele ou ela também crê na 
doutrina da encarnação de Cristo (1Jo 4:2), e suas profecias demonstram ori-
gem sobrenatural ao se cumprirem (Dt 18:21, 22; Jr 28:9). Somente alguém 
que apresente todas essas características pode ser identifi cado como um pro-
feta verdadeiro.

6 | Qual foi a advertência que Jesus nos deixou com relação aos profetas? Mateus 
24:24. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Surgiriam falsos profetas, mas não seriam capazes de operar milagres.
 Não surgiriam mais profetas após a morte dos apóstolos.
 Surgiriam falsos profetas que fariam milagres e enganariam pessoas.

A Bíblia nos previne contra os falsos profetas (1Jo 4:1; Mt 7:15) que introduzem 
ocultamente “heresias destruidoras” e exercem uma infl uência corruptora na 
igreja (2Pe 2:1, 2). Os adivinhos estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim 
como os astrólogos, encantadores, magos, médiuns e feiticeiros (Dt 18:9-12; 
Ap 22:15). Ensinar o engano como sendo verdade, distorcendo ou usando as 
Escrituras parcialmente, é uma característica dos falsos profetas, mesmo que 
eles sejam populares e tenham grande aceitação.

7 | Como Deus Se revela aos profetas? Números 12:6-8

“Ouvi, agora, as ______________ palavras; se entre vós 
há ______________________, Eu, o _____________________, 
em ___________________ a ele, Me faço conhecer ou 
falo com ele em ________________________.”
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 Saber o dia exato em que Cristo voltará.
 Falar em línguas estranhas.
 Ter o testemunho de Jesus.
 Viver uma vida completamente sem pecado.

Para muitos cristãos, o sinal identifi cador do povo de Deus é a realização de 
curas e milagres, incluindo o falar em línguas estranhas. Alguns acreditam 
que somente a pregação do evangelho constituiria essa marca de identifi ca-
ção. Porém, o Apocalipse revela que o povo de Deus no tempo do fi m teria a 
fé em Jesus e guardaria os mandamentos de Deus.

2 | O que signifi ca o “testemunho de Jesus”? Apocalipse 19:10

__________________________________________________________________________________

Antes da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse afi rma que Seu povo seria 
reconhecido por duas características especiais: guardaria todos os manda-
mentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, 
ou dom profético (1Co 14:1; Ap 22:9).

3 | O dom de profecia, que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus, estava 
limitado apenas aos tempos bíblicos? Joel 2:28, 29

“E acontecerá, ___________________, que derramarei o Meu Espírito sobre 
toda a carne; vossos ___________________________ e vossas ___________________ 
profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão 
_____________________________; até sobre os servos e sobre as servas derramarei 
o Meu _____________________________ naqueles dias.”

O apóstolo Pedro citou o texto de Joel e o aplicou aos últimos dias da história 
deste mundo, o tempo que antecede a volta de Jesus (At 2:16-21).

4 | Por que Deus concede à Sua igreja os dons espirituais? Efésios 4:11-13. Com-
plete as lacunas.

Para o ______________________________ dos santos e para a _______________________ 
do corpo de Cristo.”

Deus concede os dons do Espírito a fi m de proporcionar o crescimento espiri-
tual da igreja por meio de diversos ministérios. Esse aperfeiçoamento serve para 
o benefício da igreja, até que todos cheguem à completa maturidade espiritual.

5 | Quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Isaías 8:20

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

A vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com 
a Palavra de Deus e Sua lei (Dt 13:1-3; Mt 7:15-17). Ele ou ela também crê na 
doutrina da encarnação de Cristo (1Jo 4:2), e suas profecias demonstram ori-
gem sobrenatural ao se cumprirem (Dt 18:21, 22; Jr 28:9). Somente alguém 
que apresente todas essas características pode ser identifi cado como um pro-
feta verdadeiro.

6 | Qual foi a advertência que Jesus nos deixou com relação aos profetas? Mateus 
24:24. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Surgiriam falsos profetas, mas não seriam capazes de operar milagres.
 Não surgiriam mais profetas após a morte dos apóstolos.
 Surgiriam falsos profetas que fariam milagres e enganariam pessoas.

A Bíblia nos previne contra os falsos profetas (1Jo 4:1; Mt 7:15) que introduzem 
ocultamente “heresias destruidoras” e exercem uma infl uência corruptora na 
igreja (2Pe 2:1, 2). Os adivinhos estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim 
como os astrólogos, encantadores, magos, médiuns e feiticeiros (Dt 18:9-12; 
Ap 22:15). Ensinar o engano como sendo verdade, distorcendo ou usando as 
Escrituras parcialmente, é uma característica dos falsos profetas, mesmo que 
eles sejam populares e tenham grande aceitação.

7 | Como Deus Se revela aos profetas? Números 12:6-8

“Ouvi, agora, as ______________ palavras; se entre vós 
há ______________________, Eu, o _____________________, 
em ___________________ a ele, Me faço conhecer ou 
falo com ele em ________________________.”
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Deus não fala por meio de bolas de cristal, pela palma da mão, pelos astros 
nem pelos mortos. A Bíblia descreve alguns fenômenos físicos que eventual-
mente são percebidos nos profetas enquanto estão em visão. Por exemplo: 
perda de força física (Dn 10:8), recebendo depois forças físicas sobrenatu-
rais (Dn 10:18, 19); ausência de respiração (Dn 10:17) e perda dos sentidos 
(Dn 10:5-8). O profeta também pode ter os olhos abertos, fi xos em uma dire-
ção, durante a visão (Nm 24:4) (ver “O dom profético” p. 111 e 112).

8 | O que a Bíblia nos diz sobre a confi abilidade das mensagens proféticas? 
2 Crônicas 20:20

__________________________________________________________________________________

Deus nos deu a Bíblia por intermédio de Seus profetas (2Pe 1:20, 21). O Senhor 
também nos dá orientações específi cas por meio de profetas que não escre-
veram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas 
como mensagem de Deus para nós (1Ts 5:20).

Meu compromisso:

Entendi que a igreja verdadeira no tempo do fi m seria especialmente carac-
terizada por dois elementos: a guarda de todos os mandamentos e a mani-
festação do dom de profecia. Reconheço que uma das pessoas que receberam 
esse dom foi Ellen G. White. Ela escreveu muitos livros, não para substituírem 
a Bíblia, mas para explicar com mais clareza as mensagens milenares das 
Escrituras Sagradas. Ellen G. White era comprometida com o Senhor Jesus, o 
tema principal de seus escritos, e deixou claro que as mensagens que recebia 
em sonhos, visões e pensamentos inspirados provinham Dele. Eu me com-
prometo a conhecer mais sobre esta igreja e o ministério de Ellen G. White. 
Decido viver de acordo com os ensinos bíblicos, buscando nas profecias das 
Escrituras o caminho que conduz à salvação.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Um dos temas bíblicos mais intrigantes é o aparecimento do anticristo 
(1Jo 2:18, 22; 4:3; 2Jo 7). O próprio Cristo previu o surgimento de “falsos 

cristos” (Mt 24:23, 24). Chamado na Bíblia também de “homem da iniquidade” 
(2Ts 2:3), “iníquo” (v. 8), “chifre pequeno” (Dn 7:8, 11, 20, 21, 24, 25; 8:9-12), no 
Apocalipse é identifi cado como a besta que sobe do mar (Ap 13). Alguns se per-
guntam se seria o próprio demônio personifi cado entre a humanidade. Outros 
questionam como interpretar o enigmático número 666, que seria a chave prin-
cipal para descobrir a identidade do anticristo. Com base nisso, muitos líderes 
políticos da humanidade já foram identifi cados como sendo o anticristo. Alguns 
acreditam que se trata de alguém que aparecerá somente no futuro, governará 
o mundo e tentará destruir o verdadeiro cristianismo.

Nesta lição, a verdade bíblica é separada das especulações humanas sobre 
o anticristo. Você descobrirá a verdadeira identidade daquele que adulterou a 
mensagem do Senhor Jesus. Também saberá como evitar seus enganos e man-
ter-se fi el ao verdadeiro e único Salvador.

1 | Onde o anticristo surgiria, produzindo o abandono da verdade? Dentro da 
igreja cristã ou fora dela? 2 Tessalonicenses 2:4

“O qual se ________________________ e se levanta contra tudo que se chama 
________________ ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no ________________ 
_____________ de Deus, ostentando-se como se fosse o ___________________ Deus.”
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Deus não fala por meio de bolas de cristal, pela palma da mão, pelos astros 
nem pelos mortos. A Bíblia descreve alguns fenômenos físicos que eventual-
mente são percebidos nos profetas enquanto estão em visão. Por exemplo: 
perda de força física (Dn 10:8), recebendo depois forças físicas sobrenatu-
rais (Dn 10:18, 19); ausência de respiração (Dn 10:17) e perda dos sentidos 
(Dn 10:5-8). O profeta também pode ter os olhos abertos, fi xos em uma dire-
ção, durante a visão (Nm 24:4) (ver “O dom profético” p. 111 e 112).

8 | O que a Bíblia nos diz sobre a confi abilidade das mensagens proféticas? 
2 Crônicas 20:20

__________________________________________________________________________________

Deus nos deu a Bíblia por intermédio de Seus profetas (2Pe 1:20, 21). O Senhor 
também nos dá orientações específi cas por meio de profetas que não escre-
veram a Bíblia, mas cujas mensagens faladas e escritas devem ser recebidas 
como mensagem de Deus para nós (1Ts 5:20).

Meu compromisso:

Entendi que a igreja verdadeira no tempo do fi m seria especialmente carac-
terizada por dois elementos: a guarda de todos os mandamentos e a mani-
festação do dom de profecia. Reconheço que uma das pessoas que receberam 
esse dom foi Ellen G. White. Ela escreveu muitos livros, não para substituírem 
a Bíblia, mas para explicar com mais clareza as mensagens milenares das 
Escrituras Sagradas. Ellen G. White era comprometida com o Senhor Jesus, o 
tema principal de seus escritos, e deixou claro que as mensagens que recebia 
em sonhos, visões e pensamentos inspirados provinham Dele. Eu me com-
prometo a conhecer mais sobre esta igreja e o ministério de Ellen G. White. 
Decido viver de acordo com os ensinos bíblicos, buscando nas profecias das 
Escrituras o caminho que conduz à salvação.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ Um dos temas bíblicos mais intrigantes é o aparecimento do anticristo 
(1Jo 2:18, 22; 4:3; 2Jo 7). O próprio Cristo previu o surgimento de “falsos 

cristos” (Mt 24:23, 24). Chamado na Bíblia também de “homem da iniquidade” 
(2Ts 2:3), “iníquo” (v. 8), “chifre pequeno” (Dn 7:8, 11, 20, 21, 24, 25; 8:9-12), no 
Apocalipse é identifi cado como a besta que sobe do mar (Ap 13). Alguns se per-
guntam se seria o próprio demônio personifi cado entre a humanidade. Outros 
questionam como interpretar o enigmático número 666, que seria a chave prin-
cipal para descobrir a identidade do anticristo. Com base nisso, muitos líderes 
políticos da humanidade já foram identifi cados como sendo o anticristo. Alguns 
acreditam que se trata de alguém que aparecerá somente no futuro, governará 
o mundo e tentará destruir o verdadeiro cristianismo.

Nesta lição, a verdade bíblica é separada das especulações humanas sobre 
o anticristo. Você descobrirá a verdadeira identidade daquele que adulterou a 
mensagem do Senhor Jesus. Também saberá como evitar seus enganos e man-
ter-se fi el ao verdadeiro e único Salvador.

1 | Onde o anticristo surgiria, produzindo o abandono da verdade? Dentro da 
igreja cristã ou fora dela? 2 Tessalonicenses 2:4

“O qual se ________________________ e se levanta contra tudo que se chama 
________________ ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no ________________ 
_____________ de Deus, ostentando-se como se fosse o ___________________ Deus.”
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O poder que levou ao afastamento dos princípios de Cristo e dos apóstolos 
surgiria dentro do próprio cristianismo. Porém, ele não seria percebido nega-
tivamente pelos cristãos. Pelo contrário, a cristandade o teria em grande reve-
rência e seria um centro da religião cristã. A profecia de Apocalipse 13 revela 
de quem se trata.

2 | Como o Apocalipse identifi ca o poder apóstata, representado pela primeira 
besta, a qual surge do mar? Apocalipse 13:1

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Bestas ou feras monstruosas representam pode-
res político-religiosos perseguidores usados por 
 Satanás para atacar o povo de Deus. Apocalipse 
13:1 identifi ca esse poder como aquele profetizado 
por Daniel (7:8, 25; 8:23-25). Esse poder empreen-
deria uma perseguição de 1.260 anos, equiva-
lente aos 42 meses proféticos de Apocalipse 13:1 a 5. Qual foi o único poder 
 político-religioso surgido no meio do cristianismo que promoveu perseguição 
por mais de mil anos? A Igreja de Roma, herdeira do antigo Império Romano.

3 | Por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fi el a Deus? Apo-
calipse 13:5, 7

 40 dias.
 2.300 dias.
 42 meses (1.260 dias).

Roma teria poder para perseguir o povo de Deus por 42 meses, o equivalente 
a 1.260 anos literais na profecia (Ap 12:6). Aqui, a referência a Roma não 
está relacionada a seu poder pagão, mas à sua dimensão religiosa, “cristã” 
(2Ts 2:4). Esse período teve início em 538 d.C., quando entrou em vigência 
o Edito de Justiniano, dando ao bispo de Roma o poder legal para perseguir 
e entregar à pena de morte os cristãos que não concordassem com suas opi-
niões. Ao fi ndarem os 1.260 anos, cumpriu-se a outra parte da profecia, com 
a perda da supremacia política do chefe da igreja romana.

4 | Além de perseguir, o que mais a besta faria? Apocalipse 13:6

“[…] e abriu a boca em _____________________ contra Deus, para Lhe ______________
_____________ o nome e difamar o ______________________________, a saber, os que 
habitam no céu.”

Há algumas prerrogativas no poder papal que, para Deus, são blasfêmias. Por 
exemplo: sua pretensão de perdoar pecados. Depois da ascensão de nosso 
Senhor Jesus Cristo, Pedro deixou bem claro que ele (Pedro) não tinha poder 
para perdoar pecados, pois essa atribuição pertence exclusivamente a Deus 
(At 8:20-23). Outros exemplos: ao fazer-se chamar “santo pai”, adotou um 
nome que corresponde a Deus. Jesus afi rmou: “A ninguém sobre a terra 
chameis vosso pai; porque só um é vosso Pai, Aquele que está nos Céus” 
(Mt 23:9). Outro exemplo é que ele proclama ser cabeça da igreja, usurpando 
assim a função de Cristo – cabeça do corpo da igreja (Ef 5:23). Assim é possí-
vel entender melhor o que Paulo quis dizer quando escreveu que “o homem 
da iniquidade, o fi lho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o 
que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário 
de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus” (2Ts 2:3, 4). Por isso, 
ele é o anticristo, ou seja, “o que se coloca no lugar de Cristo”.
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O poder que levou ao afastamento dos princípios de Cristo e dos apóstolos 
surgiria dentro do próprio cristianismo. Porém, ele não seria percebido nega-
tivamente pelos cristãos. Pelo contrário, a cristandade o teria em grande reve-
rência e seria um centro da religião cristã. A profecia de Apocalipse 13 revela 
de quem se trata.

2 | Como o Apocalipse identifi ca o poder apóstata, representado pela primeira 
besta, a qual surge do mar? Apocalipse 13:1

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Bestas ou feras monstruosas representam pode-
res político-religiosos perseguidores usados por 
 Satanás para atacar o povo de Deus. Apocalipse 
13:1 identifi ca esse poder como aquele profetizado 
por Daniel (7:8, 25; 8:23-25). Esse poder empreen-
deria uma perseguição de 1.260 anos, equiva-
lente aos 42 meses proféticos de Apocalipse 13:1 a 5. Qual foi o único poder 
 político-religioso surgido no meio do cristianismo que promoveu perseguição 
por mais de mil anos? A Igreja de Roma, herdeira do antigo Império Romano.

3 | Por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fi el a Deus? Apo-
calipse 13:5, 7

 40 dias.
 2.300 dias.
 42 meses (1.260 dias).

Roma teria poder para perseguir o povo de Deus por 42 meses, o equivalente 
a 1.260 anos literais na profecia (Ap 12:6). Aqui, a referência a Roma não 
está relacionada a seu poder pagão, mas à sua dimensão religiosa, “cristã” 
(2Ts 2:4). Esse período teve início em 538 d.C., quando entrou em vigência 
o Edito de Justiniano, dando ao bispo de Roma o poder legal para perseguir 
e entregar à pena de morte os cristãos que não concordassem com suas opi-
niões. Ao fi ndarem os 1.260 anos, cumpriu-se a outra parte da profecia, com 
a perda da supremacia política do chefe da igreja romana.

