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Vamos supor que se dirige no seu carro para um compromisso muito importante. 
É urgente! 

O compromisso está a mil quilómetros da sua casa. Fica numa cidade que não lhe é 
familiar. Está marcado para as 14:00 horas num endereço que é totalmente novo para si. 
O presidente de uma das empresas que lidera o mercado em Portugal no seu sector ofe-
receu-lhe uma posição importante. A noventa quilómetros do seu destino, você começa 
a duvidar se conseguirá chegar a tempo. Nem sequer está seguro se está a ir na direcção 
correcta. Num dado momento, pára para pedir ajuda. Cada uma das pessoas a quem per-
gunta pelo endereço dá-lhe indicações diferentes. Totalmente confuso, você fica irreme-
diavelmente perdido. Agora está certo de que irá falhar este compromisso crucial.

Na sua busca desesperada para encontrar o endereço que procura, pergunta ao fun-
cionário de uma estação de serviço. Felizmente, ele não só sabe o caminho, como lhe 
dá um mapa com indicações explícitas. Com confiança renovada, de novo prossegue 
viagem. Seguro do seu itinerário, consegue chegar ao seu compromisso precisamente 
a tempo. Deus concedeu-nos orientações para o século XXI. As orientações mais impor-
tantes da nossa vida reportam-se ao itinerário que liga a Terra ao Céu. O compromisso 
mais importante da nossa vida é estarmos prontos para encontrar Cristo quando Ele re-
gressar. Não há uma segunda oportunidade para a Eternidade. Falhar a Eternidade com 
Cristo é falhar o mais importante compromisso da nossa vida. No entanto, multidões 
têm seguido as “orientações religiosas” erradas. Elas estão irremediavelmente perdidas 
na estrada da vida. Sem um mapa “religioso” para as orientar, sentem-se confusas. Têm 
procurado a Verdade por si mesmas; no entanto, permanecem vazias no seu interior. 
Têm dado ouvidos a vozes desorientadas e a sua procura desesperada não as levou a 
lado algum. Estão na estrada errada e muitas sabem-no bem.

NOTAS:

Apesar de terem sido escritos há muitas centenas de anos, os textos da 
Bíblia continuam sempre actuais. Nenhum outro livro responde mais 
adequadamente às necessidades básicas e essenciais do ser humano.

É meu propósito permitir que o espírito santo molde 
a minha vida, à medida que abro o meu coração para 

descobrir o amor e a verdade de Jesus na sua palavra.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+



Onde podemos nós encontrar um mapa de confiança? Existem orientações que nos 
possam guiar seguramente através deste século XXI? Sim, essas orientações existem na 
verdade! A Bíblia fornece-nos informações bastante claras. Este Livro fascinante apre-
senta-nos as respostas para as mais profundas interrogações e inquietudes do coração 
humano. Perguntas, tais como:

Como posso estar certo da vida eterna?
Se Deus é tão bom, porque vive o mundo nesta confusão?

Como posso ter paz de espírito?
Poderei tornar-me na pessoa que realmente pretendo ser?

O que existe para além da morte?
Qual é o verdadeiro sentido da vida?

Vivemos nós no fim da história da Humanidade?
Como terminará o mundo?

Estas lições foram especialmente concebidas para responder às suas questões a par-
tir da Bíblia, a Palavra de Deus. Estimado amigo, pode colocar a sua confiança neste Livro 
maravilhoso. Se nunca estudou a Bíblia, agora será ricamente recompensado. A Palavra 
de Deus dar-lhe-á coragem e esperança, à medida que for encontrando o sentido mais 
profundo da vida. Se é um experimentado estudante da Bíblia, estas lições conduzi-lo-
-ão, de uma forma mais profunda, às verdades da Palavra de Deus.

A primeira lição, intitulada “O Guia Infalível”, revela-nos a impressionante possibi-
lidade, concedida a cada pessoa, de compreendermos os ensinos desse Livro por nós 
mesmos com o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita durante um período de 1500 
anos. Contém 66 livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes. Os autores da Bí-
blia abordam os temas mais difíceis e controversos que podemos imaginar. No entanto, 
estão todos de acordo. Eles não se contradizem uns aos outros, evidenciando os seus 
escritos uma inspiração divina.

Existe um Personagem central que ocupa um lugar de destaque neste Livro inspirado: 
Cristo, o Salvador da Humanidade. A história da Bíblia começa no Éden, o mundo perfei-
to de Deus, e termina no Éden, o mundo perfeito de Deus. 

Antes de o pecado entrar no mundo, Deus comunicava directamente com Adão e 
Eva. Infelizmente, o pecado separou os nossos primeiros pais de Deus. Hoje, o compa-
nheirismo face a face com Deus já não é possível. Ainda assim, o coração de um Deus 
amoroso continua a desejar comunicar com um mundo em rebelião. 

Vamos procurar saber como.

Qual é o tema central da Bíblia? João 5:39.
A resposta da Bíblia

O que acontecerá na nossa vida à medida que estudarmos
as preciosas promessas da Palavra de Deus? II Pedro 1:3 e 4. 

14

A resposta da Bíblia

As Escrituras testificam ou dão testemunho de Jesus. À medida que estudamos a Bíblia, e através do 
poder do Espírito Santo, somos transformados à imagem e à semelhança de Jesus, o nosso Salvador.

Que garantia deu Jesus de que, à medida que estudamos a Bíblia 
com um coração sincero, seremos guiados até à Sua verdade?

João 16:13.
A resposta da Bíblia

À medida que o Espírito Santo nos dirige no nosso estudo da Bíblia, comparando versículo com
versículo e texto com texto, conheceremos a verdade de Deus. Deus não nos deixou sozinhos na

nossa busca da verdade. Ele prometeu a orientação do Espírito Santo.
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Que conselho nos dá a Bíblia para melhor entendermos 
a verdade? II Timóteo 2:15. 

10

A resposta da Bíblia

É muito importante estudarmos a Bíblia por nós mesmos. Devemos, acima de tudo, procurar conhecer a 
vontade de Deus e a Sua Salvação, mas directamente a partir d’Ele e não por intermédio de qualquer ser 

humano. Deus convida-nos a uma descoberta pessoal da verdade a partir da Sua Palavra.

Se Deus está a guiar-nos até à verdade quando estudamos as 
Escrituras, qual é o método de estudo da Bíblia que será
particularmente útil na descoberta da verdade de Deus?

Isaías 28:9 e 10;  I Coríntios 2:13.

11

A resposta da Bíblia

Suponhamos que estamos a montar um puzzle. Poderemos chegar a alguma conclusão sobre o modo 
como a figura se concluirá sem olhar para a figura original? Certamente não! O mesmo se passa com a 

Palavra de Deus. Deus convida-nos a estudarmos todos os textos sobre um dado assunto, antes de 
chegarmos a uma conclusão a respeito do que a Bíblia ensina acerca desse mesmo tema.

Como Se comunica Deus com o ser humano? II Pedro 1:21.

1

A resposta da Bíblia

Deus falou através do Seu Espírito Santo e inspirou os profetas a escreverem as Suas mensagens.
Embora eles registassem estas mensagens pelas suas próprias palavras, a mensagem da

Bíblia vem directamente de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus.

Uma vez que a Bíblia foi escrita por seres humanos, quanto
dela é realmente inspirado por Deus? II Timóteo 3:16.

2

Tanto o Velho como o Novo Testamentos são inspirados por Deus. O Velho Testamento consiste nos primeiros 
39 livros da Bíblia, de Génesis a Malaquias. Ele revela o plano de Deus para o Seu povo antes do nascimento 

de Jesus. O Novo Testamento, constituído pelos últimos 27 livros da Bíblia (de Mateus a Apocalipse), 
revela o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Descreve especialmente as instruções 

de Deus para a Sua Igreja hoje.

Uma vez que Escribas (Mestres e Doutores) copiaram a Bíblia 
repetidamente ao longo dos séculos, é ela ainda de confiança? 

Podemos nós realmente confiar na Bíblia? Salmo 12:6.

3

A resposta da Bíblia

O mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia também a preservou ao longo dos séculos. Recentes 
descobertas arqueológicas e históricas confirmaram ainda mais a sua precisão e fiabilidade. 

A Palavra de Deus é um guia seguro e fiável.

A resposta da Bíblia



Com tantas pessoas a interpretarem a Bíblia de modo diferente,
é possível conhecer a verdade? João 8:32.

7

A resposta da Bíblia

Que atitude é essencial para a compreensão da 
verdade bíblica? João 7:16 e 17.

8

A resposta da Bíblia

A compreensão da Bíblia depende grandemente da vontade de fazer o que quer que seja que Deus
requeira. O estudo da Bíblia não é apenas um exercício mental. É uma experiência do coração. 
Se estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus revelada na Sua Palavra, Ele guiar-nos-á

em toda a procura da verdade.

Por que razão algumas pessoas têm dificuldade em compreender 
a verdade bíblica? Isaías 53:6;  Provérbios 16:25.

9

A resposta da Bíblia

Para algumas pessoas é difícil compreender a Bíblia por não terem vontade de deixar as suas próprias ideias. 
Deus convida-nos a procurarmos o Seu caminho. Ele convida-nos a abandonarmos o orgulho do nosso 

próprio entendimento e a aceitarmos, de uma forma humilde, a Sua vontade revelada na Sua Palavra escrita.

Qual foi o propósito de Deus ao dar-nos a Bíblia? Salmo 119:105.

4

A resposta da Bíblia

A Palavra de Deus é como uma lanterna. Quando estamos num lugar escuro, os raios de luz da 
lanterna penetram na escuridão, fornecendo a luz que nos revela o caminho adiante. 

A Bíblia ilumina o nosso entendimento.

Qual é o primeiro princípio a observar para uma correcta 
compreensão da Bíblia? II Pedro 1:20.

5

A resposta da Bíblia

Ao deixarmos a Bíblia explicar-se a si mesma, evitamos interpretações “particulares” ou individuais. 
A Bíblia é a sua própria intérprete. Ao permitirmos que uma passagem da Escritura explique 

uma outra, descobrimos a própria interpretação de Deus.

Qual é a fonte da verdade de Deus? João 17:17.

6

A resposta da Bíblia
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Onde podemos nós encontrar um mapa de confiança? Existem orientações que nos 
possam guiar seguramente através deste século XXI? Sim, essas orientações existem na 
verdade! A Bíblia fornece-nos informações bastante claras. Este Livro fascinante apre-
senta-nos as respostas para as mais profundas interrogações e inquietudes do coração 
humano. Perguntas, tais como:

Como posso estar certo da vida eterna?
Se Deus é tão bom, porque vive o mundo nesta confusão?

Como posso ter paz de espírito?
Poderei tornar-me na pessoa que realmente pretendo ser?

O que existe para além da morte?
Qual é o verdadeiro sentido da vida?

Vivemos nós no fim da história da Humanidade?
Como terminará o mundo?

Estas lições foram especialmente concebidas para responder às suas questões a par-
tir da Bíblia, a Palavra de Deus. Estimado amigo, pode colocar a sua confiança neste Livro 
maravilhoso. Se nunca estudou a Bíblia, agora será ricamente recompensado. A Palavra 
de Deus dar-lhe-á coragem e esperança, à medida que for encontrando o sentido mais 
profundo da vida. Se é um experimentado estudante da Bíblia, estas lições conduzi-lo-
-ão, de uma forma mais profunda, às verdades da Palavra de Deus.

A primeira lição, intitulada “O Guia Infalível”, revela-nos a impressionante possibi-
lidade, concedida a cada pessoa, de compreendermos os ensinos desse Livro por nós 
mesmos com o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita durante um período de 1500 
anos. Contém 66 livros, escritos por cerca de 40 autores diferentes. Os autores da Bí-
blia abordam os temas mais difíceis e controversos que podemos imaginar. No entanto, 
estão todos de acordo. Eles não se contradizem uns aos outros, evidenciando os seus 
escritos uma inspiração divina.

Existe um Personagem central que ocupa um lugar de destaque neste Livro inspirado: 
Cristo, o Salvador da Humanidade. A história da Bíblia começa no Éden, o mundo perfei-
to de Deus, e termina no Éden, o mundo perfeito de Deus. 

Antes de o pecado entrar no mundo, Deus comunicava directamente com Adão e 
Eva. Infelizmente, o pecado separou os nossos primeiros pais de Deus. Hoje, o compa-
nheirismo face a face com Deus já não é possível. Ainda assim, o coração de um Deus 
amoroso continua a desejar comunicar com um mundo em rebelião. 

Vamos procurar saber como.

Qual é o tema central da Bíblia? João 5:39.
A resposta da Bíblia

O que acontecerá na nossa vida à medida que estudarmos
as preciosas promessas da Palavra de Deus? II Pedro 1:3 e 4. 

14

A resposta da Bíblia

As Escrituras testificam ou dão testemunho de Jesus. À medida que estudamos a Bíblia, e através do 
poder do Espírito Santo, somos transformados à imagem e à semelhança de Jesus, o nosso Salvador.

Que garantia deu Jesus de que, à medida que estudamos a Bíblia 
com um coração sincero, seremos guiados até à Sua verdade?  

João 16:13.
A resposta da Bíblia

À medida que o Espírito Santo nos dirige no nosso estudo da Bíblia, comparando versículo com
versículo e texto com texto, conheceremos a verdade de Deus. Deus não nos deixou sozinhos na

nossa busca da verdade. Ele prometeu a orientação do Espírito Santo.
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Oque nos reserva o futuro? Existe alguém ao leme dos destinos do mundo? 
Podemos olhar o futuro com confiança? Há alguma coisa com a qual possa-

mos contar? A nossa lição de hoje foca-se numa antiga profecia do livro de Daniel. As 
predições do profeta Daniel têm-se revelado espantosamente exactas ao longo dos 
últimos 2500 anos. Elas falam-nos hoje de forma pertinente. Prometem certezas para 
o século XXI. Revelam que Deus controla realmente a História.