4 | Além de perseguir, o que mais a besta faria? Apocalipse 13:6

“[…] e abriu a boca em _____________________ contra Deus, para Lhe ______________
_____________ o nome e difamar o ______________________________, a saber, os que 
habitam no céu.”

Há algumas prerrogativas no poder papal que, para Deus, são blasfêmias. Por 
exemplo: sua pretensão de perdoar pecados. Depois da ascensão de nosso 
Senhor Jesus Cristo, Pedro deixou bem claro que ele (Pedro) não tinha poder 
para perdoar pecados, pois essa atribuição pertence exclusivamente a Deus 
(At 8:20-23). Outros exemplos: ao fazer-se chamar “santo pai”, adotou um 
nome que corresponde a Deus. Jesus afi rmou: “A ninguém sobre a terra 
chameis vosso pai; porque só um é vosso Pai, Aquele que está nos Céus” 
(Mt 23:9). Outro exemplo é que ele proclama ser cabeça da igreja, usurpando 
assim a função de Cristo – cabeça do corpo da igreja (Ef 5:23). Assim é possí-
vel entender melhor o que Paulo quis dizer quando escreveu que “o homem 
da iniquidade, o fi lho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o 
que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário 
de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus” (2Ts 2:3, 4). Por isso, 
ele é o anticristo, ou seja, “o que se coloca no lugar de Cristo”.
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5 | Que número calculado representa a besta? Apocalipse 13:17, 18

__________________________________________________________________________________

O número 666 tem despertado uma série de especulações. No entanto, 
precisa ser compreendido à luz da revelação bíblica. A besta do Apoca-
lipse é identifi cada com Babilônia e o poder apóstata e arrogante que esse 
reino representou. Em Babilônia, o número seis tinha um profundo sig-
nifi cado religioso, e os deuses adorados ali eram numerados da seguinte 
forma: deus menor = 6; deus maior = 60; o panteão babilônico = 600. 
A totalidade das falsas divindades era 666. Isso se mostrava claramente 
nos selos e números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos de 
Babilônia. Nessa perspectiva, o número 666 sugere o esforço do anti-
cristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. João declara de 
forma específi ca que o número 666 “é número de homem” (Ap 13:18). 
O 666 representa a soberba humana de se colocar no lugar de Deus. A besta 
de Apocalipse 13 representa o poder que pretende exercer sua soberania e 
autoridade à parte de Deus, estabelecendo sua lei e opondo-se àquela dada 
por Deus (Êx 20).

6 | O que aconteceu com uma de suas cabeças? Apocalipse 13:3, 10. Assinale a 
alternativa correta.

 Ela se exaltou sobre as outras.
 Foi ferida de morte.
 Foi retirada pela mão do falso profeta.

Em 1798, ao terminarem os 1.260 anos de poder perseguidor (538 + 1.260 = 
1.798), o general francês Louis-Alexandre Berthier aplicou uma ferida mortal 
ao poder papal ao prender o papa Pio VI e o obrigar a renunciar a seus pode-
res políticos. A Igreja Católica Romana teve que se submeter a várias con-
dições impostas pelo governo civil. A partir de então, os papas nunca mais 
tiveram a autoridade política que tinham antes sobre chefes de Estado.

7 | O que aconteceria com a ferida mortal sofrida pelo poder religioso? Apo-
calipse 13:3

__________________________________________________________________________________

Com o Tratado de Latrão, em 1929, o Vaticano passou a ser reconhecido como 
estado soberano. Desde então, a Igreja de Roma conseguiu reconquistar grande 
parte de sua autoridade política, e o poder papal tem ampliado extraordinaria-
mente sua infl uência no cenário mundial. De acordo com a profecia, ele será 
novamente, e em breve, o grande protagonista nas decisões mundiais.

8 | Quem são os que adorariam a besta? Apocalipse 13:8. Assinale “V” para ver-
dadeiro ou “F” para falso.

 Aqueles que possuem o nome no Livro da Vida. 
 Aqueles que foram perseguidos pela besta.
 Aqueles que não possuem o nome no Livro da Vida.

Os adoradores da besta também adoram o dragão, que dá autoridade a esse 
poder profano (Ap 13:2). Seus adoradores não podem estar inscritos no Livro 
da Vida, reservado apenas aos santos. Acima de tudo, deveríamos desejar que 
nosso nome esteja escrito no Céu (Lc 10:20).

9 | Que advertência é dada àqueles que adorarem a besta ou sua imagem, quan-
do a marca desse poder terreno for imposta à humanidade? Apocalipse 14:9, 10

“Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua _____________________ 
na fronte ou sobre a ____________________, também esse beberá do vinho da 
________________ de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da Sua __________, 
e será ___________________________com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e 
na presença do Cordeiro.”

Ninguém precisa receber o castigo reservado aos adoradores da besta e de 
sua imagem. Todos aqueles que estiverem com Cristo e se recusarem a acatar 
quaisquer imposições que sejam contrárias aos mandamentos de Deus não 
sofrerão as consequências de aceitar o último grande engano.

10 | Qual é o chamado de Cristo a Seus fi lhos que estão fora de Seu redil? João 
10:9, 16

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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5 | Que número calculado representa a besta? Apocalipse 13:17, 18

__________________________________________________________________________________

O número 666 tem despertado uma série de especulações. No entanto, 
precisa ser compreendido à luz da revelação bíblica. A besta do Apoca-
lipse é identifi cada com Babilônia e o poder apóstata e arrogante que esse 
reino representou. Em Babilônia, o número seis tinha um profundo sig-
nifi cado religioso, e os deuses adorados ali eram numerados da seguinte 
forma: deus menor = 6; deus maior = 60; o panteão babilônico = 600. 
A totalidade das falsas divindades era 666. Isso se mostrava claramente 
nos selos e números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos de 
Babilônia. Nessa perspectiva, o número 666 sugere o esforço do anti-
cristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. João declara de 
forma específi ca que o número 666 “é número de homem” (Ap 13:18). 
O 666 representa a soberba humana de se colocar no lugar de Deus. A besta 
de Apocalipse 13 representa o poder que pretende exercer sua soberania e 
autoridade à parte de Deus, estabelecendo sua lei e opondo-se àquela dada 
por Deus (Êx 20).

6 | O que aconteceu com uma de suas cabeças? Apocalipse 13:3, 10. Assinale a 
alternativa correta.

 Ela se exaltou sobre as outras.
 Foi ferida de morte.
 Foi retirada pela mão do falso profeta.

Em 1798, ao terminarem os 1.260 anos de poder perseguidor (538 + 1.260 = 
1.798), o general francês Louis-Alexandre Berthier aplicou uma ferida mortal 
ao poder papal ao prender o papa Pio VI e o obrigar a renunciar a seus pode-
res políticos. A Igreja Católica Romana teve que se submeter a várias con-
dições impostas pelo governo civil. A partir de então, os papas nunca mais 
tiveram a autoridade política que tinham antes sobre chefes de Estado.

7 | O que aconteceria com a ferida mortal sofrida pelo poder religioso? Apo-
calipse 13:3

__________________________________________________________________________________

Com o Tratado de Latrão, em 1929, o Vaticano passou a ser reconhecido como 
estado soberano. Desde então, a Igreja de Roma conseguiu reconquistar grande 
parte de sua autoridade política, e o poder papal tem ampliado extraordinaria-
mente sua infl uência no cenário mundial. De acordo com a profecia, ele será 
novamente, e em breve, o grande protagonista nas decisões mundiais.

8 | Quem são os que adorariam a besta? Apocalipse 13:8. Assinale “V” para ver-
dadeiro ou “F” para falso.

 Aqueles que possuem o nome no Livro da Vida. 
 Aqueles que foram perseguidos pela besta.
 Aqueles que não possuem o nome no Livro da Vida.

Os adoradores da besta também adoram o dragão, que dá autoridade a esse 
poder profano (Ap 13:2). Seus adoradores não podem estar inscritos no Livro 
da Vida, reservado apenas aos santos. Acima de tudo, deveríamos desejar que 
nosso nome esteja escrito no Céu (Lc 10:20).

9 | Que advertência é dada àqueles que adorarem a besta ou sua imagem, quan-
do a marca desse poder terreno for imposta à humanidade? Apocalipse 14:9, 10

“Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua _____________________ 
na fronte ou sobre a ____________________, também esse beberá do vinho da 
________________ de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da Sua __________, 
e será ___________________________com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e 
na presença do Cordeiro.”

Ninguém precisa receber o castigo reservado aos adoradores da besta e de 
sua imagem. Todos aqueles que estiverem com Cristo e se recusarem a acatar 
quaisquer imposições que sejam contrárias aos mandamentos de Deus não 
sofrerão as consequências de aceitar o último grande engano.

10 | Qual é o chamado de Cristo a Seus fi lhos que estão fora de Seu redil? João 
10:9, 16

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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Deus tem Seus fi lhos em todas as igrejas. É importante lembrar que o livro 
do Apocalipse identifi ca um sistema religioso que se afastou do ideal bíblico, 
mas isso não signifi ca que os fi éis desse sistema ou membros de qualquer 
outra denominação estejam perdidos. Deus julgará cada um conforme o 
conhecimento e os privilégios recebidos (At 17:30). Chegará o momento em 
que Ele chamará todas as pessoas para se unir aos que guardam os manda-
mentos de Deus e a fé em Jesus (Ap 18:4; 12:17; 14:12), formando um só 
povo. Ele chama você hoje!

Meu compromisso:

Compreendi que a besta de Apocalipse 13: 1 a 10 se refere a um poder polí-
tico-religioso representado pela Igreja de Roma, que por meio do seu líder 
máximo se coloca no lugar de Deus, pretendendo ter a autoridade da qual 
somente o Senhor é digno. Eu me comprometo a viver de acordo com a Pala-
vra de Deus e decido não seguir nenhum princípio que tenha sido estabele-
cido por esse sistema religioso, embora deva amar e respeitar seus adeptos. 
Desejo fazer parte do grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o 
testemunho de Jesus.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

 ◊ Talvez geografi a não seja o seu forte e você conheça muito pouco ou 
nada sobre a maioria dos países do mundo. Mesmo assim, há uma na-

ção sobre a qual você com certeza já ouviu falar mais do que qualquer outra. 
É também provável que já tenha visto muitas cenas desse país e que tenha 
consigo muitos objetos fabricados e inventados nele. O principal idioma fala-
do ali é a língua mais estudada e conhecida em todo o mundo. A moeda corren-
te neste país é valiosa, e sua cidadania é o sonho de milhares de pessoas que 
nasceram em outras terras. Você já descobriu que país é esse?

Os Estados Unidos da América são, desde o fi m da Segunda Guerra Mun-
dial, a nação mais poderosa do planeta. Mas pouca gente sabe que essa 
hegemonia no panorama mundial foi prevista muitos séculos antes, na Bí-
blia. Nesta lição, você descobrirá o que está previsto no Apocalipse sobre os 
 Estados Unidos e como a infl uência política e religiosa desse país terá um 
papel crucial nas profecias que se cumprirão num futuro não muito distante. 
Estude e acompanhe os acontecimentos. Você se certifi cará de que a Bíblia 
mais uma vez tem razão.

1 | Que potência mundial é representada pela besta 
que surge da terra? Apocalipse 13:11-18

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Deus tem Seus fi lhos em todas as igrejas. É importante lembrar que o livro 
do Apocalipse identifi ca um sistema religioso que se afastou do ideal bíblico, 
mas isso não signifi ca que os fi éis desse sistema ou membros de qualquer 
outra denominação estejam perdidos. Deus julgará cada um conforme o 
conhecimento e os privilégios recebidos (At 17:30). Chegará o momento em 
que Ele chamará todas as pessoas para se unir aos que guardam os manda-
mentos de Deus e a fé em Jesus (Ap 18:4; 12:17; 14:12), formando um só 
povo. Ele chama você hoje!

Meu compromisso:

Compreendi que a besta de Apocalipse 13: 1 a 10 se refere a um poder polí-
tico-religioso representado pela Igreja de Roma, que por meio do seu líder 
máximo se coloca no lugar de Deus, pretendendo ter a autoridade da qual 
somente o Senhor é digno. Eu me comprometo a viver de acordo com a Pala-
vra de Deus e decido não seguir nenhum princípio que tenha sido estabele-
cido por esse sistema religioso, embora deva amar e respeitar seus adeptos. 
Desejo fazer parte do grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o 
testemunho de Jesus.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

 ◊ Talvez geografi a não seja o seu forte e você conheça muito pouco ou 
nada sobre a maioria dos países do mundo. Mesmo assim, há uma na-

ção sobre a qual você com certeza já ouviu falar mais do que qualquer outra. 
É também provável que já tenha visto muitas cenas desse país e que tenha 
consigo muitos objetos fabricados e inventados nele. O principal idioma fala-
do ali é a língua mais estudada e conhecida em todo o mundo. A moeda corren-
te neste país é valiosa, e sua cidadania é o sonho de milhares de pessoas que 
nasceram em outras terras. Você já descobriu que país é esse?

Os Estados Unidos da América são, desde o fi m da Segunda Guerra Mun-
dial, a nação mais poderosa do planeta. Mas pouca gente sabe que essa 
hegemonia no panorama mundial foi prevista muitos séculos antes, na Bí-
blia. Nesta lição, você descobrirá o que está previsto no Apocalipse sobre os 
 Estados Unidos e como a infl uência política e religiosa desse país terá um 
papel crucial nas profecias que se cumprirão num futuro não muito distante. 
Estude e acompanhe os acontecimentos. Você se certifi cará de que a Bíblia 
mais uma vez tem razão.

1 | Que potência mundial é representada pela besta 
que surge da terra? Apocalipse 13:11-18

_____________________________________________________
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Sendo que, em profecia, “mar” representa povos (Ap 17:15), “terra” repre-
senta lugar pouco habitado. Fala-se então de uma nação que tem seu início 
em uma região afastada da Europa, onde a Igreja de Roma estava sediada. 
Note que esse novo poder mundial desponta no período em que a ferida mor-
tal da besta do mar é curada (13:12). A única nação que surge como um poder 
mundial nesse período são os Estados Unidos da América. Inicialmente 
agindo de forma branda, sob os princípios da Reforma Protestante, aos pou-
cos este país se afastará dos ideais cristãos e demonstrará intolerância.

2 | Qual será o papel desempenhado por esse poder mundial conforme a profecia? 
Apocalipse 13:12, 13

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O texto bíblico faz referência a uma imitação do Espírito Santo. O verso 13 
menciona sinais e fogo descendo do céu. Isso lembra a dotação do Espírito 
Santo (At 2), que desceu do Céu em forma de línguas de fogo e se manifestou 
em sinais miraculosos. Os Estados Unidos são o berço do pentecostalismo 
e da renovação carismática. Por meio do falar em línguas estranhas, mila-
gres e curas, esses movimentos religiosos pretendem reproduzir o verdadeiro 
Pentecostes ocorrido em Atos 2. Sua extensa infl uência espiritual produzirá 
um falso reavivamento de dimensões mundiais, que reforçará as principais 
reivindicações da Igreja de Roma.

3 | Qual é a relação entre as duas bestas do Apocalipse? Apocalipse 13:14-18

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

A  Igreja de Roma, na Idade Média, impunha sua autoridade por meio de um 
sistema legislativo repressivo pelo qual o governo civil perseguia e matava 
os dissidentes. Essa profecia diz que, num futuro próximo, haverá um poder 
político com autoridade semelhante para se opor à liberdade de consciência 

com os mesmos resultados obtidos durante a Inquisição – à semelhança da 
adoração imposta à imagem de ouro, em Daniel 3. O texto se refere à união 
de poderes religiosos e civis com o propósito de tentar impor uma prática 
idólatra. A recusa em reconhecer a autoridade dessa aliança implicará no 
decreto de morte aos fi éis a Cristo.
 
 4 | Qual é o selo de Deus, que será simbolicamente aplicado na testa dos fi éis 
nos últimos dias? Apocalipse 7:2, 3

__________________________________________________________________________________

Tendo em conta (1) que Jesus não mudou a lei e não autorizou ninguém a 
mudá-la (Mt 5:17, 18) e (2) que o remanescente seria obediente a Seus man-
damentos (Ap 14:12), é evidente que Deus não mudou Seu selo ou sinal – 
o santo sábado (Ez 20:12, 20; Êx 31:13).

5 | Como seria a atuação da besta com relação à lei de Deus? Daniel 7:25

“[…] e cuidará em ______________________ os tempos e ________________________”.