Ao longo da História, a Bíblia tem provado a sua exactidão na predição do futuro.
Este estudo é um esboço da história mundial, desde a época de Daniel até à actualidade. 
Antes de analisarmos com algum detalhe o livro de Daniel, vamos descobrir aspectos 
importantes a respeito da profecia bíblica.

Ao longo da História, a Bíblia tem provado a sua exactidão
na predição do futuro.

Senhor JeSuS, decido Seguir-Te em TodaS aS coiSaS e

Tornar-me num doS TeuS filhoS. deSeJo que Te lembreS

de mim, quando enTrareS no Teu reino.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

As predições do profeta Daniel têm-se revelado espantosamente
exactas ao longo dos últimos 2500 anos.

séculos. Ao longo da História, líderes políticos como Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão, Hitler
e Estaline tentaram impôr a união da Europa. Todos falharam completamente. O Comunismo 

estendeu os seus tentáculos através da Europa. Uma nação após outra caiu sob o seu domínio. 
No entanto, o Comunismo falhou. O Muro de Berlim caiu e a Liberdade finalmente triunfou! A profecia 

bíblica é exacta. O futuro está nas mãos de Deus. Podemos confiar n’Ele com toda a segurança. 
Ele guiar-nos-á infalivelmente ao longo do século XXI.

Qual será o próximo grande acontecimento da História?
Existe alguma esperança para o nosso tempo? Daniel 2:44 e 45.

13

A resposta da Bíblia

A pedra representa o Reino vindouro de Deus. Em breve desaparecerão para sempre toda a maldade, 
todo o sofrimento e toda a dor. As forças do mal serão vencidas e quebradas em pedaços. Deus irá esta-
belecer o Seu Reino para sempre. Podemos encarar o futuro com confiança. O século XXI brilha com as 

promessas de Deus, pois sabemos que o futuro está nas Suas mãos. A esperança está a caminho!



Até onde vai a capacidade de Deus para revelar o futuro?  
Isaías 46:9 e 10.

1

A resposta da Bíblia

Em contraste com todos os falsos deuses, Deus conhece “o fim desde o princípio”. 
Apenas Ele tem a capacidade de revelar o futuro de uma forma segura e consistente.

Como revela Deus o futuro ao Seu povo? Amós 3:7.

2

A resposta da Bíblia

Deus tem a capacidade de olhar para o futuro e predizer o que terá lugar séculos antes de os eventos ocorrerem. 
Ele revelou os mistérios do futuro aos profetas da Bíblia. Esses homens partilham connosco as mensagens

divinas sobre o futuro. À medida que vemos o cumprimento dessas profecias, a nossa confiança em
Deus é reforçada. Uma das mais importantes profecias da Bíblia concernentes ao futuro

encontra-se em Daniel, no capítulo dois.

Que coisa invulgar aconteceu a Nabucodonosor, rei 
de Babilónia? Daniel 2:1-3.

3

A resposta da Bíblia

Nabucodonosor teve um sonho muito importante, mas, quando acordou, pela manhã, 
não foi capaz de o recordar. Nesse momento, o rei ficou muito perturbado. 

Que acontecimentos significativos ocorreriam de seguida? Iria 
surgir um quinto império mundial que derrubaria Roma? Daniel 2:41.

11

A resposta da Bíblia

O profeta Daniel observou que o império romano seria dividido. O desmembramento do império ocorreu de 
351 a.C. a 476 a.C.. Daniel continuou: “Mas não se ligarão um ao outro” (versículo 43). A História seguiu 
esta profecia como a um mapa. Ditadores e governantes têm tentado unir a Europa ao longo dos séculos, 

mas têm falhado totalmente. O império romano foi dividido. A divisão do império em Oriental e
Ocidental foi o ponto de partida das nações hoje localizadas na Europa.

Voltariam as nações da Europa a estar unidas, de uma forma 
coesa e duradoura, formando, politicamente, uma única nação? 

 Daniel 2:42 e 43.

12

A resposta da Bíblia

A opressão do povo de Deus não dura para sempre. Embora o império romano tenha durado mais do 
que qualquer outro império anterior – o que, em si mesmo, já foi um feito importante –, Deus viu que, em 
última instância, os regimes opressivos cairiam. A Palavra de Deus é clara. Estas sete palavras proféticas, 
“mas não se ligarão um ao outro”, têm detido todos os pretendentes à conquista da Europa através dos 

     Como é descrita a quarta potência mundial? Daniel 2:40.
A resposta da Bíblia

O império romano conquistou os Gregos em 168 a.C.. Os Romanos governavam o mundo na
época de Cristo. O historiador da Antiguidade Edward Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império 

Romano, referiu-se à “monarquia de ferro de Roma”, usando a expressão exacta da Bíblia.

D     



         A quem identifica a Bíblia como sendo a cabeça de ouro? 
        Que reino representa esta cabeça de ouro? Daniel 2:37 e 38.

A resposta da Bíblia

O ouro é um símbolo bem ajustado a Babilónia. O reino de Nabucodonosor regeu o mundo de
605 a.C. a 539 a.C.. Um metal representa um rei ou um reino. Babilónia não iria durar para sempre.

Seria derrubada por uma segunda potência mundial dominante.

     Que metal se segue ao ouro ou que reino emergiria em 
seguida? Que nação conquistou Babilónia? 

Daniel 2:32; 2:39; 5:28.
A resposta da Bíblia

Os Medos e os Persas derrotaram os Babilónios em 539 a.C.. Eles governaram sob a liderança do
rei persa, Ciro, de 539 a.C. a 331 a.C.. Cada um destes impérios foi uma potência mundial

dominante que oprimiu gravemente o antigo povo de Deus.

IDENTIFICANDO OS REINOS

A     

B     

     Que metal sucede à prata? Que reino derrubaria os
Medos e os Persas? Daniel 2:32; 2:39; 8:20 e 21.

A resposta da Bíblia

O império grego derrubou os Medos e os Persas em 331 a.C.. O profeta Daniel descreve os Gregos de 
duas maneiras. Primeiro, como bronze, na imagem de Daniel 2. Na verdade, os Gregos eram conhecidos 

pelas suas armaduras chapeadas a bronze. Segundo, o profeta descreve uma feroz batalha entre
um carneiro e um bode, no capítulo 8. Ele identifica claramente a Grécia como o bode que

espezinha a Medo-Pérsia, o carneiro.

C     

A quem pediu o rei que lhe revelasse o seu sonho e a 
respectiva interpretação? Daniel 2:2 e 3.

4

A resposta da Bíblia

Miraculosamente, Deus ocultou o sonho da mente de Nabucodonosor. Se o rei se pudesse 
lembrar do sonho, os videntes poderiam ter sido capazes de arquitectar uma interpretação plausível. 

Os sábios de Babilónia falharam completamente.

O que fez Nabucodonosor quando estes homens não puderam 
revelar o seu sonho? Daniel 2:12 e 13. 

5

A resposta da Bíblia

O rei, furioso, condenou todos os sábios de Babilónia à morte, por terem sido incapazes de lhe dizer aquilo
que ele tinha sonhado. Daniel era um cativo hebreu na corte do rei e tinha sido educado na universidade

de Babilónia. Também ele era considerado um dos sábios de Babilónia.

O que fez Daniel quando as autoridades o procuraram
para o matar? Daniel 2:16-18.

6

A resposta da Bíblia

Daniel pediu ao rei algum tempo, para que pudesse orar ao Deus do Céu, que revela todos
 os segredos. Ele confiava que Deus resolveria o problema.



      O que representam os diferentes metais? Daniel 2:37-40.
A resposta da Bíblia

Como é que o sonho e a sua respectiva interpretação 
foram revelados a Daniel, após ele ter, juntamente com 

os seus companheiros, buscado Deus? Daniel 2:19.  

7

A resposta da Bíblia

Quem, disse Daniel, era o único que poderia tornar conhecido o 
sonho e o seu significado? Daniel 2:28.

8

A resposta da Bíblia

Lembremo-nos de que o profeta Isaías já dissera anteriormente que Deus é o único que conhece
todas as coisas. O Deus do Universo é o único que pode revelar o futuro (Isaías 46:9 e 10). 

O que disse Daniel que o rei Nabucodonosor tinha 
visto no seu sonho? Daniel 2:31-35.

A resposta da Bíblia

A    

10

A que período de tempo se aplica o sonho de Nabucodonosor? 
Daniel 2:28.

9

A resposta da Bíblia

O livro de Daniel revela, de uma forma particular, os acontecimentos relacionados com os
tempos finais da história da Humanidade. O sonho do rei focava o tempo do fim. 

Ele prediz acontecimentos que terão lugar no termo da história humana. 

De acordo com a interpretação de Daniel, cada metal representa um reino ou império 
que governaria o mundo. Começando com Babilónia, o profeta traça o destino

das nações através dos séculos. 

Faça a lista dos metais correspondentes que
constituíam a imagem. Daniel 2:32 e 33.

IMAGEM                               METAIS

B    

CABEÇA

PEITO E BRAÇOS

BARRIGA E COXAS

PERNAS

PÉS
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605 a.C. a 539 a.C.. Um metal representa um rei ou um reino. Babilónia não iria durar para sempre.

Seria derrubada por uma segunda potência mundial dominante.

     Que metal se segue ao ouro ou que reino emergiria em 
seguida? Que nação conquistou Babilónia? 

Daniel 2:32; 2:39; 5:28.
A resposta da Bíblia

Os Medos e os Persas derrotaram os Babilónios em 539 a.C.. Eles governaram sob a liderança do
rei persa, Ciro, de 539 a.C. a 331 a.C.. Cada um destes impérios foi uma potência mundial

dominante que oprimiu gravemente o antigo povo de Deus.

IDENTIFICANDO OS REINOS

A     

B     

     Que metal sucede à prata? Que reino derrubaria os
Medos e os Persas? Daniel 2:32; 2:39; 8:20 e 21.

A resposta da Bíblia

O império grego derrubou os Medos e os Persas em 331 a.C.. O profeta Daniel descreve os Gregos de 
duas maneiras. Primeiro, como bronze, na imagem de Daniel 2. Na verdade, os Gregos eram conhecidos 

pelas suas armaduras chapeadas a bronze. Segundo, o profeta descreve uma feroz batalha entre
um carneiro e um bode, no capítulo 8. Ele identifica claramente a Grécia como o bode que

espezinha a Medo-Pérsia, o carneiro.

C     

A quem pediu o rei que lhe revelasse o seu sonho e a 
respectiva interpretação? Daniel 2:2 e 3.

4

A resposta da Bíblia

Miraculosamente, Deus ocultou o sonho da mente de Nabucodonosor. Se o rei se pudesse 
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O que fez Daniel quando as autoridades o procuraram
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A resposta da Bíblia

Daniel pediu ao rei algum tempo, para que pudesse orar ao Deus do Céu, que revela todos
 os segredos. Ele confiava que Deus resolveria o problema.



Até onde vai a capacidade de Deus para revelar o futuro?  
Isaías 46:9 e 10.

1

A resposta da Bíblia

Em contraste com todos os falsos deuses, Deus conhece “o fim desde o princípio”. 
Apenas Ele tem a capacidade de revelar o futuro de uma forma segura e consistente.

Como revela Deus o futuro ao Seu povo? Amós 3:7.

2

A resposta da Bíblia

Deus tem a capacidade de olhar para o futuro e predizer o que terá lugar séculos antes de os eventos ocorrerem. 
Ele revelou os mistérios do futuro aos profetas da Bíblia. Esses homens partilham connosco as mensagens

divinas sobre o futuro. À medida que vemos o cumprimento dessas profecias, a nossa confiança em
Deus é reforçada. Uma das mais importantes profecias da Bíblia concernentes ao futuro

encontra-se em Daniel, no capítulo dois.

Que coisa invulgar aconteceu a Nabucodonosor, rei 
de Babilónia? Daniel 2:1-3.

3

A resposta da Bíblia

Nabucodonosor teve um sonho muito importante, mas, quando acordou, pela manhã, 
não foi capaz de o recordar. Nesse momento, o rei ficou muito perturbado. 

Que acontecimentos significativos ocorreriam de seguida? Iria 
surgir um quinto império mundial que derrubaria Roma? Daniel 2:41.

11

A resposta da Bíblia

O profeta Daniel observou que o império romano seria dividido. O desmembramento do império ocorreu de 
351 a.C. a 476 a.C.. Daniel continuou: “Mas não se ligarão um ao outro” (versículo 43). A História seguiu 
esta profecia como a um mapa. Ditadores e governantes têm tentado unir a Europa ao longo dos séculos, 

mas têm falhado totalmente. O império romano foi dividido. A divisão do império em Oriental e
Ocidental foi o ponto de partida das nações hoje localizadas na Europa.

Voltariam as nações da Europa a estar unidas, de uma forma 
coesa e duradoura, formando, politicamente, uma única nação? 

 Daniel 2:42 e 43.