A mudança do sábado para o domingo foi realizada contra a vontade de Deus. 
A observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Outra 
alteração feita na lei de Deus foi eliminar o segundo mandamento que proíbe 
adorar ou venerar imagens (Êx 20:4-6). No período histórico da sexta trom-
beta, junto a uma série de graves pecados, é apresentada a adoração de ima-
gens (Ap 9:20, 21). Deus não aceita que O adorem por meio delas (Is 42:8).

6 | Onde será aplicada a marca da besta? Apocalipse 13:15-17. Assinale a alter-
nativa correta.

 Na mão esquerda e na fronte.
 Na mão direita e na fronte.
 Apenas na fronte.

Os justos recebem o selo de Deus somente sobre a testa (Ap 7:3), indicando 
sua decisão pessoal pela verdade. Os ímpios, por usa vez, recebem a marca da 
besta sobre a testa ou sobre a mão (Ap 14:9) porque praticam a falsa adora-
ção imposta pela besta, por convicção ou por mera conveniência.
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Sendo que, em profecia, “mar” representa povos (Ap 17:15), “terra” repre-
senta lugar pouco habitado. Fala-se então de uma nação que tem seu início 
em uma região afastada da Europa, onde a Igreja de Roma estava sediada. 
Note que esse novo poder mundial desponta no período em que a ferida mor-
tal da besta do mar é curada (13:12). A única nação que surge como um poder 
mundial nesse período são os Estados Unidos da América. Inicialmente 
agindo de forma branda, sob os princípios da Reforma Protestante, aos pou-
cos este país se afastará dos ideais cristãos e demonstrará intolerância.

2 | Qual será o papel desempenhado por esse poder mundial conforme a profecia? 
Apocalipse 13:12, 13

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O texto bíblico faz referência a uma imitação do Espírito Santo. O verso 13 
menciona sinais e fogo descendo do céu. Isso lembra a dotação do Espírito 
Santo (At 2), que desceu do Céu em forma de línguas de fogo e se manifestou 
em sinais miraculosos. Os Estados Unidos são o berço do pentecostalismo 
e da renovação carismática. Por meio do falar em línguas estranhas, mila-
gres e curas, esses movimentos religiosos pretendem reproduzir o verdadeiro 
Pentecostes ocorrido em Atos 2. Sua extensa infl uência espiritual produzirá 
um falso reavivamento de dimensões mundiais, que reforçará as principais 
reivindicações da Igreja de Roma.

3 | Qual é a relação entre as duas bestas do Apocalipse? Apocalipse 13:14-18

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

A  Igreja de Roma, na Idade Média, impunha sua autoridade por meio de um 
sistema legislativo repressivo pelo qual o governo civil perseguia e matava 
os dissidentes. Essa profecia diz que, num futuro próximo, haverá um poder 
político com autoridade semelhante para se opor à liberdade de consciência 

com os mesmos resultados obtidos durante a Inquisição – à semelhança da 
adoração imposta à imagem de ouro, em Daniel 3. O texto se refere à união 
de poderes religiosos e civis com o propósito de tentar impor uma prática 
idólatra. A recusa em reconhecer a autoridade dessa aliança implicará no 
decreto de morte aos fi éis a Cristo.
 
 4 | Qual é o selo de Deus, que será simbolicamente aplicado na testa dos fi éis 
nos últimos dias? Apocalipse 7:2, 3

__________________________________________________________________________________

Tendo em conta (1) que Jesus não mudou a lei e não autorizou ninguém a 
mudá-la (Mt 5:17, 18) e (2) que o remanescente seria obediente a Seus man-
damentos (Ap 14:12), é evidente que Deus não mudou Seu selo ou sinal – 
o santo sábado (Ez 20:12, 20; Êx 31:13).

5 | Como seria a atuação da besta com relação à lei de Deus? Daniel 7:25

“[…] e cuidará em ______________________ os tempos e ________________________”.

A mudança do sábado para o domingo foi realizada contra a vontade de Deus. 
A observância do domingo é uma marca da falsa autoridade de Roma. Outra 
alteração feita na lei de Deus foi eliminar o segundo mandamento que proíbe 
adorar ou venerar imagens (Êx 20:4-6). No período histórico da sexta trom-
beta, junto a uma série de graves pecados, é apresentada a adoração de ima-
gens (Ap 9:20, 21). Deus não aceita que O adorem por meio delas (Is 42:8).

6 | Onde será aplicada a marca da besta? Apocalipse 13:15-17. Assinale a alter-
nativa correta.

 Na mão esquerda e na fronte.
 Na mão direita e na fronte.
 Apenas na fronte.

Os justos recebem o selo de Deus somente sobre a testa (Ap 7:3), indicando 
sua decisão pessoal pela verdade. Os ímpios, por usa vez, recebem a marca da 
besta sobre a testa ou sobre a mão (Ap 14:9) porque praticam a falsa adora-
ção imposta pela besta, por convicção ou por mera conveniência.
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7 | O que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta em sua fronte 
ou em sua mão? Apocalipse 14:8-11. Assinale a alternativa correta.

 Pertencerão aos 144 mil.
 Beberão do vinho da ira de Deus.
 Serão sacerdotes e reinarão com Cristo por mil anos.

Aqueles que receberem a marca da besta na fronte ou na mão sofrerão a ira de 
Deus (Ap 14:9, 10), que será derramada para eliminar todo o pecado. A men-
sagem afi rma que os adoradores da besta por convicção ou por conveniência 
receberão as consequências do apego a um falso sistema de adoração.

8 | Quem se levantará em defesa do povo de Deus quando eles forem duramente 
perseguidos? Daniel 12:1

“Nesse tempo, se levantará ___________________, o grande ______________________, 
o ________________________________ dos fi lhos do teu povo […]; mas, naquele 
tempo será ______________________ o teu povo, todo aquele que for achado ins-
crito no __________________________.”

Miguel, que signifi ca “quem é como Deus?”, é um dos nomes de Cristo. Em 
Judas 9, Miguel é descrito como o arcanjo, chefe dos anjos. Jesus usa o nome 
de Miguel quando enfrenta Satanás, o qual queria ser como Deus (Is 14:14). 
Encontramos um exemplo disso em Apocalipse 12:7. Esse é o título de Cristo 
quando se trata diretamente do grande confl ito entre Ele e Satanás. Desse 
modo, o próprio Jesus vai Se levantar em favor de Seu povo e libertá-lo.

9 | Qual é a promessa de Jesus para Seus seguidores fi éis? João 14:1-3

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Deus deseja que todos se salvem (1Tm 2:3, 4) e estejam eternamente a Seu 
lado. Dia a dia, expressamos nossa decisão de estar com Cristo por meio da 
obediência, em resposta à salvação concedida por Ele pela fé. 

10 | Qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? Atos 5:29

“Antes, importa ________________________________ a Deus do que aos homens.”

A obediência a Deus deve estar acima de todos os outros interesses humanos. 
O Senhor protegerá os que tiverem Seu selo na fronte. Assim, Ele mostrará 
que atua em favor de Seu remanescente fi el e cumprirá a promessa de Deus: 
“Grande paz têm os que amam a Tua lei; para eles não há tropeço”(Sl 119:165).

Meu compromisso

Entendi que a besta que surge da terra simboliza os Estados Unidos da Amé-
rica, o qual dará apoio à primeira besta por meio de seu poder e infl uência. 
Eu me comprometo a obedecer a Deus, mesmo quando os homens pedirem 
ou me forçarem a fazer o contrário.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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7 | O que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta em sua fronte 
ou em sua mão? Apocalipse 14:8-11. Assinale a alternativa correta.

 Pertencerão aos 144 mil.
 Beberão do vinho da ira de Deus.
 Serão sacerdotes e reinarão com Cristo por mil anos.

Aqueles que receberem a marca da besta na fronte ou na mão sofrerão a ira de 
Deus (Ap 14:9, 10), que será derramada para eliminar todo o pecado. A men-
sagem afi rma que os adoradores da besta por convicção ou por conveniência 
receberão as consequências do apego a um falso sistema de adoração.

8 | Quem se levantará em defesa do povo de Deus quando eles forem duramente 
perseguidos? Daniel 12:1

“Nesse tempo, se levantará ___________________, o grande ______________________, 
o ________________________________ dos fi lhos do teu povo […]; mas, naquele 
tempo será ______________________ o teu povo, todo aquele que for achado ins-
crito no __________________________.”

Miguel, que signifi ca “quem é como Deus?”, é um dos nomes de Cristo. Em 
Judas 9, Miguel é descrito como o arcanjo, chefe dos anjos. Jesus usa o nome 
de Miguel quando enfrenta Satanás, o qual queria ser como Deus (Is 14:14). 
Encontramos um exemplo disso em Apocalipse 12:7. Esse é o título de Cristo 
quando se trata diretamente do grande confl ito entre Ele e Satanás. Desse 
modo, o próprio Jesus vai Se levantar em favor de Seu povo e libertá-lo.

9 | Qual é a promessa de Jesus para Seus seguidores fi éis? João 14:1-3

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Deus deseja que todos se salvem (1Tm 2:3, 4) e estejam eternamente a Seu 
lado. Dia a dia, expressamos nossa decisão de estar com Cristo por meio da 
obediência, em resposta à salvação concedida por Ele pela fé. 

10 | Qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? Atos 5:29

“Antes, importa ________________________________ a Deus do que aos homens.”

A obediência a Deus deve estar acima de todos os outros interesses humanos. 
O Senhor protegerá os que tiverem Seu selo na fronte. Assim, Ele mostrará 
que atua em favor de Seu remanescente fi el e cumprirá a promessa de Deus: 
“Grande paz têm os que amam a Tua lei; para eles não há tropeço”(Sl 119:165).

Meu compromisso

Entendi que a besta que surge da terra simboliza os Estados Unidos da Amé-
rica, o qual dará apoio à primeira besta por meio de seu poder e infl uência. 
Eu me comprometo a obedecer a Deus, mesmo quando os homens pedirem 
ou me forçarem a fazer o contrário.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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 ◊ Certas datas marcam a história de uma pessoa. Outras marcam a história 
de toda a humanidade. Você sabe o que aconteceu em 11 de setembro de 

2001? Dependendo da idade que tem hoje, você se lembra do ataque terrorista 
que destruiu as duas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. E o que 
aconteceu em 9 de novembro de 1989? Se forçar um pouco a memória, talvez 
recorde que neste dia ocorreu a queda do muro de Berlim, evento que marcou o 
fi m dos regimes autoritários nos países da Europa Oriental. 

Esses eventos foram signifi cativos e memoráveis justamente por sua casuali-
dade. Poucos especialistas suspeitavam com alguma antecipação que talvez pu-
dessem acontecer. A maioria das pessoas não esperava que a direção da história 
fosse alterada por fatos tão dramáticos.

Agora, imagine que uma dessas datas marcantes tivesse sido prevista com 
exatidão e com bastante antecipação. Não só o evento, mas também o dia espe-
cífi co em que ocorreria. Imagine uma predição feita séculos antes. Nesta lição, 
você descobrirá que o acontecimento universal ocorrido em 22 de outubro de 
1844 foi previsto milênios antes, com implicações que afetam sua vida hoje.

1 | A que juízo o primeiro anjo está se referindo? Apocalipse 14:7. Assinale a 
alternativa correta.

 Ao juízo investigativo pré-advento.
 Ao juízo executivo (fi nal).

 Ao juízo do milênio.

A primeira mensagem angélica anuncia a che-
gada da “hora” do juízo (Jo 4:21-23; 5:25, 28; Ap 
14:15). Trata-se do juízo investigativo que acon-
tece antes da segunda vinda de Cristo, conforme 
o capítulo 8 de Daniel. Esse momento chega após 
uma sequência de poderes terrenos terem opri-
mido o povo de Deus e atacado Sua Palavra.  

2 | O que representa o carneiro na visão do profeta Daniel? Daniel 8:1-4

__________________________________________________________________________________

O profeta vê um confronto entre dois animais que faziam parte do ritual 
do Dia da Expiação no santuário terrestre – um carneiro e um bode (Lv 16). 
O carneiro de dois chifres representa o Império Medo-Persa (Dn 8:20), que 
dominou o mundo antigo e o território de Israel após a conquista de Babilônia.

3 | O que representa o bode visto por Daniel em visão? Daniel 8:5

__________________________________________________________________________________

O bode representa os reis da Grécia (Dn 8:21). O Império Medo-Persa domi-
nou a grande parte do mundo antigo, até que em 331 a.C. foi derrotado por 
Alexandre, o Grande, rei macedônio que comandava a Grécia.

4 | O bode com um chifre notável ataca o carneiro e quebra seus dois chifres; 
em seguida, o chifre notável é quebrado e em seu lugar surgem quatro chifres. 
O que isso signifi ca? Daniel 8:5-8

__________________________________________________________________________________

A palavra hebraica para “chifre” também signifi ca “força” ou “poder”, pois, 
no mundo natural, os chifres são usados como armas mortais. O fato de o 
bode ter um “chifre notável entre os olhos” (8:5) indica sua superioridade 
física, assim como sua fúria. O chifre notável simboliza o primeiro rei (8:21), 
Alexandre, o Grande, que liderou o exército grego nas vitórias espetaculares 
contra os persas, em três batalhas, a última delas em 331 a.C. Tragicamente, 
cumprindo Daniel 8:8, Alexandre morreu pouco depois de suas conquistas, emFo
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 ◊ Certas datas marcam a história de uma pessoa. Outras marcam a história 
de toda a humanidade. Você sabe o que aconteceu em 11 de setembro de 

2001? Dependendo da idade que tem hoje, você se lembra do ataque terrorista 
que destruiu as duas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. E o que 
aconteceu em 9 de novembro de 1989? Se forçar um pouco a memória, talvez 
recorde que neste dia ocorreu a queda do muro de Berlim, evento que marcou o 
fi m dos regimes autoritários nos países da Europa Oriental. 

Esses eventos foram signifi cativos e memoráveis justamente por sua casuali-
dade. Poucos especialistas suspeitavam com alguma antecipação que talvez pu-
dessem acontecer. A maioria das pessoas não esperava que a direção da história 
fosse alterada por fatos tão dramáticos.

Agora, imagine que uma dessas datas marcantes tivesse sido prevista com 
exatidão e com bastante antecipação. Não só o evento, mas também o dia espe-
cífi co em que ocorreria. Imagine uma predição feita séculos antes. Nesta lição, 
você descobrirá que o acontecimento universal ocorrido em 22 de outubro de 
1844 foi previsto milênios antes, com implicações que afetam sua vida hoje.

1 | A que juízo o primeiro anjo está se referindo? Apocalipse 14:7. Assinale a 
alternativa correta.

 Ao juízo do milênio.

A primeira mensagem angélica anuncia a che-
gada da “hora” do juízo (Jo 4:21-23; 5:25, 28; Ap 
14:15). Trata-se do juízo investigativo que acon-
tece antes da segunda vinda de Cristo, conforme 
o capítulo 8 de Daniel. Esse momento chega após 
uma sequência de poderes terrenos terem opri-
mido o povo de Deus e atacado Sua Palavra.  

2 | O que representa o carneiro na visão do profeta Daniel? Daniel 8:1-4

__________________________________________________________________________________

O profeta vê um confronto entre dois animais que faziam parte do ritual 
do Dia da Expiação no santuário terrestre – um carneiro e um bode (Lv 16). 
O carneiro de dois chifres representa o Império Medo-Persa (Dn 8:20), que 
dominou o mundo antigo e o território de Israel após a conquista de Babilônia.

3 | O que representa o bode visto por Daniel em visão? Daniel 8:5

__________________________________________________________________________________

O bode representa os reis da Grécia (Dn 8:21). O Império Medo-Persa domi-
nou a grande parte do mundo antigo, até que em 331 a.C. foi derrotado por 
Alexandre, o Grande, rei macedônio que comandava a Grécia.

4 | O bode com um chifre notável ataca o carneiro e quebra seus dois chifres; 
em seguida, o chifre notável é quebrado e em seu lugar surgem quatro chifres. 
O que isso signifi ca? Daniel 8:5-8

__________________________________________________________________________________

A palavra hebraica para “chifre” também signifi ca “força” ou “poder”, pois, 
no mundo natural, os chifres são usados como armas mortais. O fato de o 
bode ter um “chifre notável entre os olhos” (8:5) indica sua superioridade 
física, assim como sua fúria. O chifre notável simboliza o primeiro rei (8:21), 
Alexandre, o Grande, que liderou o exército grego nas vitórias espetaculares 
contra os persas, em três batalhas, a última delas em 331 a.C. Tragicamente, 
cumprindo Daniel 8:8, Alexandre morreu pouco depois de suas conquistas, em
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323 a.C., e quatro de seus generais dividiram os territórios conquistados 
em quatro partes: Cassandro (Macedônia e Acaia), Lisímaco (Trácia e Ásia 
Menor), Seleuco (Síria, Mesopotâmia, Pérsia e Índia) e Ptolomeu (Egito).