12

A resposta da Bíblia

A opressão do povo de Deus não dura para sempre. Embora o império romano tenha durado mais do 
que qualquer outro império anterior – o que, em si mesmo, já foi um feito importante –, Deus viu que, em 
última instância, os regimes opressivos cairiam. A Palavra de Deus é clara. Estas sete palavras proféticas, 
“mas não se ligarão um ao outro”, têm detido todos os pretendentes à conquista da Europa através dos 

     Como é descrita a quarta potência mundial? Daniel 2:40.
A resposta da Bíblia

O império romano conquistou os Gregos em 168 a.C.. Os Romanos governavam o mundo na
época de Cristo. O historiador da Antiguidade Edward Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império 

Romano, referiu-se à “monarquia de ferro de Roma”, usando a expressão exacta da Bíblia.

D     



O que nos reserva o futuro? Existe alguém ao leme dos destinos do mundo? 
Podemos olhar o futuro com confiança? Há alguma coisa com a qual possa-

mos contar? A nossa lição de hoje foca-se numa antiga profecia do livro de Daniel. As 
predições do profeta Daniel têm-se revelado espantosamente exactas ao longo dos 
últimos 2500 anos. Elas falam-nos hoje de forma pertinente. Prometem certezas para 
o século XXI. Revelam que Deus controla realmente a História.

Ao longo da História, a Bíblia tem provado a sua exactidão na predição do futuro. 
Este estudo é um esboço da história mundial, desde a época de Daniel até à actualidade. 
Antes de analisarmos com algum detalhe o livro de Daniel, vamos descobrir aspectos 
importantes a respeito da profecia bíblica.

Ao longo da História, a Bíblia tem provado a sua exactidão
na predição do futuro.

Senhor JeSuS, decido Seguir-Te em TodaS aS coiSaS e

Tornar-me num doS TeuS filhoS. deSeJo que Te lembreS

de mim, quando enTrareS no Teu reino.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

As predições do profeta Daniel têm-se revelado espantosamente
exactas ao longo dos últimos 2500 anos.

séculos. Ao longo da História, líderes políticos como Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão, Hitler
e Estaline tentaram impôr a união da Europa. Todos falharam completamente. O Comunismo 

estendeu os seus tentáculos através da Europa. Uma nação após outra caiu sob o seu domínio. 
No entanto, o Comunismo falhou. O Muro de Berlim caiu e a Liberdade finalmente triunfou! A profecia 

bíblica é exacta. O futuro está nas mãos de Deus. Podemos confiar n’Ele com toda a segurança. 
Ele guiar-nos-á infalivelmente ao longo do século XXI.

Qual será o próximo grande acontecimento da História? 
Existe alguma esperança para o nosso tempo? Daniel 2:44 e 45.

13

A resposta da Bíblia

A pedra representa o Reino vindouro de Deus. Em breve desaparecerão para sempre toda a maldade, 
todo o sofrimento e toda a dor. As forças do mal serão vencidas e quebradas em pedaços. Deus irá esta-
belecer o Seu Reino para sempre. Podemos encarar o futuro com confiança. O século XXI brilha com as 

promessas de Deus, pois sabemos que o futuro está nas Suas mãos. A esperança está a caminho!



As condições do mundo são alarmantes. Os líderes mundiais procuram ansiosa-
mente respostas para alguns dos maiores problemas que a sociedade humana 

alguma vez enfrentou. Um futuro incerto assoma no horizonte. 

Os países da antiga União Soviética enfrentam um futuro incerto. A economia mun-
dial interdependente encontra-se em terreno movediço. Os valores morais estão a de-
teriorar-se rapidamente. A violência nas escolas cresce assustadoramente. Os padrões 
climáticos parecem estar fora de controlo. A fome no mundo está a aumentar. Dezenas 
de milhares de refugiados atravessam as fronteiras internacionais em busca de um lu-
gar seguro. Por todo o lado, as pessoas interrogam-se: O que significam estas coisas? 
A Bíblia apresenta-nos uma resposta. 

 A Segunda Vinda de Cristo é uma das mais importantes verdades da Bíblia. É men-
cionada 250 vezes só no Novo Testamento – uma vez em cada 25 versículos. A Segunda 
Vinda de Cristo tem encorajado os Cristãos ao longo dos séculos. 

No Evangelho de Mateus, Cristo indicou claramente os sinais que precederiam e 
anunciariam o Seu regresso. Olhando para o templo de Jerusalém, Ele declarou: “Eis 
que a vossa casa vai ficar-vos deserta” (Mateus 23:38). Jesus então predisse, em Mateus 
24:2: “Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derriba-
da.” Os discípulos pensaram que um acontecimento tão catastrófico como a destruição 
do Templo em Jerusalém seria o fim do mundo. Numa profecia magnífica, Jesus respon-
deu às perguntas dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo.

A Segunda Vinda de Cristo tem encorajado os
Cristãos ao longo dos séculos.

Acredito que os sinAis que Jesus mencionou em mAteus 24 
se cumprem neste momento no nosso mundo. deseJo 
AnsiosAmente AdorAr Jesus como rei do universo, 

quAndo ele regressAr. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



Que pergunta fizeram os discípulos a Jesus a respeito 
da Sua vinda? Mateus 24:3. 

1

A resposta da Bíblia

Os discípulos, de facto, fizeram duas perguntas: “Quando serão essas coisas” (ou quando seria
Jerusalém destruída) e “que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?”. Jesus misturou estes
dois acontecimentos. Os acontecimentos que conduziram à destruição de Jerusalém por Tito, no

ano 70 d.C., constituíam uma miniatura, ou uma antevisão, do que ocorreria, numa escala bem maior
e com efeitos mais devastadores, pouco antes do regresso do nosso Senhor.

Revela a Bíblia a data e o tempo exactos da vinda 
de Cristo? Mateus 24:36.

2

A resposta da Bíblia

Deus, na Sua misericórdia, não revelou o tempo exacto da Segunda Vinda de Jesus. Imaginemos o desespero dos
primeiros Cristãos, se tivessem sabido que a vinda de Cristo estava a centenas de anos no futuro. Qualquer

pessoa que diga saber exactamente quando Cristo vai voltar, está a ensinar falsidades.

Como podemos estar prontos para um acontecimento, 
se não sabemos quando ocorrerá? Lucas 24:42, 44.

3

A resposta da Bíblia

O nosso Senhor aconselha-nos a “vigiar” e “orar”, ou seja, a estarmos prontos em todo o tempo. O grande 
evangelista Dwight L. Moody, no seu livro A Segunda Vinda de Cristo, na página 9, escreveu: “A atitude

própria de um Cristão é estar sempre à espera do regresso do seu Senhor.” Cristo aconselha-nos a viver-
mos num estado de expectativa. Viver a nossa vida com o sentimento da proximidade da Segunda Vinda.

NOTAS:



Qual é uma das mais claras indicações de que Cristo virá em breve? 
Mateus 24:14 (veja também Apocalipse 14:6 e 7).

13

A resposta da Bíblia

Um dos mais evidentes sinais da proximidade do regresso de Cristo é a rápida difusão do Evangelho em 
todo o mundo. No século XXI, o nosso mundo tornou-se numa “aldeia global”. O Evangelho está agora a 

ser levado a todo o mundo com uma velocidade que teria deixado espantado o apóstolo Paulo. Sistemas de 
comunicação sofisticados como a Internet, tecnologia de satélite, computadores em rede, a Rede
Mundial Global e as comunicações de massa da televisão e rádio são, na realidade, uma dádiva

que Deus está a usar para comunicar o Evangelho ao mundo com uma rapidez incrível. A revolução
tecnológica do século XX forneceu o cenário para a rápida difusão do Evangelho.

Como disse Jesus que deveríamos reagir perante todos os
sinais do Seu regresso? Lucas 21:28.

14

A resposta da Bíblia

Para aqueles que não estão preparados, a Segunda Vinda de Cristo pode ser muito assustadora. 
A experiência daqueles que O amam e anseiam pelo Seu regresso é totalmente diferente. Os seus 
corações encontram-se repletos de ansiosa antecipação. Aguardam alegremente o Seu regresso. 

O seu Salvador, Senhor e Rei reina já nos seus corações. Agora, alegremente, dão-Lhe as 
boas-vindas como Rei e Governante deste mundo.

A revolução tecnológica do século XX forneceu o cenário para
a rápida difusão do Evangelho.

Dado que não sabemos o tempo exacto da vinda de Cristo, 
é possível saber quando se aproxima o fim? Mateus 24:32 e 33.

4

A resposta da Bíblia

Os sinais indicados por Jesus não revelam que Ele está aqui. Dizem-nos que Ele está próximo. Um bom agricul-
tor sabe que o Verão irá produzir uma colheita. Ele vigia a colheita cuidadosamente. Plantas em crescimento, 
rebentos abertos, fruta a amadurecer, tudo indica que o tempo da colheita se avizinha. Os sinais do fim do 

tempo, apresentados por Jesus em Mateus 24, indicam claramente uma colheita em amadurecimento.

Que sinais no mundo religioso indicam que a vinda de
Jesus está próxima? Mateus 24:5, 11, 24. 

5

A resposta da Bíblia

Ao aproximar-se o fim, o diabo duplicará os seus esforços para enganar. Milhões voltar-se-ão para falsas
fontes de verdade. A falsidade e o erro abundarão. Mentiras serão aceites como verdades. Falsos líderes

religiosos enganarão muitas pessoas. O ocultismo e a astrologia seduzirão a imaginação de pessoas
crédulas que procuram respostas para as questões mais profundas da vida. 

.

Que predição fez Jesus quanto aos conflitos internacionais? 
                                                                                       Mateus 24:6 e 7.     

6

A resposta da Bíblia

Inúmeras guerras têm ocorrido ao longo da História. Não há nada de especial numa guerra isolada. Jesus 
não tinha em mente uma guerra, mas sim guerras – nação contra nação, reino contra reino. O século XX 
testemunhou os horrores da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. A Guerra da Coreia, a Guerra do 

Vietname, da Indochina, a Guerra Irão-Iraque, a Invasão do Kuwait, os Balcãs e os graves conflitos étnicos 
demasiado numerosos para serem mencionados falam eloquentemente do cumprimento das palavras de Cristo.

SINAIS NO MUNDO RELIGIOSO



Como descreve o livro de Apocalipse a situação perigosa e instável 
entre as nações antes do advento de Cristo? Apocalipse 11:18.

7

A resposta da Bíblia

Jesus virá num tempo em que a raça humana tem a capacidade de destruir toda a vida no planeta Terra. 
Com as armas nucleares temos actualmente a capacidade de autodestruição. Este é, certamente, um dos 

maiores sinais da vinda de Jesus. Numa comunicação transmitida de Hiroshima em 1945, após ter sido lan-
çada a bomba atómica, William Ripley afirmou: “Encontro-me no lugar em que começou o fim do mundo.”

Apesar do aumento do armamento nuclear, o que “dirão” 
as nações nos tempos do fim? I Tessalonicenses 5:3. 

8

A resposta da Bíblia

O que prediz a Bíblia, no que concerne à economia mundial, 
no tempo do fim? Tiago 5:1-7.

A resposta da Bíblia

10

Que sinais ocorrerão no mundo natural antes da
vinda de Cristo? Mateus 24:7.

9

A resposta da Bíblia

Devido às más colheitas, à política da ganância, à explosão demográfica e aos problemas que envolvem a 
distribuição de comida, a fome no mundo continua a ser um problema gravíssimo. Dez mil pessoas por dia, 

ou mais de 3,5 milhões por ano, morrem de fome. Nos últimos 100 anos, cerca de um milhão e meio de
pessoas morreram vítimas de tremores de terra. Existem milhares de terramotos cada ano.

As palavras de Jesus estão, certamente, a cumprir-se. 
 

SINAIS NO MUNDO NATURAL

SINAIS NO MUNDO ECONÓMICO

A Bíblia diz que ocorrerá um súbito colapso económico. Somos admoestados a pôr 
as nossas prioridades nos valores eternos.

Quais serão as condições sociais do mundo, segundo a Bíblia, 
nos últimos dias? II Timóteo 3:1-4. 

A resposta da Bíblia

11

Como compara a Bíblia a sociedade nos dias de Noé com 
a sociedade contemporânea? Lucas 17:26 e 27.

A resposta da Bíblia

12

Certamente não há nada de errado em comer e beber. Jesus está a falar de excessiva indulgência, 
de uma obsessão com o comer e o beber. Comer, beber e casar fazem parte da rotina da vida. Aqui Jesus 

descreve pessoas absortas na rotina da vida, inconscientes do facto de que a Sua vinda está próxima.

SINAIS NO MUNDO SOCIAL



Como descreve o livro de Apocalipse a situação perigosa e instável 
entre as nações antes do advento de Cristo? Apocalipse 11:18.

7

A resposta da Bíblia
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maiores sinais da vinda de Jesus. Numa comunicação transmitida de Hiroshima em 1945, após ter sido lan-
çada a bomba atómica, William Ripley afirmou: “Encontro-me no lugar em que começou o fim do mundo.”
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SINAIS NO MUNDO SOCIAL



Qual é uma das mais claras indicações de que Cristo virá em breve? 
Mateus 24:14 (veja também Apocalipse 14:6 e 7).

13

A resposta da Bíblia

Um dos mais evidentes sinais da proximidade do regresso de Cristo é a rápida difusão do Evangelho em 
todo o mundo. No século XXI, o nosso mundo tornou-se numa “aldeia global”. O Evangelho está agora a 

ser levado a todo o mundo com uma velocidade que teria deixado espantado o apóstolo Paulo. Sistemas de 
comunicação sofisticados como a Internet, tecnologia de satélite, computadores em rede, a Rede
Mundial Global e as comunicações de massa da televisão e rádio são, na realidade, uma dádiva

que Deus está a usar para comunicar o Evangelho ao mundo com uma rapidez incrível. A revolução
tecnológica do século XX forneceu o cenário para a rápida difusão do Evangelho.