5 | O que representa o chifre pequeno que surge no relato profético? Daniel 8:9-12. 
Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso.

  Como o chifre pequeno cresce em direção ao sul, ao oriente e para a terra 
gloriosa (Israel), ele só pode vir da direção da Europa.
 Ele representa as forças blasfemas dos persas.
  Esse chifre pequeno é o mesmo poder blasfemo identifi cado em Daniel 
7:8, 25.
 A ação desse chifre pequeno é dirigida contra o santuário celestial.
 O chifre pequeno não prejudica a verdade.

O chifre pequeno surge de um dos “quatro ventos do céu”, que significam 
as quatro direções ou pontos cardeais (Jr 49:36; Zc 2:6; 6:5; Mc 13:27). 
Portanto, o chifre pequeno surge do Ocidente e se lança em direção ao 
Sul (Egito), ao Oriente (Ásia) e à terra gloriosa (Terra Santa). Esse poder 
representa uma potência política e religiosa (Roma), tanto em sua fase 
pagã quanto papal. As ações do chifre representam uma expansão polí-
tica e militar e assumem uma dimensão religiosa, contra o santuário de 
Deus e a própria verdade.

6 | Até quando duraria o ataque ao santuário? Daniel 8:13, 14

__________________________________________________________________________________

Seguindo o princípio de equivalência profética dia/ano (Ez 4:7; Nm 14:34), 
o relato trata de um período de 2.300 anos. O próprio capítulo identifi ca isso 
ao dizer que: (1) os impérios envolvidos seriam Média-Pérsia, Grécia e Roma 
(Dn 8:20, 21, 23); (2) a visão era para o “tempo do fi m” e para dias “mui dis-
tantes” (8:17, 19, 26); e (3) aconteceria próximo à intervenção do Príncipe 
dos príncipes na história humana (8:25). A ação do chifre pequeno contra 
o santuário é evidentemente simbólica. De fato, ele não atinge o Céu, mas 
lança “por terra a verdade” divina (8:12) e realiza uma obra de contrafação 
do ministério de Cristo no santuário celestial.

7 | Quando iniciaria a contagem dos 2.300 dias proféticos (anos)? Daniel 9:24-27. 
Assinale a alternativa correta.

 A partir da saída do povo de Israel do Egito.
 A partir da destruição do templo de Jerusalém.
 A partir da ordem para restaurar e edifi car Jerusalém.

Nesse relato, o anjo Gabriel vem para explicar ao profeta o signifi cado da 
profecia das 2.300 tardes e manhãs. A exposição de Gabriel se inicia com a 
menção a 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. Com base no princí-
pio de interpretação profética dia/ano, esse período corresponde a 490 anos, 
que estão no início do período maior de 2.300 anos (ver diagrama2.300 tar-
des e manhãs”, p. 106).Fo
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323 a.C., e quatro de seus generais dividiram os territórios conquistados 
em quatro partes: Cassandro (Macedônia e Acaia), Lisímaco (Trácia e Ásia 
Menor), Seleuco (Síria, Mesopotâmia, Pérsia e Índia) e Ptolomeu (Egito).

5 | O que representa o chifre pequeno que surge no relato profético? Daniel 8:9-12. 
Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso.

  Como o chifre pequeno cresce em direção ao sul, ao oriente e para a terra 
gloriosa (Israel), ele só pode vir da direção da Europa.

 Ele representa as forças blasfemas dos persas.
  Esse chifre pequeno é o mesmo poder blasfemo identifi cado em Daniel 
7:8, 25.

 A ação desse chifre pequeno é dirigida contra o santuário celestial.
 O chifre pequeno não prejudica a verdade.

O chifre pequeno surge de um dos “quatro ventos do céu”, que significam 
as quatro direções ou pontos cardeais (Jr 49:36; Zc 2:6; 6:5; Mc 13:27). 
Portanto, o chifre pequeno surge do Ocidente e se lança em direção ao 
Sul (Egito), ao Oriente (Ásia) e à terra gloriosa (Terra Santa). Esse poder 
representa uma potência política e religiosa (Roma), tanto em sua fase 
pagã quanto papal. As ações do chifre representam uma expansão polí-
tica e militar e assumem uma dimensão religiosa, contra o santuário de 
Deus e a própria verdade.

6 | Até quando duraria o ataque ao santuário? Daniel 8:13, 14

__________________________________________________________________________________

Seguindo o princípio de equivalência profética dia/ano (Ez 4:7; Nm 14:34), 
o relato trata de um período de 2.300 anos. O próprio capítulo identifi ca isso 
ao dizer que: (1) os impérios envolvidos seriam Média-Pérsia, Grécia e Roma 
(Dn 8:20, 21, 23); (2) a visão era para o “tempo do fi m” e para dias “mui dis-
tantes” (8:17, 19, 26); e (3) aconteceria próximo à intervenção do Príncipe 
dos príncipes na história humana (8:25). A ação do chifre pequeno contra 
o santuário é evidentemente simbólica. De fato, ele não atinge o Céu, mas 
lança “por terra a verdade” divina (8:12) e realiza uma obra de contrafação 
do ministério de Cristo no santuário celestial.

7 | Quando iniciaria a contagem dos 2.300 dias proféticos (anos)? Daniel 9:24-27. 
Assinale a alternativa correta.

 A partir da saída do povo de Israel do Egito.
 A partir da destruição do templo de Jerusalém.
 A partir da ordem para restaurar e edifi car Jerusalém.

Nesse relato, o anjo Gabriel vem para explicar ao profeta o signifi cado da 
profecia das 2.300 tardes e manhãs. A exposição de Gabriel se inicia com a 
menção a 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. Com base no princí-
pio de interpretação profética dia/ano, esse período corresponde a 490 anos, 
que estão no início do período maior de 2.300 anos (ver diagrama2.300 tar-
des e manhãs”, p. 106).Fo
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A ordem para restaurar e edifi car Jerusalém dá início a essa contagem de 
tempo. Ela foi assinada por Artaxerxes I (Ed 7:11-28) em 457 a.C. De acordo 
com a profecia, 483 anos (69 semanas proféticas) após o decreto, deveria 
aparecer  o “Ungido, […] o Príncipe”. De fato, isso se cumpriu no outono do 
ano 27 d.C., quando Jesus foi batizado e iniciou Seu ministério público. Em 
Seu batismo no rio Jordão, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e recebeu de 
Deus o reconhecimento como o “Ungido” – “Messias” (hebraico) ou “Cristo” 
(grego) tem esse signifi cado (Lc 3:21, 22; At 10:38; Jo 1:41). A proclamação 
de Jesus, “o tempo está cumprido” (Mc 1:15), refere-se ao cumprimento do 
aspecto tempo envolvido na profecia. Na metade da 70a semana, ou seja, na 
primavera do ano 31 d.C. (três anos e meio após Seu batismo), o Messias cum-
priu o sistema de sacrifícios ao oferecer Sua vida. Os serviços do santuário 
terrestre não mais eram necessários. No tempo indicado na visão de Daniel, 
na metade da última semana profética, Cristo morreu, selando a profecia. No 
ano 34 d.C., encerram-se os 490 anos com o início da pregação cristã entre 
os gentios. Assim, os 1.810 anos restantes da profecia nos conduzem a 22 de 
outubro de 1844 d.C. quando tem início a purifi cação do santuário celestial.

8 | O que ocorreu no templo de Jerusalém simultaneamente à morte de Cristo? 
Mateus 27:50, 51. Complete as lacunas.

“Eis que o _______________________ do santuário se _______________________________ 
em duas partes de ______________________ a _______________________.”

O véu rasgado indicou o fi m do serviço simbólico do santuário terrestre: o 
verdadeiro Cordeiro havia sido morto, e a ministração no santuário celestial 
começaria a ser realizada pelo verdadeiro Sumo Sacerdote (Hb 8:1, 2). Como 
demonstração última desse fato, Deus permitiu que o templo de Jerusalém 
fosse destruído pelos romanos no ano 70 d.C. Uma vez que o templo não 
existe mais, a profecia que termina em 1844 evidentemente se projeta para a 
realidade celestial: é nesse ano que inicia o juízo pré-advento.

9 | Quando as profecias de Daniel começariam a ser plenamente compreendi-
das? Daniel 12:4. Assinale a alternativa correta.

 Já na época de Daniel.
 Somente no tempo do fi m.

  Depois das setenta semanas 
proféticas.

A história registra um despertamento em várias partes do mundo para o 
estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente durante o fi m 
do século 18 e início do 19. Desses estudos, surgiu a crença de que próximo 
a 1844 Cristo voltaria à Terra. Destacou-se o movimento milerita, iniciado 
pelo pregador batista Guilherme Miller. Seu ímpeto foi frustrado por aquilo 
que a história cristã denomina de o “Grande Desapontamento”. O fato mais 
surpreendente neste assunto é descobrir que há uma profecia no Apocalipse 
na qual se revela que Deus conduziu os mileritas ao desapontamento, com 
um propósito muito especial.

10 | O que o remanescente fi el, que surgiria do desapontamento de 1844, de-
veria fazer? Apocalipse 10:11

“É necessário que ainda _________________ a respeito de ______________ povos, 
nações, línguas e reis.”

Aqueles que esperavam que a vinda de Cristo coincidiria com o fi m dos 2.300 
dias/anos proféticos em 1844 (Dn 8:14) passaram por um grande desaponta-
mento, assim como os seguidores de Cristo inicialmente se desapontaram com 
Sua morte (Lc 24:15-21). Porém, alguns dedicados estudantes da Bíblia den-
tre aquele grupo entenderam que, em 1844, teve início a obra divina do juízo 
investigativo no lugar santíssimo do santuário celestial. Dessa compreensão 
renovada, surgiram os adventistas do sétimo dia, que atualmente pregam a 
mensagem bíblica em mais de 200 países, em cerca de 1.000 idiomas.

Meu compromisso:

Entendi que a profecia que indica a purifi cação do santuário iniciou seu cum-
primento em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro, quando caiu o 
Dia da Expiação nesse ano. Iniciou-se então o juízo pré-advento. Eu me com-
prometo a buscar uma vida de consagração e lealdade ao Senhor, para que 
em Sua vinda, eu possa receber a coroa da vida.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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A ordem para restaurar e edifi car Jerusalém dá início a essa contagem de 
tempo. Ela foi assinada por Artaxerxes I (Ed 7:11-28) em 457 a.C. De acordo 
com a profecia, 483 anos (69 semanas proféticas) após o decreto, deveria 
aparecer  o “Ungido, […] o Príncipe”. De fato, isso se cumpriu no outono do 
ano 27 d.C., quando Jesus foi batizado e iniciou Seu ministério público. Em 
Seu batismo no rio Jordão, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e recebeu de 
Deus o reconhecimento como o “Ungido” – “Messias” (hebraico) ou “Cristo” 
(grego) tem esse signifi cado (Lc 3:21, 22; At 10:38; Jo 1:41). A proclamação 
de Jesus, “o tempo está cumprido” (Mc 1:15), refere-se ao cumprimento do 
aspecto tempo envolvido na profecia. Na metade da 70a semana, ou seja, na 
primavera do ano 31 d.C. (três anos e meio após Seu batismo), o Messias cum-
priu o sistema de sacrifícios ao oferecer Sua vida. Os serviços do santuário 
terrestre não mais eram necessários. No tempo indicado na visão de Daniel, 
na metade da última semana profética, Cristo morreu, selando a profecia. No 
ano 34 d.C., encerram-se os 490 anos com o início da pregação cristã entre 
os gentios. Assim, os 1.810 anos restantes da profecia nos conduzem a 22 de 
outubro de 1844 d.C. quando tem início a purifi cação do santuário celestial.

8 | O que ocorreu no templo de Jerusalém simultaneamente à morte de Cristo? 
Mateus 27:50, 51. Complete as lacunas.

“Eis que o _______________________ do santuário se _______________________________ 
em duas partes de ______________________ a _______________________.”

O véu rasgado indicou o fi m do serviço simbólico do santuário terrestre: o 
verdadeiro Cordeiro havia sido morto, e a ministração no santuário celestial 
começaria a ser realizada pelo verdadeiro Sumo Sacerdote (Hb 8:1, 2). Como 
demonstração última desse fato, Deus permitiu que o templo de Jerusalém 
fosse destruído pelos romanos no ano 70 d.C. Uma vez que o templo não 
existe mais, a profecia que termina em 1844 evidentemente se projeta para a 
realidade celestial: é nesse ano que inicia o juízo pré-advento.

9 | Quando as profecias de Daniel começariam a ser plenamente compreendi-
das? Daniel 12:4. Assinale a alternativa correta.

  Depois das setenta semanas 
proféticas.

A história registra um despertamento em várias partes do mundo para o 
estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente durante o fi m 
do século 18 e início do 19. Desses estudos, surgiu a crença de que próximo 
a 1844 Cristo voltaria à Terra. Destacou-se o movimento milerita, iniciado 
pelo pregador batista Guilherme Miller. Seu ímpeto foi frustrado por aquilo 
que a história cristã denomina de o “Grande Desapontamento”. O fato mais 
surpreendente neste assunto é descobrir que há uma profecia no Apocalipse 
na qual se revela que Deus conduziu os mileritas ao desapontamento, com 
um propósito muito especial.

10 | O que o remanescente fi el, que surgiria do desapontamento de 1844, de-
veria fazer? Apocalipse 10:11

“É necessário que ainda _________________ a respeito de ______________ povos, 
nações, línguas e reis.”

Aqueles que esperavam que a vinda de Cristo coincidiria com o fi m dos 2.300 
dias/anos proféticos em 1844 (Dn 8:14) passaram por um grande desaponta-
mento, assim como os seguidores de Cristo inicialmente se desapontaram com 
Sua morte (Lc 24:15-21). Porém, alguns dedicados estudantes da Bíblia den-
tre aquele grupo entenderam que, em 1844, teve início a obra divina do juízo 
investigativo no lugar santíssimo do santuário celestial. Dessa compreensão 
renovada, surgiram os adventistas do sétimo dia, que atualmente pregam a 
mensagem bíblica em mais de 200 países, em cerca de 1.000 idiomas.

Meu compromisso:

Entendi que a profecia que indica a purifi cação do santuário iniciou seu cum-
primento em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro, quando caiu o 
Dia da Expiação nesse ano. Iniciou-se então o juízo pré-advento. Eu me com-
prometo a buscar uma vida de consagração e lealdade ao Senhor, para que 
em Sua vinda, eu possa receber a coroa da vida.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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◊ Armagedom. Você tem medo desta palavra? O que pensa ao ouvi-la? Seria 
algo como a “Terceira Guerra Mundial”? Alguns pressentem que terão que 

estocar comida ou fugir para as montanhas quando se defl agrar a batalha do 
Armagedom, predita no Apocalipse, durante as sete últimas pragas que assolarão 
a humanidade. A imaginação sobre essas profecias é contaminada com cenários 
catastrófi cos apresentados em fi lmes.

No entanto, não há o que temer a respeito das sete pragas descritas no Apo-
calipse, desde que você esteja do lado Deus, sendo fi el a Ele. Apesar de os even-
tos dos últimos dias incluírem tragédias e confl itos reais, o principal embate é 
espiritual. O grande confl ito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a 
verdade e o engano, a luz e as trevas está chegando ao fi m. A batalha decisiva 
será travada em breve. Nesta lição, você compreenderá que poderemos enfren-
tar o futuro sem medo se estivermos comprometidos totalmente com o Senhor 
Jesus e com os ensinamentos de Sua Palavra.

1 | Quando as sete últimas pragas cairão sobre a Terra? Apocalipse 15:5-8

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

As pragas ocorrerão após a proclamação das três mensagens angélicas 
(Ap 14:6-12), o último chamado de Deus para o arrependimento (ver tabela 
“As sete pragas”, p. 111). Após a proclamação do evangelho eterno e o 

 selamento dos santos, os sete anjos sairão do santuário para aplicar os fl age-
los de Deus sobre os que rejeitarem a verdade e receberem a marca da besta.

2 | Como são descritas as quatro primeiras pragas? Apocalipse 16:1-9. Relacione 
as colunas.

a) Primeira praga  O mar se torna em sangue.
b) Segunda praga  Úlceras malignas e perniciosas.
c) Terceira praga  Os homens são queimados com o intenso calor do sol.
d) Quarta praga  Os rios e as fontes das águas se tornam em sangue.