Como disse Jesus que deveríamos reagir perante todos os
sinais do Seu regresso? Lucas 21:28.

14

A resposta da Bíblia

Para aqueles que não estão preparados, a Segunda Vinda de Cristo pode ser muito assustadora. 
A experiência daqueles que O amam e anseiam pelo Seu regresso é totalmente diferente. Os seus 
corações encontram-se repletos de ansiosa antecipação. Aguardam alegremente o Seu regresso. 

O seu Salvador, Senhor e Rei reina já nos seus corações. Agora, alegremente, dão-Lhe as 
boas-vindas como Rei e Governante deste mundo.

A revolução tecnológica do século XX forneceu o cenário para
a rápida difusão do Evangelho.

Dado que não sabemos o tempo exacto da vinda de Cristo, 
é possível saber quando se aproxima o fim? Mateus 24:32 e 33.

4

A resposta da Bíblia

Os sinais indicados por Jesus não revelam que Ele está aqui. Dizem-nos que Ele está próximo. Um bom agricul-
tor sabe que o Verão irá produzir uma colheita. Ele vigia a colheita cuidadosamente. Plantas em crescimento, 
rebentos abertos, fruta a amadurecer, tudo indica que o tempo da colheita se avizinha. Os sinais do fim do 

tempo, apresentados por Jesus em Mateus 24, indicam claramente uma colheita em amadurecimento.

Que sinais no mundo religioso indicam que a vinda de
Jesus está próxima? Mateus 24:5, 11, 24. 

5

A resposta da Bíblia

Ao aproximar-se o fim, o diabo duplicará os seus esforços para enganar. Milhões voltar-se-ão para falsas
fontes de verdade. A falsidade e o erro abundarão. Mentiras serão aceites como verdades. Falsos líderes

religiosos enganarão muitas pessoas. O ocultismo e a astrologia seduzirão a imaginação de pessoas
crédulas que procuram respostas para as questões mais profundas da vida. 

.

Que predição fez Jesus quanto aos conflitos internacionais? 
                                                                                       Mateus 24:6 e 7.     

6

A resposta da Bíblia

Inúmeras guerras têm ocorrido ao longo da História. Não há nada de especial numa guerra isolada. Jesus 
não tinha em mente uma guerra, mas sim guerras – nação contra nação, reino contra reino. O século XX 
testemunhou os horrores da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. A Guerra da Coreia, a Guerra do 

Vietname, da Indochina, a Guerra Irão-Iraque, a Invasão do Kuwait, os Balcãs e os graves conflitos étnicos 
demasiado numerosos para serem mencionados falam eloquentemente do cumprimento das palavras de Cristo.

SINAIS NO MUNDO RELIGIOSO



Que pergunta fizeram os discípulos a Jesus a respeito 
da Sua vinda? Mateus 24:3. 

1

A resposta da Bíblia

Os discípulos, de facto, fizeram duas perguntas: “Quando serão essas coisas” (ou quando seria
Jerusalém destruída) e “que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?”. Jesus misturou estes
dois acontecimentos. Os acontecimentos que conduziram à destruição de Jerusalém por Tito, no

ano 70 d.C., constituíam uma miniatura, ou uma antevisão, do que ocorreria, numa escala bem maior
e com efeitos mais devastadores, pouco antes do regresso do nosso Senhor.

Revela a Bíblia a data e o tempo exactos da vinda 
de Cristo? Mateus 24:36.

2

A resposta da Bíblia

Deus, na Sua misericórdia, não revelou o tempo exacto da Segunda Vinda de Jesus. Imaginemos o desespero dos
primeiros Cristãos, se tivessem sabido que a vinda de Cristo estava a centenas de anos no futuro. Qualquer

pessoa que diga saber exactamente quando Cristo vai voltar, está a ensinar falsidades.

Como podemos estar prontos para um acontecimento, 
se não sabemos quando ocorrerá? Lucas 24:42, 44.

3

A resposta da Bíblia

O nosso Senhor aconselha-nos a “vigiar” e “orar”, ou seja, a estarmos prontos em todo o tempo. O grande 
evangelista Dwight L. Moody, no seu livro A Segunda Vinda de Cristo, na página 9, escreveu: “A atitude

própria de um Cristão é estar sempre à espera do regresso do seu Senhor.” Cristo aconselha-nos a viver-
mos num estado de expectativa. Viver a nossa vida com o sentimento da proximidade da Segunda Vinda.

NOTAS:



As condições do mundo são alarmantes. Os líderes mundiais procuram ansiosa-
mente respostas para alguns dos maiores problemas que a sociedade humana 

alguma vez enfrentou. Um futuro incerto assoma no horizonte. 

Os países da antiga União Soviética enfrentam um futuro incerto. A economia mun-
dial interdependente encontra-se em terreno movediço. Os valores morais estão a de-
teriorar-se rapidamente. A violência nas escolas cresce assustadoramente. Os padrões 
climáticos parecem estar fora de controlo. A fome no mundo está a aumentar. Dezenas
de milhares de refugiados atravessam as fronteiras internacionais em busca de um lu-
gar seguro. Por todo o lado, as pessoas interrogam-se: O que significam estas coisas? 
A Bíblia apresenta-nos uma resposta. 

A Segunda Vinda de Cristo é uma das mais importantes verdades da Bíblia. É men-
cionada 250 vezes só no Novo Testamento – uma vez em cada 25 versículos. A Segunda
Vinda de Cristo tem encorajado os Cristãos ao longo dos séculos. 

No Evangelho de Mateus, Cristo indicou claramente os sinais que precederiam e
anunciariam o Seu regresso. Olhando para o templo de Jerusalém, Ele declarou: “Eis 
que a vossa casa vai ficar-vos deserta” (Mateus 23:38). Jesus então predisse, em Mateus
24:2: “Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derriba-
da.” Os discípulos pensaram que um acontecimento tão catastrófico como a destruição
do Templo em Jerusalém seria o fim do mundo. Numa profecia magnífica, Jesus respon-
deu às perguntas dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo.

A Segunda Vinda de Cristo tem encorajado os
Cristãos ao longo dos séculos.

Acredito que os sinAis que Jesus mencionou em mAteus 24 
se cumprem neste momento no nosso mundo. deseJo 
AnsiosAmente AdorAr Jesus como rei do universo, 

quAndo ele regressAr. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



À medida que o mundo avança neste novo milénio, já alguma vez nos pergun-
támos qual é a maior necessidade do ser humano? De que carecem mais os 

homens e as mulheres que vivem no século XXI? 