A realidade histórica das dez pragas descritas no 
livro de Êxodo (7:14–12:51) fornece um vislum-
bre das sete pragas e da atuação de Deus ime-
diatamente antes da segunda vinda de Cristo.
Os eventos sobrenaturais ocorridos há mais 
de 3.400 anos, voltarão a acontecer literal-
mente, demonstrando o poder do Senhor em 
favor de Seu povo. O propósito das últimas pra-
gas corresponde essencialmente ao das pragas que caíram sobre o Egito 
nos tempos de Moisés: revelar a justiça de Deus ao subjugar o inimigo. 
As pragas terão início quando Jesus concluir Seu ministério intercessor no 
santuário celestial, indicando o fi m do período de salvação, isto é, o fecha-
mento da porta da graça.

3 | O que será atingido pela quinta praga? Apocalipse 16:10, 11. Assinale a 
alternativa correta.

 O trono da besta.
 A sede do governo das nações mais poderosas.
 Os grandes centros empresariais.

A quinta praga do Apocalipse, que é similar à nona praga do Egito (Êx 10:23), 
atinge o “reino” da besta com uma escuridão sobrenatural, um veredito 
celestial para os que rejeitaram a Cristo como a luz do mundo e “amaram 
mais as trevas do que a luz” (Jo 3:19).Fo
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◊ Armagedom. Você tem medo desta palavra? O que pensa ao ouvi-la? Seria 
algo como a “Terceira Guerra Mundial”? Alguns pressentem que terão que 

estocar comida ou fugir para as montanhas quando se defl agrar a batalha do 
Armagedom, predita no Apocalipse, durante as sete últimas pragas que assolarão 
a humanidade. A imaginação sobre essas profecias é contaminada com cenários 
catastrófi cos apresentados em fi lmes.

No entanto, não há o que temer a respeito das sete pragas descritas no Apo-
calipse, desde que você esteja do lado Deus, sendo fi el a Ele. Apesar de os even-
tos dos últimos dias incluírem tragédias e confl itos reais, o principal embate é 
espiritual. O grande confl ito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a 
verdade e o engano, a luz e as trevas está chegando ao fi m. A batalha decisiva 
será travada em breve. Nesta lição, você compreenderá que poderemos enfren-
tar o futuro sem medo se estivermos comprometidos totalmente com o Senhor 
Jesus e com os ensinamentos de Sua Palavra.

1 | Quando as sete últimas pragas cairão sobre a Terra? Apocalipse 15:5-8

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

As pragas ocorrerão após a proclamação das três mensagens angélicas 
(Ap 14:6-12), o último chamado de Deus para o arrependimento (ver tabela 
“As sete pragas”, p. 111). Após a proclamação do evangelho eterno e o 

 selamento dos santos, os sete anjos sairão do santuário para aplicar os fl age-
los de Deus sobre os que rejeitarem a verdade e receberem a marca da besta.

2 | Como são descritas as quatro primeiras pragas? Apocalipse 16:1-9. Relacione 
as colunas.

a) Primeira praga  O mar se torna em sangue.
b) Segunda praga  Úlceras malignas e perniciosas.
c) Terceira praga  Os homens são queimados com o intenso calor do sol.
d) Quarta praga  Os rios e as fontes das águas se tornam em sangue.

A realidade histórica das dez pragas descritas no 
livro de Êxodo (7:14–12:51) fornece um vislum-
bre das sete pragas e da atuação de Deus ime-
diatamente antes da segunda vinda de Cristo.
Os eventos sobrenaturais ocorridos há mais 
de 3.400 anos, voltarão a acontecer literal-
mente, demonstrando o poder do Senhor em 
favor de Seu povo. O propósito das últimas pra-
gas corresponde essencialmente ao das pragas que caíram sobre o Egito 
nos tempos de Moisés: revelar a justiça de Deus ao subjugar o inimigo. 
As pragas terão início quando Jesus concluir Seu ministério intercessor no 
santuário celestial, indicando o fi m do período de salvação, isto é, o fecha-
mento da porta da graça.

3 | O que será atingido pela quinta praga? Apocalipse 16:10, 11. Assinale a 
alternativa correta.

 O trono da besta.
 A sede do governo das nações mais poderosas.
 Os grandes centros empresariais.

A quinta praga do Apocalipse, que é similar à nona praga do Egito (Êx 10:23), 
atinge o “reino” da besta com uma escuridão sobrenatural, um veredito 
celestial para os que rejeitaram a Cristo como a luz do mundo e “amaram 
mais as trevas do que a luz” (Jo 3:19).
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4 | Na sexta praga, qual é o nome dado ao local da batalha fi nal? Apocalipse 
16:12-16.

__________________________________________________________________________________

Esse relato relembra a história da queda de Babilônia ao mencionar o seca-
mento das águas do rio Eufrates, simbolizando a libertação fi nal. Quando as 
multidões de todas as nações se derem conta da condenação de Deus sobre 
a Babilônia apocalíptica, retirarão o apoio que davam a ela. Darão a volta e 
converterão seu apoio leal à Babilônia em um ódio ativo que a destruirá. Por 
outro lado, o dragão, a besta e o falso profeta, com a ajuda dos poderes civis, 
moverão todo o seu aparato mortal contra o povo de Deus. Nesse contexto, 
surge o símbolo do Armagedom, uma guerra espiritual entre todos os pode-
res do mal contra os fi éis do Senhor. Estes, por sua vez, não estarão sozinhos. 
Os santos verão a manifestação arrasadora da última praga enviada por Deus 
a seus inimigos.

5 | Quando a sétima praga é apresentada, o que a voz que sai do santuário diz? 
Apocalipse 16:17-21

__________________________________________________________________________________

Por meio de eventos catastrófi cos como relâmpagos, trovões, grande terre-
moto e chuva de pedras (que pesam cerca de 35 quilos), Deus realiza o ato fi nal: 
a destruição completa da Babilônia e de seus instrumentos de ação. Quando a
sétima praga ocorrer, os salvos saberão que Jesus Cristo está chegando.

6 | Quem será protegido por Deus quando as pragas estiverem sendo derramadas? 
Apocalipse 7:2, 3. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Os membros de uma determinada igreja.
 Os servos de Deus.
 Aqueles que, simbolicamente, receberem na testa o selo de Deus.
 Aqueles que praticarem algum ritual de proteção contra espíritos malignos.

Deus é justo e protegerá os que aceitarem o dom de Sua graça, oferecido com 
todo amor (Jo 3:16). Os redimidos de Cristo que aceitaram o selo de Deus e 
recusaram a marca do anticristo não serão castigados com as sete últimas 
pragas (Sl 12:7; 91:10, 11, 15; Is 32:18, 19). Os salvos louvarão ao Senhor por 
Seu livramento (Ap 15:3-6).

Meu compromisso:

Entendi que Deus derramará as sete pragas sobre aqueles que possuírem 
a marca da besta. Eu me comprometo a buscar continuamente a proteção 
de Deus, tendo a certeza de estar selado por Ele e vivendo com Seu povo 
escolhido.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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4 | Na sexta praga, qual é o nome dado ao local da batalha fi nal? Apocalipse 
16:12-16.

__________________________________________________________________________________

Esse relato relembra a história da queda de Babilônia ao mencionar o seca-
mento das águas do rio Eufrates, simbolizando a libertação fi nal. Quando as 
multidões de todas as nações se derem conta da condenação de Deus sobre 
a Babilônia apocalíptica, retirarão o apoio que davam a ela. Darão a volta e 
converterão seu apoio leal à Babilônia em um ódio ativo que a destruirá. Por 
outro lado, o dragão, a besta e o falso profeta, com a ajuda dos poderes civis, 
moverão todo o seu aparato mortal contra o povo de Deus. Nesse contexto, 
surge o símbolo do Armagedom, uma guerra espiritual entre todos os pode-
res do mal contra os fi éis do Senhor. Estes, por sua vez, não estarão sozinhos. 
Os santos verão a manifestação arrasadora da última praga enviada por Deus 
a seus inimigos.

5 | Quando a sétima praga é apresentada, o que a voz que sai do santuário diz? 
Apocalipse 16:17-21

__________________________________________________________________________________

Por meio de eventos catastrófi cos como relâmpagos, trovões, grande terre-
moto e chuva de pedras (que pesam cerca de 35 quilos), Deus realiza o ato fi nal: 
a destruição completa da Babilônia e de seus instrumentos de ação. Quando a
sétima praga ocorrer, os salvos saberão que Jesus Cristo está chegando.

6 | Quem será protegido por Deus quando as pragas estiverem sendo derramadas? 
Apocalipse 7:2, 3. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Os membros de uma determinada igreja.
 Os servos de Deus.
 Aqueles que, simbolicamente, receberem na testa o selo de Deus.
 Aqueles que praticarem algum ritual de proteção contra espíritos malignos.

Deus é justo e protegerá os que aceitarem o dom de Sua graça, oferecido com 
todo amor (Jo 3:16). Os redimidos de Cristo que aceitaram o selo de Deus e 
recusaram a marca do anticristo não serão castigados com as sete últimas 
pragas (Sl 12:7; 91:10, 11, 15; Is 32:18, 19). Os salvos louvarão ao Senhor por 
Seu livramento (Ap 15:3-6).

Meu compromisso:

Entendi que Deus derramará as sete pragas sobre aqueles que possuírem 
a marca da besta. Eu me comprometo a buscar continuamente a proteção 
de Deus, tendo a certeza de estar selado por Ele e vivendo com Seu povo 
escolhido.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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  ◊ A primeira grande metrópole do mundo foi a cidade de Babilônia. Localizada
às margens do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, território do atual Ira-

que, Babilônia foi fundada cerca de 25 séculos antes de Cristo. Sede do Império 
Babilônico, a cidade teve dois grandes períodos de esplendor: o primeiro, sob o 
reinado de Hamurábi (1728-1686 a.C.), e o segundo, no tempo do rei Nabucodo-
nosor II (605-562 a.C.), mencionado na Bíblia. Nesse último período, a cidade che-
gou a 200 mil habitantes, com uma urbanização muito sofi sticada para a época 
e a presença de uma das sete maravilhas do mundo antigo: os jardins suspensos.

A Bíblia nos dá outra perspectiva de Babilônia. Sua riqueza e glória não eram 
maiores do que a idolatria e a impiedade de seus habitantes. Os babilônios destruí-
ram o templo de Deus e a cidade de Jerusalém e escravizaram os israelitas. Nela, o 
povo de Deus sofreu como nunca os apelos da idolatria e a imposição de decretos 
religiosos que iam contra os princípios bíblicos. Nesta lição, você descobrirá que 
Babilônia é no Apocalipse um símbolo das religiões falsas, que adulteram o verda-
deiro culto a Deus, impondo um modo de adorar diferente do prescrito na Bíblia.
 
1 | Que mensagem de julgamento a voz do segundo anjo trouxe? Apocalipse 14:8

 “Continue o justo na justiça, e o injusto, na injustiça.”
 “Sai dela povo Meu.”
 “Caiu a grande Babilônia!”

“Babilônia” vem de “Babel” (Gn 11:9). Historicamente, o Império Babilônico 
foi responsável pela destruição do primeiro templo de Jerusalém (586 a.C.). 
Isaías profetizou que Babilônia viria a se tornar despovoada por blasfemar 
contra Deus (Is 13:19-21). Na época do Novo Testamento, Babilônia era um 
codinome entre os cristãos para Roma, a sede do império pagão e opressor 
(1Pe 5:13). Devido ao sentido eminentemente religioso da mensagem dos 
três anjos, devemos interpretar sua queda como espiritual ou religiosa.

2 | Que chamado Deus faz àqueles que fazem parte da Babilônia? Apocalipse 18:4

__________________________________________________________________________________

Esse chamado divino revela que há pessoas sinceras e bem-intencionadas 
dentro da Babilônia, as quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo à 
ordem de Deus de sair dela.

3 | Que símbolo representa Babilônia? Apocalipse 17:1-5

Uma ______________________, em cuja ______________________ acha-se escrito um 
nome, um mistério: ______________________, a Grande, a _____________________ das 
____________________ e das abominações da Terra.

Assim como em Apocalipse 12 uma mulher pura 
é o símbolo da igreja fi el, aqui aparece uma mere-
triz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, 
contaminando a verdade com o erro. Na Bíblia, a 
prostituição é um símbolo da idolatria (Ez 16:15; 
23:37, 38).

4 | Como o Apocalipse identifi ca Babilônia? Apocalipse 17:7, 9, 15, 18. Complete 
as lacunas.

“O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da 
__________________ e da besta que tem as _______________cabeças e os ___________ 
chifres e que leva a mulher […]. Aqui está o sentido, que tem sabedoria: as 
sete cabeças são sete ____________________, nos quais a mulher está sentada. 
[…] Falou-me ainda: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são 
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  ◊ A primeira grande metrópole do mundo foi a cidade de Babilônia. Localizada
às margens do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, território do atual Ira-

que, Babilônia foi fundada cerca de 25 séculos antes de Cristo. Sede do Império 
Babilônico, a cidade teve dois grandes períodos de esplendor: o primeiro, sob o 
reinado de Hamurábi (1728-1686 a.C.), e o segundo, no tempo do rei Nabucodo-
nosor II (605-562 a.C.), mencionado na Bíblia. Nesse último período, a cidade che-
gou a 200 mil habitantes, com uma urbanização muito sofi sticada para a época 
e a presença de uma das sete maravilhas do mundo antigo: os jardins suspensos.

A Bíblia nos dá outra perspectiva de Babilônia. Sua riqueza e glória não eram 
maiores do que a idolatria e a impiedade de seus habitantes. Os babilônios destruí-
ram o templo de Deus e a cidade de Jerusalém e escravizaram os israelitas. Nela, o 
povo de Deus sofreu como nunca os apelos da idolatria e a imposição de decretos 
religiosos que iam contra os princípios bíblicos. Nesta lição, você descobrirá que 
Babilônia é no Apocalipse um símbolo das religiões falsas, que adulteram o verda-
deiro culto a Deus, impondo um modo de adorar diferente do prescrito na Bíblia.
 
1 | Que mensagem de julgamento a voz do segundo anjo trouxe? Apocalipse 14:8

 “Continue o justo na justiça, e o injusto, na injustiça.”
 “Sai dela povo Meu.”
 “Caiu a grande Babilônia!”

“Babilônia” vem de “Babel” (Gn 11:9). Historicamente, o Império Babilônico 
foi responsável pela destruição do primeiro templo de Jerusalém (586 a.C.). 
Isaías profetizou que Babilônia viria a se tornar despovoada por blasfemar 
contra Deus (Is 13:19-21). Na época do Novo Testamento, Babilônia era um 
codinome entre os cristãos para Roma, a sede do império pagão e opressor 
(1Pe 5:13). Devido ao sentido eminentemente religioso da mensagem dos 
três anjos, devemos interpretar sua queda como espiritual ou religiosa.

2 | Que chamado Deus faz àqueles que fazem parte da Babilônia? Apocalipse 18:4

__________________________________________________________________________________

Esse chamado divino revela que há pessoas sinceras e bem-intencionadas 
dentro da Babilônia, as quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo à 
ordem de Deus de sair dela.

3 | Que símbolo representa Babilônia? Apocalipse 17:1-5

Uma ______________________, em cuja ______________________ acha-se escrito um 
nome, um mistério: ______________________, a Grande, a _____________________ das 
____________________ e das abominações da Terra.

Assim como em Apocalipse 12 uma mulher pura 
é o símbolo da igreja fi el, aqui aparece uma mere-
triz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, 
contaminando a verdade com o erro. Na Bíblia, a 
prostituição é um símbolo da idolatria (Ez 16:15; 
23:37, 38).

4 | Como o Apocalipse identifi ca Babilônia? Apocalipse 17:7, 9, 15, 18. Complete 
as lacunas.

“O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da 
__________________ e da besta que tem as _______________cabeças e os ___________ 
chifres e que leva a mulher […]. Aqui está o sentido, que tem sabedoria: as 
sete cabeças são sete ____________________, nos quais a mulher está sentada. 
[…] Falou-me ainda: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são 
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_________________, multidões, ___________________ e línguas. […] A mulher que 
viste é a grande ____________________ que ________________ sobre os reis da terra.”

A profecia descreve uma meretriz montada em uma besta com sete cabeças. 
O texto bíblico ainda diz que as sete cabeças são também sete montes e 
sete reis, dos quais cinco já caíram (17:10). A partir disso, podemos buscar 
o signifi cado bíblico da Babilônia do tempo do fi m. O Antigo e o Novo Tes-
tamento nos dão as chaves de interpretação do signifi cado de “montes” no 
Apocalipse. No Antigo Testamento, “monte” era o símbolo de reinos e impé-
rios (Sl 48:2; Is 2:2, 3; Jr 17:3; 31:23; 51:23-25; Ez 17:22, 23; Dn 2:34, 35; 
Zc 4:7). Assim como Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia, que 
haviam caído, o Império Romano era o “monte”, a “cabeça” ou o “rei” que 
dominava o mundo antigo no tempo de João. Roma papal está represen-
tada pela sétima cabeça. Pouco antes da segunda vinda, então, Roma é vista 
como a meretriz montada sobre a besta escarlate e que embriaga o mundo 
com suas doutrinas falsas. Ela age em conjunto com o último império, 
o oitavo “rei” (Ap 17:11).

5 | Qual seria a infl uência religiosa que a Igreja de Roma exerceria sobre o 
cristianismo? Apocalipse 17:2, 4. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Embebedaria os que habitam na Terra com o vinho de sua devassidão.
 Conduziria os cristãos a um reavivamento e reforma.
 Daria ao mundo um cálice de abominações.
 Exaltaria a l ei de Deus.

A igreja caída serve às nações o vinho do cálice de suas doutrinas adulteradas 
(Ap 18:2-4). Com elas, tem embriagado seus adeptos, que não percebem o erro.

6 | Que inscrição enigmática a meretriz traz em sua fronte? Apocalipse 17:5

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A visão do Apocalipse revela que a igreja de Roma é a “mãe” de um sistema 
religioso que se corrompeu, e as diversas igrejas que dela saíram, as “fi lhas”, 
conservam muito de seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada. Os 
dois principais sinais identifi cadores da relação “maternal” entre romanismo 
e o protestantismo apostatado são: a observância do domingo e a crença na 
imortalidade da alma. 

7 | Por qual razão Babilônia será castigada? Apocalipse 14:8

“Por que tem _______________ a beber a todas as ___________________ do vinho da 
fúria da sua ______________________________.”

O castigo é resultante do ensino de uma doutrina adulterada. Isso realça a 
tremenda importância que Deus confere à pureza das doutrinas (Mt 5:17-19).

8 | Por que Deus ordena a Seu povo que saia das igrejas que seguem Babilônia? 
Apocalipse 18:4

 Porque Ele vai formar uma nova igreja no tempo do fi m.
 Para que o povo não sofra Seus fl agelos.
 Porque Deus vai restaurar Babilônia.
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_________________, multidões, ___________________ e línguas. […] A mulher que 
viste é a grande ____________________ que ________________ sobre os reis da terra.”

A profecia descreve uma meretriz montada em uma besta com sete cabeças. 
O texto bíblico ainda diz que as sete cabeças são também sete montes e 
sete reis, dos quais cinco já caíram (17:10). A partir disso, podemos buscar 
o signifi cado bíblico da Babilônia do tempo do fi m. O Antigo e o Novo Tes-
tamento nos dão as chaves de interpretação do signifi cado de “montes” no 
Apocalipse. No Antigo Testamento, “monte” era o símbolo de reinos e impé-
rios (Sl 48:2; Is 2:2, 3; Jr 17:3; 31:23; 51:23-25; Ez 17:22, 23; Dn 2:34, 35; 
Zc 4:7). Assim como Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia e Grécia, que 
haviam caído, o Império Romano era o “monte”, a “cabeça” ou o “rei” que 
dominava o mundo antigo no tempo de João. Roma papal está represen-
tada pela sétima cabeça. Pouco antes da segunda vinda, então, Roma é vista 
como a meretriz montada sobre a besta escarlate e que embriaga o mundo 
com suas doutrinas falsas. Ela age em conjunto com o último império, 
o oitavo “rei” (Ap 17:11).

5 | Qual seria a infl uência religiosa que a Igreja de Roma exerceria sobre o 
cristianismo? Apocalipse 17:2, 4. Assinale “V” para verdadeiro ou “F” para falso.

 Embebedaria os que habitam na Terra com o vinho de sua devassidão.
 Conduziria os cristãos a um reavivamento e reforma.
 Daria ao mundo um cálice de abominações.
 Exaltaria a l ei de Deus.

A igreja caída serve às nações o vinho do cálice de suas doutrinas adulteradas 
(Ap 18:2-4). Com elas, tem embriagado seus adeptos, que não percebem o erro.

6 | Que inscrição enigmática a meretriz traz em sua fronte? Apocalipse 17:5

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A visão do Apocalipse revela que a igreja de Roma é a “mãe” de um sistema 
religioso que se corrompeu, e as diversas igrejas que dela saíram, as “fi lhas”, 
conservam muito de seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada. Os 
dois principais sinais identifi cadores da relação “maternal” entre romanismo 
e o protestantismo apostatado são: a observância do domingo e a crença na 
imortalidade da alma. 

7 | Por qual razão Babilônia será castigada? Apocalipse 14:8

“Por que tem _______________ a beber a todas as ___________________ do vinho da 
fúria da sua ______________________________.”

O castigo é resultante do ensino de uma doutrina adulterada. Isso realça a 
tremenda importância que Deus confere à pureza das doutrinas (Mt 5:17-19).

8 | Por que Deus ordena a Seu povo que saia das igrejas que seguem Babilônia? 
Apocalipse 18:4

 Porque Ele vai formar uma nova igreja no tempo do fi m.
 Para que o povo não sofra Seus fl agelos.
 Porque Deus vai restaurar Babilônia.
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A profecia bíblica alerta o cristão quanto ao perigo de se tornar cúmplice 
de uma pregação doutrinariamente corrompida. Muitos ignoram o que diz a 
revelação de Deus em Sua Palavra. Contudo, conhecer a vontade do Senhor e 
seguir um caminho contrário ao ensinamento bíblico seria um ato de deso-
bediência e rebelião conforme o espírito da Babilônia. Assim, os fl agelos des-
tinados à Babilônia espiritual alcançarão também seus seguidores. Por isso o 
Salvador diz: “Retirai-vos dela, povo Meu” (Ap 18:4).

9 | Que instrução Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma fé 
de forma equivocada? Atos 2:37, 38

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Deus convida todos ao arrependimento. Mesmo pessoas religiosas, mas que 
ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia, precisam se arre-
pender e nascer de novo, demonstrando isso por meio do batismo (Jo 3:1-15; 
At 19:1-7).

Meu compromisso:

Entendi que há um sistema de engano que funciona por meio de diversas 
igrejas, chamadas no Apocalipse, espiritualmente, de Babilônia. Felizmente, 
Deus revelou as verdades bíblicas para nos libertar do engano nos últimos 
momentos da história. Eu me comprometo a rejeitar os ensinos de Babilô-
nia e a seguir exatamente o que as Escrituras Sagradas me ensinam. Quero 
fazer parte da igreja que prega todas as verdades bíblicas, onde Jesus Cristo é 
o cabeça!

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ “Era uma vez…” – assim começam várias histórias infantis. Nesses con-
tos imaginários, confl itos e aventuras são narrados de forma romântica 

e ingênua. Após uma maldade praticada por um vilão, os heróis da história 
conseguem se livrar do problema de uma maneira inesperada. Sãos e salvos, 
um casal fi nalmente se une em casamento, e a fábula termina com a frase: “[…] 
e eles foram felizes para sempre.”

Felizes para sempre! As narrativas para crianças são recontadas justamen-
te por causa do anseio inerente ao ser humano de desfrutar uma felicida-
de sem fi m. Contudo, infelizmente isso não existe neste mundo. As crianças 
crescem e se desencantam ao descobrirem que o desfecho de cada fase da 
vida não é seguido por um “[…] e eles foram felizes para sempre.” Nesta úl-
tima lição, você descobrirá que aqueles que permanecerem em Cristo terão 
um fi nal feliz. O Apocalipse é a única história que verdadeiramente termina 
com “[…] e eles foram felizes para sempre.” Jesus Cristo garantiu esse desfe-
cho com Seu próprio sangue.

1 | Qual é o lugar que Cristo está preparando para 
os salvos morarem eternamente? Apocalipse 21:1-3

______________________________________________________

Cristo prometeu preparar um lugar para Seus 
seguidores (Jo 14:1-3). Esse lugar é chamado de Ilu
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A profecia bíblica alerta o cristão quanto ao perigo de se tornar cúmplice 
de uma pregação doutrinariamente corrompida. Muitos ignoram o que diz a 
revelação de Deus em Sua Palavra. Contudo, conhecer a vontade do Senhor e 
seguir um caminho contrário ao ensinamento bíblico seria um ato de deso-
bediência e rebelião conforme o espírito da Babilônia. Assim, os fl agelos des-
tinados à Babilônia espiritual alcançarão também seus seguidores. Por isso o 
Salvador diz: “Retirai-vos dela, povo Meu” (Ap 18:4).

9 | Que instrução Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma fé 
de forma equivocada? Atos 2:37, 38

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Deus convida todos ao arrependimento. Mesmo pessoas religiosas, mas que 
ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia, precisam se arre-
pender e nascer de novo, demonstrando isso por meio do batismo (Jo 3:1-15; 
At 19:1-7).

Meu compromisso:

Entendi que há um sistema de engano que funciona por meio de diversas 
igrejas, chamadas no Apocalipse, espiritualmente, de Babilônia. Felizmente, 
Deus revelou as verdades bíblicas para nos libertar do engano nos últimos 
momentos da história. Eu me comprometo a rejeitar os ensinos de Babilô-
nia e a seguir exatamente o que as Escrituras Sagradas me ensinam. Quero 
fazer parte da igreja que prega todas as verdades bíblicas, onde Jesus Cristo é 
o cabeça!

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________

◊ “Era uma vez…” – assim começam várias histórias infantis. Nesses con-
tos imaginários, confl itos e aventuras são narrados de forma romântica 

e ingênua. Após uma maldade praticada por um vilão, os heróis da história 
conseguem se livrar do problema de uma maneira inesperada. Sãos e salvos, 
um casal fi nalmente se une em casamento, e a fábula termina com a frase: “[…] 
e eles foram felizes para sempre.”

Felizes para sempre! As narrativas para crianças são recontadas justamen-
te por causa do anseio inerente ao ser humano de desfrutar uma felicida-
de sem fi m. Contudo, infelizmente isso não existe neste mundo. As crianças 
crescem e se desencantam ao descobrirem que o desfecho de cada fase da 
vida não é seguido por um “[…] e eles foram felizes para sempre.” Nesta úl-
tima lição, você descobrirá que aqueles que permanecerem em Cristo terão 
um fi nal feliz. O Apocalipse é a única história que verdadeiramente termina 
com “[…] e eles foram felizes para sempre.” Jesus Cristo garantiu esse desfe-
cho com Seu próprio sangue.

1 | Qual é o lugar que Cristo está preparando para 
os salvos morarem eternamente? Apocalipse 21:1-3

______________________________________________________

Cristo prometeu preparar um lugar para Seus 
seguidores (Jo 14:1-3). Esse lugar é chamado de Ve

r 
an

im
aç

ão
 e

m
 3

D
, b

ai
xa

nd
o 

o 
ap

li
ca

ti
vo

 
A

po
ca

li
ps

e 
RA

 e
m

 h
tt

p:
//

ad
v.

st
/a

po
ca

li
ps

e.

Ilu
str

aç
ão

: V
an

dir
 D

ort
a J

r.



A p o c a l i p s e  •  r e ve l a ç õ e s  d e  e s p e r a n ç a1 0 0

nova Jerusalém, a cidade santa (Ap 3:12), onde os salvos desfrutarão para 
todo o sempre da alegria de estar na presença de Deus.

 2 | Quem fi cará fora da cidade santa? Apocalipse 22:15

 Aqueles que aceitaram o selo de Deus.
 Aqueles que foram martirizados por sua fé em Jesus.
 Aqueles que amam e praticam a mentira, os impuros, os idólatras, etc.

A vontade de Deus é que todos sejam salvos (2Pe 3:9), mas só habitará 
na cidade santa aquele que crer em Jesus (Jo 3:18). Quem rejeitar Cristo 
(1Jo 5:12) não terá seu nome escrito no Livro da Vida (Ap 20:15). Durante 
os eventos fi nais antes da volta de Cristo, aqueles que se submeterem à 
falsa adoração não receberão o selo de Deus. Assinalados com a marca da 
besta, serão condenados pelas próprias transgressões (Ap 13:8; 14:9-11). 
A desobediência voluntária à lei de Deus caracteriza aqueles que não entra-
rão no Céu (Ap 21:8; 1Co 6:9-11).

3 | Quem entrará na cidade santa? Apocalipse 22:14

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

O pecado não existirá na cidade perfeita de Deus. Por isso nós, pecadores, 
precisamos ter os pecados removidos para entrar na cidade santa. A coroa 
da vida será entregue aos fi éis (Ap 2:10) que forem purifi cados com o sangue 
de Cristo (Ap 15:2) e guardarem Sua Palavra (Ap 22:7). Esses entrarão pelos 
portais eternos e terão acesso à árvore da vida.

4 | Qual é a condição essencial para que alguém possa entrar na cidade santa? 
João 3:3, 5

“Nascer da ________________________ e do _____________________________.”

Nascer do Espírito se refere à conversão realizada por Cristo por intermédio 
do Espírito Santo. Quando nos entregamos a Ele, há mudança de vida (Cl 3; 
Ef 4:22-32; 5:1-20). Nascer da água se refere ao batismo, assim como Cristo foi 
batizado por João Batista no rio Jordão. Esse novo nascimento leva o cristão

à experiência de estar “em Cristo Jesus”, uma estreita relação pessoal que 
deve existir entre o cristão e Jesus. Signifi ca mais do que depender Dele ou 
ser um seguidor nominal. Implica em uma união diária, perseverante e viva 
com Jesus (Mt 24:13; Rm 8:1).

5 | Que ações precisam acontecer antes de alguém ser batizado? Atos 2:37, 38

__________________________________________________________________________________

O batismo só deve ser ministrado àquele que passou pela experiência do arre-
pendimento dos pecados, crendo em Jesus como Salvador e Senhor. Como o 
batismo implica uma decisão consciente (Mc 16:16), o batismo infantil não 
encontra respaldo bíblico e contradiz a orientação divina quanto a essa deci-
são tão importante.
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nova Jerusalém, a cidade santa (Ap 3:12), onde os salvos desfrutarão para 
todo o sempre da alegria de estar na presença de Deus.

 2 | Quem fi cará fora da cidade santa? Apocalipse 22:15

 Aqueles que aceitaram o selo de Deus.
 Aqueles que foram martirizados por sua fé em Jesus.
 Aqueles que amam e praticam a emntira, os impuros, os  idólatras, etc.

A vontade de Deus é que todos sejam salvos (2Pe 3:9), mas só habitará 
na cidade santa aquele que crer em Jesus (Jo 3:18). Quem rejeitar Cristo 
(1Jo 5:12) não terá seu nome escrito no Livro da Vida (Ap 20:15). Durante 
os eventos fi nais antes da volta de Cristo, aqueles que se submeterem à 
falsa adoração não receberão o selo de Deus. Assinalados com a marca da 
besta, serão condenados pelas próprias transgressões (Ap 13:8; 14:9-11). 
A desobediência voluntária à lei de Deus caracteriza aqueles que não entra-
rão no Céu (Ap 21:8; 1Co 6:9-11).

3 | Quem entrará na cidade santa? Apocalipse 22:14

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

O pecado não existirá na cidade perfeita de Deus. Por isso nós, pecadores, 
precisamos ter os pecados removidos para entrar na cidade santa. A coroa 
da vida será entregue aos fi éis (Ap 2:10) que forem purifi cados com o sangue 
de Cristo (Ap 15:2) e guardarem Sua Palavra (Ap 22:7). Esses entrarão pelos 
portais eternos e terão acesso à árvore da vida.

4 | Qual é a condição essencial para que alguém possa entrar na cidade santa? 
João 3:3, 5

“Nascer da ________________________ e do _____________________________.”

Nascer do Espírito se refere à conversão realizada por Cristo por intermédio 
do Espírito Santo. Quando nos entregamos a Ele, há mudança de vida (Cl 3; 
Ef 4:22-32; 5:1-20). Nascer da água se refere ao batismo, assim como Cristo foi 
batizado por João Batista no rio Jordão. Esse novo nascimento leva o cristão

à experiência de estar “em Cristo Jesus”, uma estreita relação pessoal que 
deve existir entre o cristão e Jesus. Signifi ca mais do que depender Dele ou 
ser um seguidor nominal. Implica em uma união diária, perseverante e viva 
com Jesus (Mt 24:13; Rm 8:1).

5 | Que ações precisam acontecer antes de alguém ser batizado? Atos 2:37, 38

__________________________________________________________________________________

O batismo só deve ser ministrado àquele que passou pela experiência do arre-
pendimento dos pecados, crendo em Jesus como Salvador e Senhor. Como o 
batismo implica uma decisão consciente (Mc 16:16), o batismo infantil não 
encontra respaldo bíblico e contradiz a orientação divina quanto a essa deci-
são tão importante.

Ilu
str

aç
ão

: V
an

dir
 D

ort
a J

r.



A p o c a l i p s e  •  r e ve l a ç õ e s  d e  e s p e r a n ç a1 0 2

6 | O que o batismo de Cristo pode nos ensinar sobre essa cerimônia tão impor-
tante? Mateus 3:13-17

  Jesus foi até João Batista para ser batizado por imersão, a fi m de cumprir 
a profecia (Dn 9:24-27) e nos dar o exemplo.
 A dedicação de Jesus quando criança substituiu Seu batismo.
 Jesus foi batizado por João Batista para obter perdão.

O signifi cado da palavra batismo é “submergir”. O batismo de Jesus foi pra-
ticado por imersão. Esse é o modelo aprovado por Deus. O Pai o aprovou 
ao dizer: “Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo” (Mt 3:17). 
O Filho o aprovou, pois disse a João Batista que o fazia como exemplo, 
cumprindo toda a justiça. O Espírito Santo o aprovou ao descer como 
pomba sobre Jesus, que saía das águas (Mt 3:16). A Bíblia demonstra que, 
na época dos apóstolos, os cristãos eram batizados como Jesus havia orde-
nado (At 8:26-40).

7 | O que simboliza o verdadeiro batismo cristão? Romanos 6:4

“Fomos, pois, ___________________ com Ele na ________________ pelo batismo; 
para que, como Cristo foi __________________ dentre os mortos pela glória do 
Pai, assim também andemos _______________ em _____________________ de vida.”

Paulo apresenta nesse verso o profundo signifi cado do batismo: a imersão 
representa a morte da pessoa para o pecado de modo tão completo como foi 
a morte de Cristo. O batismo deve assinalar o fi m da velha forma de vida e 
o início da nova. Assim, depois de haver sido simbolicamente sepultada nas 
águas para o pecado, a pessoa experimenta uma ressurreição com Jesus para 
uma nova vida.

8 | Que convite feito ao apóstolo Paulo apresenta a urgência quanto à decisão 
de ser batizado? Atos 22:16

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O exemplo de Paulo nos mostra que não deve haver demora em se tomar uma 
decisão de entrega completa a Cristo.

9 | Que promessa o livro do Apocalipse assegura àquele que experimenta verda-
deira conversão em Cristo? Apocalipse 21:3, 4

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Deus fez uma série de promessas àqueles que aceitam a salvação oferecida 
por Ele. Além de estarem com Deus para sempre, terão o direito de comer da 
árvore da vida (Ap 2:7; 22:2), que signifi ca receber vida eterna. Outra pro-
messa é que os salvos se sentarão no trono de Deus e farão parte do governo 
do Universo (Ap 3:21; 20:4), um privilégio que Lúcifer quis conquistar por 
meio de rebelião e mentira (Is 14:13). Tudo isso será concedido aos servos 
verdadeiros, aqueles que são fi éis a Deus (Lc 22:30; 1Co 6:3).

Meu compromisso

Entendi que para entrar na cidade santa é necessário “nascer da água e do 
Espírito”. Hoje eu tomo a decisão de ter meu nome inscrito entre os salvos e 
me comprometo a seguir o exemplo de Jesus sendo batizado nas águas, para 
perdão dos meus pecados e certeza da vitória.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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6 | O que o batismo de Cristo pode nos ensinar sobre essa cerimônia tão impor-
tante? Mateus 3:13-17

  Jesus foi até João Batista para ser batizado por imersão, a fi m de cumprir 
a profecia (Dn 9:24-27) e nos dar o exemplo.

 A dedicação de Jesus quando criança substituiu Seu batismo.
 Jesus foi batizado por João Batista para obter perdão.

O signifi cado da palavra batismo é “submergir”. O batismo de Jesus foi pra-
ticado por imersão. Esse é o modelo aprovado por Deus. O Pai o aprovou 
ao dizer: “Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo” (Mt 3:17). 
O Filho o aprovou, pois disse a João Batista que o fazia como exemplo, 
cumprindo toda a justiça. O Espírito Santo o aprovou ao descer como 
pomba sobre Jesus, que saía das águas (Mt 3:16). A Bíblia demonstra que, 
na época dos apóstolos, os cristãos eram batizados como Jesus havia orde-
nado (At 8:26-40).

7 | O que simboliza o verdadeiro batismo cristão? Romanos 6:4

“Fomos, pois, ___________________ com Ele na ________________ pelo batismo; 
para que, como Cristo foi __________________ dentre os mortos pela glória do 
Pai, assim também andemos _______________ em _____________________ de vida.”

Paulo apresenta nesse verso o profundo signifi cado do batismo: a imersão 
representa a morte da pessoa para o pecado de modo tão completo como foi 
a morte de Cristo. O batismo deve assinalar o fi m da velha forma de vida e 
o início da nova. Assim, depois de haver sido simbolicamente sepultada nas 
águas para o pecado, a pessoa experimenta uma ressurreição com Jesus para 
uma nova vida.

8 | Que convite feito ao apóstolo Paulo apresenta a urgência quanto à decisão 
de ser batizado? Atos 22:16

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

O exemplo de Paulo nos mostra que não deve haver demora em se tomar uma 
decisão de entrega completa a Cristo.

9 | Que promessa o livro do Apocalipse assegura àquele que experimenta verda-
deira conversão em Cristo? Apocalipse 21:3, 4

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Deus fez uma série de promessas àqueles que aceitam a salvação oferecida 
por Ele. Além de estarem com Deus para sempre, terão o direito de comer da 
árvore da vida (Ap 2:7; 22:2), que signifi ca receber vida eterna. Outra pro-
messa é que os salvos se sentarão no trono de Deus e farão parte do governo 
do Universo (Ap 3:21; 20:4), um privilégio que Lúcifer quis conquistar por 
meio de rebelião e mentira (Is 14:13). Tudo isso será concedido aos servos 
verdadeiros, aqueles que são fi éis a Deus (Lc 22:30; 1Co 6:3).

Meu compromisso

Entendi que para entrar na cidade santa é necessário “nascer da água e do 
Espírito”. Hoje eu tomo a decisão de ter meu nome inscrito entre os salvos e 
me comprometo a seguir o exemplo de Jesus sendo batizado nas águas, para 
perdão dos meus pecados e certeza da vitória.

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____ /_____ /________
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v i s õ e s  d e  D a n i e l
DANIEL 2 DANIEL 7 DANIEL 8 DANIEL 9

BABILÔNIA
A cabeça de ouro 

BABILÔNIA
Leão com asas de águia

MÉDIA-PÉRSIA
O peito de prata

MÉDIA-PÉRSIA
Urso que se levanta  
de um dos lados com  
três costelas na boca

MÉDIA-PÉRSIA
Carneiro com  
um chifre mais alto 
que o outro

Decreto de Artaxerxes,  
em 457 a.C., para  
a restauração de 
Jerusalém (Ed 7)

GRÉCIA
Ventre e coxas de bronze

GRÉCIA
Leopardo com quatro asas e 
quatro cabeças

GRÉCIA
Bode com um grande chifre, 
que se quebra e é substituí-
do por quatro chifres

ROMA IMPERIAL
Pernas de ferro

EUROPA DIVIDIDA 
Ferro e barro constituindo 
os pés e os dedos

A extensão da Roma férrea, 
das pernas para os pés, 
simboliza a continuação dos 
conceitos característicos de 
Roma na Europa Ocidental

ROMA IMPERIAL
Animal terrível e espantoso

EUROPA DIVIDIDA 
Dez chifres na cabeça do 
animal – 538

IGREJA ROMANA
Chifre pequeno que  
surgiu do quarto  
animal – esse chifre  
que persegue os  
santos e cuida em  
mudar os tempos  
e a lei.

1798

ROMA IMPERIAL
Chifre pequeno  
originado do ocidente

IGREJA ROMANA
Chifre pequeno  
pisoteia o exército  
celestial

1844

Batismo/unção em 27 d.C. 

Crucifixão em 31 d.C. 

Nova orientação para a 
missão em 34 d.C.

TRANSGRESSÃO 
ASSOLADORA 
O príncipe destruidor  
arrasa o templo e  
Jerusalém em 70 d.C. 
Abominável da  
Desolação

O príncipe destruidor 
desola os santos e o 
santuário

NOVO REINO
A pedra transforma-se em 
uma montanha que enche 
toda a Terra

INÍCIO DO  
JULGAMENTO 
O Filho do Homem  
dirige-Se ao Ancião  
de Dias

NOVO REINO
O Filho do Homem  
entrega o domínio aos 
santos

SANTUÁRIO  
“RESTAURADO”
Dia da Expiação
Dia do juízo  
pré-advento

O S  D E Z  M A N D A M E N T O S 

Segundo a Bíblia 
(Êx 20:3-17) Segundo o Catecismo

“Não terás outros deuses diante de Mim.” 1 “Amar a Deus sobre todas as coisas.”

“Não farás para ti imagens de escultura; não as 
adorarás.” 2 “Não tomar Seu santo nome em vão.”

“Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, 
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o 
Seu nome em vão.”

3 “Guardar domingos e festas.”

“Lembra-te do dia do sábado para o santificar.” 4 “Honrar pai e mãe.”

“Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os 
teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.” 5 “Não matar.”

“Não matarás.” 6 “Não pecar contra a castidade.”

“Não adulterarás.” 7 “Não furtar.”

“Não furtarás.” 8 “Não levantar falso testemunho.”

“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.” 9 “Não desejar a mulher do próximo.”

“Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás 
a mulher do teu próximo.” 10 “Não cobiçar as coisas alheias.”

Esses mandamentos foram escritos pelo dedo de 
Deus (Êx 31:18). Os primeiros quatro mandamentos 
enfatizam nosso amor a Deus. Os seis últimos enfatizam 
nosso amor pelo semelhante (Mt 22:37-40).

Essa lista de mandamentos foi escrita pelo homem.  
O segundo mandamento, que proíbe a adoração de 
imagens, foi retirado.  A guarda do sábado foi substituída 
pela observância do domingo.
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v i s õ e s  d e  D a n i e l
DANIEL 2 DANIEL 7 DANIEL 8 DANIEL 9

BABILÔNIA
A cabeça de ouro 

BABILÔNIA
Leão com asas de águia

MÉDIA-PÉRSIA
O peito de prata

MÉDIA-PÉRSIA
Urso que se levanta  
de um dos lados com  
três costelas na boca

MÉDIA-PÉRSIA
Carneiro com  
um chifre mais alto 
que o outro

Decreto de Artaxerxes,  
em 457 a.C., para  
a restauração de 
Jerusalém (Ed 7)

GRÉCIA
Ventre e coxas de bronze

GRÉCIA
Leopardo com quatro asas e 
quatro cabeças

GRÉCIA
Bode com um grande chifre, 
que se quebra e é substituí-
do por quatro chifres

ROMA IMPERIAL
Pernas de ferro

EUROPA DIVIDIDA 
Ferro e barro constituindo 
os pés e os dedos

A extensão da Roma férrea, 
das pernas para os pés, 
simboliza a continuação dos 
conceitos característicos de 
Roma na Europa Ocidental

ROMA IMPERIAL
Animal terrível e espantoso

EUROPA DIVIDIDA 
Dez chifres na cabeça do 
animal – 538

IGREJA ROMANA
Chifre pequeno que  
surgiu do quarto  
animal – esse chifre  
que persegue os  
santos e cuida em  
mudar os tempos  
e a lei.

1798

ROMA IMPERIAL
Chifre pequeno  
originado do ocidente

IGREJA ROMANA
Chifre pequeno  
pisoteia o exército  
celestial

1844

Batismo/unção em 27 d.C. 

Crucifixão em 31 d.C. 

Nova orientação para a 
missão em 34 d.C.

TRANSGRESSÃO 
ASSOLADORA 
O príncipe destruidor  
arrasa o templo e  
Jerusalém em 70 d.C. 
Abominável da  
Desolação

O príncipe destruidor 
desola os santos e o 
santuário

NOVO REINO
A pedra transforma-se em 
uma montanha que enche 
toda a Terra

INÍCIO DO  
JULGAMENTO 
O Filho do Homem  
dirige-Se ao Ancião  
de Dias

NOVO REINO
O Filho do Homem  
entrega o domínio aos 
santos

SANTUÁRIO  
“RESTAURADO”
Dia da Expiação
Dia do juízo  
pré-advento

*
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O S  D E Z  M A N D A M E N T O S 

Segundo a Bíblia 
(Êx 20:3-17) Segundo o Catecismo

“Não terás outros deuses diante de Mim.” 1 “Amar a Deus sobre todas as coisas.”

“Não farás para ti imagens de escultura; não as 
adorarás.” 2 “Não tomar Seu santo nome em vão.”

“Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, 
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o 
Seu nome em vão.”

3 “Guardar domingos e festas.”

“Lembra-te do dia do sábado para o santificar.” 4 “Honrar pai e mãe.”

“Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os 
teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.” 5 “Não matar.”

“Não matarás.” 6 “Não pecar contra a castidade.”

“Não adulterarás.” 7 “Não furtar.”

“Não furtarás.” 8 “Não levantar falso testemunho.”

“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.” 9 “Não desejar a mulher do próximo.”

“Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás 
a mulher do teu próximo.” 10 “Não cobiçar as coisas alheias.”

Esses mandamentos foram escritos pelo dedo de 
Deus (Êx 31:18). Os primeiros quatro mandamentos 
enfatizam nosso amor a Deus. Os seis últimos enfatizam 
nosso amor pelo semelhante (Mt 22:37-40).

Essa lista de mandamentos foi escrita pelo homem.  
O segundo mandamento, que proíbe a adoração de 
imagens, foi retirado.  A guarda do sábado foi substituída 
pela observância do domingo.
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A S  S E T E  I G R E J A S
31          100             313           538          1517         1755            1844                    

Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfi a Laodiceia

Era dos 
apóstolos

Era das 
perseguições

Era da 
apostasia

Era das 
trevas

Era da 
Reforma

Era dos 
reavivamentos

Era do 
juízo e do 
preparo 
para a 

segunda 
vinda

Pérgamo
Tiatira

Esmirna

Éfeso
Laodiceia

Sardes
FiladélfiaMar Mediterrâneo

Mar Negro

ÁSIA MENOR

Segunda
Vinda

O s  S e t e  S e l o s
1o SELO

CAVALO BRANCO
2o SELO

CAVALO VERMELHO
3o SELO

CAVALO PRETO
4o SELO

CAVALO AMARELO
5o SELO

REFORMA
6o  SELO

MENSAGEM DO ADVENTO
7o SELO

2a VINDA DE JESUS
31 – 100
1o século (Cl 1:6).

100 – 313
Era das perseguições

313 – 538
Balança para pesar os 
poucos fi éis

538 – 1517
Época da intolerância 
religiosa

1517 – 1755 1755 até o fi m Silêncio: fi m da graça

Branco: pureza Vermelho: perigo e 
apostasia (Ap 17:3-6) Preto: trevas espirituais Amarelo: palidez mortal

•  Arco: conquistas
(Hc 3:8, 9)

•   Coroa: sinal de poder,
vitória (Mt 28:18;
1Jo 5:4)

•  Saiu preparado para 
a luta (Sl 45:3, 4)

•  Espada-cruz: poder 
do Estado

• União com o Estado 

•  Apostasia
(At 26:25-30; 2Ts 2:3-7)

•  Trigo: medida

•  Carência da Palavra de 
Deus (Amós 8:11, 12)

•  Cevada é inferior ao trigo

•  Tradições semelhantes

•  Azeite: Espírito

•  Vinho: Comunhão 
(Mt 24:27)

•  Morte = Satanás
(Hb 2:14)

•  Modo de perseguir 
(Ap 6:8)

•  Tempo de morte: 
(Ez 14:12-21)

•  Somente o justo se salva

•  Almas debaixo do altar

•  Altar: planeta Terra

•   Gesto de vingança
(Gn 4:10; Rm 12)

•  Vestidos brancos: 
reconhecimento posterior a 
seu combate

•  Últimos sinais:

•  Terremoto de Lisboa
1o/11/1755

•  O Sol se escureceu; 
Lua como sangue
19/5/1780

•   Queda das estrelas
13/11/1833

Meia hora profética:

•  360 dividido por 24 = 15

•  15 dividido por 2 = 7 ½

•  Cerca de sete dias

Para conquistar Para tirar a paz
da Terra

Luto da igreja
pela queda Cor da morte Almas perseguidas Aproxima-se o galardão 

e o juízo Segunda vinda de Jesus

A S  S E T E  T R O M B E T A S

Invasão 
do Norte 

contra Roma 
Ocidental 

pelos 
visigodos. 

Entrada em 
Cartago.

Ataque 
naval contra 
a Itália pelos 

vândalos

Invasão do 
império 

ocidental 
pelos hunos

Último 
imperador 
romano é 

destronado 
pelos 

hérulos

PRIMEIRO AI

Conquista 
dos 

sarracenos

SEGUNDO AI

Conquista 
do Império 
Bizantino 

pelos turcos 
otomanos

TERCEIRO AI

Mistério de 
Deus será 
concluído

ALARICO GENSERICO ÁTILA ODOACRO MAOMÉ
IMPÉRIO

OTOMANO

Quatro anjos: 
sultanatos de 
Alepo, Icônio, 
Damasco e 

Bagdá

Preparação 
para o 

Armagedom

Apocalipse 
8:1 a 7

Apocalipse 
8:8 e 9

Apocalipse 
8:10 e 11

Apocalipse 
8:12 e 13

Apocalipse
9:1 a 12

Apocalipse 
9:13 a 21

Apocalipse 
11:15 a 19

Queda do Império Romano Ocidental Queda do Império 
Romano Oriental

VOLTA DE 
CRISTO
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A S  S E T E  I G R E J A S
31          100             313           538          1517         1755            1844                    

Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia

Era dos 
apóstolos

Era das 
perseguições

Era da 
apostasia

Era das 
trevas

Era da 
Reforma

Era dos 
reavivamentos

Era do  
juízo e do 
preparo  
para a 

segunda 
vinda

Segunda
Vinda

O s  S e t e  S e l o s
1o SELO

CAVALO BRANCO
2o SELO

CAVALO VERMELHO
3o SELO

CAVALO PRETO
4o SELO

CAVALO AMARELO
5o SELO

REFORMA
6o  SELO

MENSAGEM DO ADVENTO
7o SELO

2a VINDA DE JESUS
31 – 100
1o século (Cl 1:6).

100 – 313
Era das perseguições

313 – 538
Balança para pesar os 
poucos fiéis

538 – 1517
Época da intolerância 
religiosa

1517 – 1755 1755 até o fim Silêncio: fim da graça

Branco: pureza Vermelho: perigo e 
apostasia (Ap 17:3-6) Preto: trevas espirituais Amarelo: palidez mortal

•  Arco: conquistas 
(Hc 3:8, 9)

•   Coroa: sinal de poder, 
vitória (Mt 28:18; 
1Jo 5:4)

•  Saiu preparado para  
a luta (Sl 45:3, 4)

•  Espada-cruz: poder  
do Estado

• União com o Estado 

•  Apostasia 
(At 26:25-30; 2Ts 2:3-7)

•  Trigo: medida

•  Carência da Palavra de 
Deus (Amós 8:11, 12)

•  Cevada é inferior ao trigo

•  Tradições semelhantes

•  Azeite: Espírito

•  Vinho: Comunhão  
(Mt 24:27)

•  Morte = Satanás 
(Hb 2:14)

•  Modo de perseguir  
(Ap 6:8)

•  Tempo de morte:  
(Ez 14:12-21)

•  Somente o justo se salva

•  Almas debaixo do altar

•  Altar: planeta Terra

•   Gesto de vingança 
(Gn 4:10; Rm 12)

•  Vestidos brancos:  
reconhecimento posterior a 
seu combate

•  Últimos sinais:

•  Terremoto de Lisboa 
1o/11/1755

•  O Sol se escureceu;  
Lua como sangue 
19/5/1780

•   Queda das estrelas 
13/11/1833

Meia hora profética:

•  360 dividido por 24 = 15

•  15 dividido por 2 = 7 ½

•  Cerca de sete dias

Para conquistar Para tirar a paz 
da Terra

Luto da igreja 
pela queda Cor da morte Almas perseguidas Aproxima-se o galardão  

e o juízo Segunda vinda de Jesus

A S  S E T E  T R O M B E T A S

410-428

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a

476-622 1449-1453451 453 1844
Invasão 
do Norte 

contra Roma 
Ocidental 

pelos 
visigodos. 

Entrada em 
Cartago.

Ataque 
naval contra 
a Itália pelos 

vândalos

Invasão do 
império 

ocidental 
pelos hunos

Último 
imperador 
romano é 

destronado 
pelos 

hérulos

PRIMEIRO AI

Conquista 
dos  

sarracenos

SEGUNDO AI

Conquista 
do Império 
Bizantino 

pelos turcos 
otomanos

TERCEIRO AI

Mistério de 
Deus será 
concluído

ALARICO GENSERICO ÁTILA ODOACRO MAOMÉ
IMPÉRIO

OTOMANO

Quatro anjos: 
sultanatos de 
Alepo, Icônio, 
Damasco e 

Bagdá

Preparação 
para o  

Armagedom

Apocalipse 
8:1 a 7

Apocalipse 
8:8 e 9

Apocalipse 
8:10 e 11

Apocalipse 
8:12 e 13

Apocalipse 
9:1 a 12

Apocalipse 
9:13 a 21

Apocalipse 
11:15 a 19

Queda do Império Romano Ocidental Queda do Império  
Romano Oriental

VOLTA DE 
CRISTO
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Derramamento da 
chuva serôdia

(Jl 2:28, 29)

Pregação do 
evangelho alcança 

todos os povos 
(Mt 24:14)

Ressurreição parcial 
dos perseguidores 
do povo de Deus 
(Mt 26:64; Ap 1:7)

Decreto dominical 
(Ap 13:16)

Fechamento da 
porta da graça

(Mt 25:10; Ap 22:11)

Decreto de morte  
(Ap 13:15)

Últimas pragas  
(Ap 16)

Ressurreição especial 
de “muitos” santos 

(Dn 12:2)

ESPERANÇA ESCATOLÓGICA
Escatologia é o estudo dos úl-
timos eventos. Veja aqui uma 
sucessão de eventos especiais 
que nos aguardam:

E V E N T O S  F I N A I S 

Volta de Jesus (Jo 14:1-3; Ap 1:7)
Primeira ressurreição (geral) e glorifi cação

(1Ts 4:16, 17)
Justos serão arrebatados para o encontro 

com Jesus nos ares (1Ts 4:17)

Fim do Milênio (Ap 21:7)
A nova Jerusalém

desce para a Terra (Ap 21:2)

1.000 anos

Eternidade de Paz 
(Ap 22:3-5)

Recriação da Terra
(Ap 21:5; 2Pe 3:12, 13)

Início do Milênio (Ap 21:4)
Santos no Céu com Deus

(Jo 14:3; Ap 20:6)

Terra desolada e vazia; 
Satanás preso no “abismo” 

(Jr 4:23-26; Ap 20:1-3)

 Segunda ressurreição, 
julgamento e destruição 

defi nitiva dos ímpios
(Ap 20:5, 7-10)

Morte dos ímpios
(2Ts 2:8)

Entendem-se as sete últimas pragas de Apocalipse 16 como um material profético descritivo 
dos juízos punitivos de Deus infl igidos à humanidade impenitente logo antes da segunda 
vinda de Jesus, quando a misericórdia e a graça não mais atuarão em favor dos perdidos. 
As pragas se cumprirão antes da segunda vinda de Jesus, como se nota na tabela a seguir:

Praga Texto Literal Símbólico
1a 16:2 Terra, úlceras malignas; adoradores Marca e imagem da besta

2a 16:3 Mar; sangue; seres mortos -

3a 16:4 Rios; fontes de água; sangue -

4a 16:8, 9 Sol; calor; homens; blasfêmias - 

5a 16:10, 11 Trevas; reino; homens; línguas; dor; blas-
fêmias; angústias; úlceras; arrependimento Besta e seu trono

6a 16:12-16

Reis do mundo inteiro (nações); peleja do 
grande dia do Deus Todo- Poderoso; reis 
do oriente (Jesus e o exército angelical 
que O acompanha)

Rio Eufrates; secam-se as águas; dragão; 
besta; falso profeta; três espíritos imundos 
semelhantes a rãs; vestes; Armagedom

7a 16:17-21 Ar; grande terremoto; cidades das nações; 
ilhas; montes; saraivada; o peso das pedras

A grande cidade (Babilônia) dividida em três 
partes; cálice do vinho do furor da ira de Deus

A s  S e t e  P r a g a s

D o m  d e  P r o f e c i a  –  C r i t é r i o s  B í b l i c o s 
Os adventistas entendem que o dom de profecia manifestado no ministério de Ellen 
G. White (1827-1915) a qualifi ca quanto a todos os critérios bíblicos identifi cadores de
um profeta verdadeiro. Confi ra alguns dos principais a seguir:

Critério bíblico Ellen G. White

Conformidade com a 
Palavra e a lei de Deus 
(Is 8:20)

Virtudes marcantes de sua personalidade: economia, trabalho voluntário, serviço missionário, 
integridade nos relacionamentos, perseverança e coragem, bom senso e bom humor (Herbert 
E. Douglass, Mensageira do Senhor. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 516).

Profecias cumpridas 
(Dt 18:21, 22)

A ascensão dos Estados Unidos como superpotência mundial, a globalização do espiritismo 
moderno, princípios de vida saudável, a recuperação do papado, etc. (Herbert E. Douglass, 
Profecias Surpreendentes. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2013).

Bons frutos na vida 
(Mt 7:15)

“Foi e tem sido respeitada como escritora, oradora, conselheira, reformadora educacional e da 
saúde, fundadora de instituições e defensora dos direitos humanos. É reconhecida até mesmo 
como uma das precursoras da ecologia moderna. Segundo pesquisa divulgada em 2014 pelo 
Smithsonian Institute, Ellen G. White está entre os 100 americanos mais infl uentes da história” 
(Denis Fortin e Jerry Moon, eds., Enciclopédia Ellen G. White. Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 2018, p. 17).

Ensina a divindade e a 
encarnação de Cristo 
(1Jo 4:1, 2)

“[…] pela encarnação do Filho de Deus, cumpriu-se o plano do Céu.” “A divindade de Cristo é a 
certeza de vida eterna para o crente” (Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações. Tatuí, SP: 
Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 161, 530).



P1

38
36

6 
C_

A
po

ca
lip

se

Designer

Editor Texto

C.Qualidade

Depto. Arte 

1 1 1

E VE N T O S  F I N A I S 

Volta de Jesus (Jo 14:1-3; Ap 1:7)
Primeira ressurreição (geral) e glorificação

(1Ts 4:16, 17)
Justos serão arrebatados para o encontro 

com Jesus nos ares (1Ts 4:17)

Entendem-se as sete últimas pragas de Apocalipse 16 como um material profético descritivo 
dos juízos punitivos de Deus infligidos à humanidade impenitente logo antes da segunda 
vinda de Jesus, quando a misericórdia e a graça não mais atuarão em favor dos perdidos. 
As pragas se cumprirão antes da segunda vinda de Jesus, como se nota na tabela a seguir:

Praga Texto Literal Simbólico
1a 16:2 Terra, úlceras malignas; adoradores Marca e imagem da besta

2a 16:3 Mar; sangue; seres mortos -

3a 16:4 Rios; fontes de água; sangue -

4a 16:8, 9 Sol; calor; homens; blasfêmias - 

5a 16:10, 11 Trevas; reino; homens; línguas; dor; blas-
fêmias; angústias; úlceras; arrependimento Besta e seu trono

6a 16:12-16

Reis do mundo inteiro (nações); peleja do 
grande dia do Deus Todo-Poderoso; reis  
do oriente (Jesus e o exército angelical  
que O acompanha)

Rio Eufrates; secam-se as águas; dragão; 
besta; falso profeta; três espíritos imundos 
semelhantes a rãs; vestes; Armagedom

7a 16:17-21 Ar; grande terremoto; cidades das nações; 
ilhas; montes; saraivada; o peso das pedras

A grande cidade (Babilônia) dividida em três 
partes; cálice do vinho do furor da ira de Deus

A s  S e t e  P r a g a s

D o m  d e  P r o f e c i a  –  C r i t é r i o s  B í b l i c o s 
Os adventistas entendem que o dom de profecia manifestado no ministério de Ellen  
G. White (1827-1915) a qualifica quanto a todos os critérios bíblicos identificadores de 
um profeta verdadeiro. Confira alguns dos principais a seguir:

Critério bíblico Ellen G. White

Conformidade com a 
Palavra e a lei de Deus 
(Is 8:20)

Virtudes marcantes de sua personalidade: economia, trabalho voluntário, serviço missionário, 
integridade nos relacionamentos, perseverança e coragem, bom senso e bom humor (Herbert 
E. Douglass, Mensageira do Senhor. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 516).

Profecias cumpridas  
(Dt 18:21, 22)

A ascensão dos Estados Unidos como superpotência mundial, a globalização do espiritismo 
moderno, princípios de vida saudável, a recuperação do papado, etc. (Herbert E. Douglass, 
Profecias Surpreendentes. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2013).

Bons frutos na vida  
(Mt 7:15)

“Foi e tem sido respeitada como escritora, oradora, conselheira, reformadora educacional e da 
saúde, fundadora de instituições e defensora dos direitos humanos. É reconhecida até mesmo 
como uma das precursoras da ecologia moderna. Segundo pesquisa divulgada em 2014 pelo 
Smithsonian Institute, Ellen G. White está entre os 100 americanos mais influentes da história” 
(Denis Fortin e Jerry Moon, eds., Enciclopédia Ellen G. White. Tatuí, SP: Casa Publicadora 
Brasileira, 2018, p. 17).

Ensina a divindade e a 
encarnação de Cristo  
(1Jo 4:1, 2)

“[…] pela encarnação do Filho de Deus, cumpriu-se o plano do Céu.” “A divindade de Cristo é a 
certeza de vida eterna para o crente” (Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações. Tatuí, SP: 
Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 161, 530).
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Ellen Gould Harmon nasceu em Gorham, Maine, nos Estados Unidos, em 26 de 
novembro de 1827. Com sua irmã gêmea Elisabeth, era a mais nova dos oito 
filhos de Robert e Eunice Harmon. Aos nove anos, sofreu um acidente que fra-
gilizou sua saúde e a impediu de estudar além do terceiro ano escolar.

Na adolescência, o medo que sentia a respeito do futuro desvaneceu quando 
ela descobriu em Jesus Cristo um salvador divino e amoroso.  Converteu-se e 
foi batizada e recebida como membro da Igreja Metodista em 26 de junho 
de 1842. Ellen e sua família aceitaram nessa época os ensinos do prega-
dor batista Guilherme Miller a respeito da proximidade da segunda vinda de 
Cristo. Com milhares de outros cristãos de várias denominações, esperou que 
o retorno de Jesus coincidisse com o término do tempo predito na profecia 
de Daniel 8:14, em 1844. O fato de Cristo não ter voltado na ocasião ficou 
conhecido como o Grande Desapontamento.

Em dezembro de 1844, Ellen recebeu sua primeira visão profética, sobre 
a volta de Jesus e o Céu. Casou-se em 30 de agosto de 1846 com o pastor 
Tiago White, com quem teve quatro filhos: Henry Nichols, que faleceu aos  
16 anos; James Edson, que se tornou pastor e missionário; William Clarence, 
que também foi pastor e missionário; e John Herbert, que faleceu com apenas 
três meses de idade.

Ao longo de sua vida, teve mais de duas mil visões e sonhos. As orientações 
recebidas de Deus foram escritas em milhares de páginas em livros, artigos de 
revista, sermões, cartas, diários e manuscritos, tratando principalmente sobre 
a pessoa de Cristo e também sobre teologia, vida cristã, saúde, educação, famí-
lia, liderança, finanças e outros assuntos religiosos. Esse material hoje está 
disponível em livros que, por seu conteúdo, são conhecidos como Espírito de 
Profecia. Suas principais obras são aquelas que comentam toda a Bíblia (Série 
Conflito) e seu best-seller Caminho a Cristo. 

Com o esposo, participou, na década de 1850, de um grupo de pessoas  
que estudavam a Bíblia a fim de descobrir verdades da Palavra de Deus que não 
estavam sendo ensinadas pelas igrejas cristãs na época. Esse grupo formou 
a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além disso, por sua influência e liderança, 
ajudou a estabelecer revistas, editoras, escolas, universidades, casas de saúde, 
instituições sociais e fábricas de alimentos saudáveis. Foi missionária por  
11 anos, na Suíça e na Austrália. Além do trabalho relacionado à igreja, Ellen 
White sempre procurava ajudar os necessitados, inclusive acolhendo em sua 
casa estudantes pobres e pessoas doentes. Faleceu em Santa Helena, Califór-
nia, em 16 de julho de 1915, com 87 anos.

O  D O M  P R O F É T I C O 
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