Se estivéssemos a morrer à fome, poderia ser de comida. Se estivéssemos sem 
abrigo, poderia ser um lugar para viver. Se a doença devastasse o nosso corpo, poderia 
ser um remédio. Para alguém que se sentisse só e desencorajado, poderia ser amor. 
Existe alguma coisa que, caso a tivéssemos, poderia levar-nos a enfrentar e a superar 
qualquer dificuldade que surgisse na vida? Existe alguma coisa capaz de elevar o espí-
rito humano? Por todo o mundo as pessoas buscam desesperadamente a esperança. 
Alguém afirmou e com muito acerto: “O que o oxigénio é para os pulmões, a esperança 
é para o espírito humano.” A esperança eleva a nossa moral. Ela ergue a nossa visão 
daquilo que é para aquilo que será. É como uma luz na escuridão. Proporciona-nos 
coragem para o futuro. A Bíblia contém a melhor de todas as esperanças – a esperança 
do regresso do nosso Senhor.

A Bíblia encontra-se repleta com a melhor de todas as
esperanças - a esperança do regresso do nosso Senhor.

Aceito Jesus como meu sAlvAdor pessoAl e, hoJe mesmo, 
entrego-lhe A minhA vidA. deseJo Ardentemente que ele

venhA, em breve. Acredito que A vindA de Jesus é A mAis

brilhAnte esperAnçA pArA o nosso mundo.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A esperança eleva a nossa moral. Ela ergue a nossa visão daquilo 
que é para aquilo que será. É como uma luz na escuridão. 

“Querido Pai, toma a minha vida nas tuas mãos como

ProPriedade exclusivamente tua. sei Que desejas salvar-me

e eu desejo viver contigo Para semPre.
em nome de jesus, amém.”

A MINHA ORAÇÃO

NOTAS:



Que promessa repleta de esperança nos deixou
Jesus em João 14:1-3? 

1

A resposta da Bíblia

Pouco antes de Jesus ascender ao Céu, Ele assegurou aos Seus seguidores: “Eu voltarei!” 
O facto de que Jesus virá uma segunda vez é tão seguro como o é a realidade de que Ele viveu 

nesta Terra há 2000 anos. A esperança vem a caminho!

Como se refere o apóstolo Paulo à Segunda Vinda de Cristo? 
Tito 2:13.

2

A resposta da Bíblia

Os profetas bíblicos predisseram ao longo dos séculos
a vinda de Cristo? Salmo 50:3; Judas 14.

3

A resposta da Bíblia

Ao longo dos séculos, os escritores bíblicos anunciaram a vinda do Senhor. Para cada profecia
no Velho Testamento que predizia a Primeira Vinda de Jesus, como um Bebé na manjedoura de Belém, 

existem oito profecias referentes à Sua Segunda Vinda. A Sua vinda é mencionada em
cada um dos livros do Novo Testamento, excepto no pequeno livro de Filemon.

NOTAS:

Uma vez que Jesus virá de forma inesperada, que importante
conselho nos dá Ele? Mateus 24:44. 

15

A resposta da Bíblia

Estarmos preparados para o regresso de Jesus significa esperarmos ansiosamente a Sua vinda. Significa 
desejarmos, de todo o coração, o Seu regresso. Envolve uma vida dedicada a fazer a Sua vontade. 
O nosso amor por Jesus leva-nos a desejarmos ardentemente estar com Ele por toda a Eternidade.



Qual será a reacção dos justos? Isaías 25:9.
A resposta da Bíblia

Os fiéis filhos de Deus anseiam pelo Seu regresso. Os seus corações estão cheios de alegria.
Ele é o seu Amigo, o seu Salvador, o seu Senhor e o seu Rei. Eles deleitam-se na Sua presença

aqui e deleitar-se-ão nela por toda a Eternidade.

Qual é o momento mais indicado para nos prepararmos 
para a vinda do Senhor? II Coríntios 6:2.

13

A resposta da Bíblia

A que ocorrência compara Jesus a Sua vinda? Porquê?
Mateus 24:42 e 43. 

14

A resposta da Bíblia

Jesus comparou a Sua vinda a um ladrão que assalta uma casa. Isto não significa que Ele virá
secretamente. Significa, sim, que virá de forma inesperada e repentina, quando nós menos esperarmos. 

Como virá Jesus quando voltar de novo a esta Terra? Será o Seu 
regresso um acontecimento real, literal, ou simplesmente uma 

“vinda” espiritual aos nossos corações? Actos 1:9-11.

4

A resposta da Bíblia

A ascensão de Jesus ao Céu foi um evento real e literal.
O Seu regresso será novamente um evento muito real e literal.

Quantos verão Jesus quando Ele voltar? Apocalipse 1:7. 

5

A resposta da Bíblia

Tanto os justos como os ímpios verão Jesus a vir nas nuvens do céu, quando Ele voltar pela segunda vez. 
Todos os habitantes vivos do nosso Globo testemunharão o Segundo Advento. O regresso de Cristo

ofuscará todos os outros acontecimentos no planeta Terra. Ninguém terá que nos dizer quando
Jesus voltou. Nós veremos a Sua vinda! 

A que compara a Bíblia o regresso de Jesus? Mateus 24:27.     

6

A resposta da Bíblia

VISÍVEL



Será o regresso de Jesus silencioso e secreto? 
I Tessalonicenses 4:16 e 17.

7

A resposta da Bíblia

O regresso de Jesus será como um poderoso toque de trombeta. Será ouvido por toda a gente e em todo o lugar. 

Quem acompanhará Jesus quando Ele regressar?
Mateus 16:27.

8

A resposta da Bíblia

Se alguém nos disser que a vinda de Cristo será em segredo,
deveremos acreditar? Mateus 24:23 e 24.

A resposta da Bíblia

10

Como descreve a Bíblia a espantosa majestade do
regresso do nosso Senhor? Mateus 24:30; Mateus 16:27.

9

A resposta da Bíblia

Jesus veio uma vez silenciosamente. Embora os anjos tenham cantado “Glória a Deus nas alturas”,
nas planícies verdejantes fora de Belém, apenas alguns perceberam que o Bebé nascido em Belém

era o eterno Filho de Deus. Quando voltar pela segunda vez, Jesus virá com “poder e grande glória”,
num esplendor espectacular, visível no mundo inteiro. 

 

AUDÍVEL

Que acontecimento extraordinário terá
lugar quando Cristo voltar?  

I Coríntios 15:51-53; I Tessalonicenses 4:16 (última parte) e 17.  
A resposta da Bíblia

11

Todos os habitantes da Terra terão uma de duas 
reacções quando Jesus vier.

Qual será a reacção dos perdidos? Apocalipse 6:14-16.

A resposta da Bíblia

12

Cheios de culpa e de medo, os perdidos fogem de Cristo, que sempre os amou e procurou salvá-los.
Rejeitaram a Sua misericórdia e voltaram as costas ao Seu amor, e agora, assustados,

fogem para se esconderem da Sua glória. Que fim trágico!

A Segunda Vinda de Jesus será o extraordinário clímax de todos os séculos. Ele estará rodeado pelos Seus 
santos anjos. Tente imaginar como será esta gloriosa cena.
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VISÍVEL
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Estarmos preparados para o regresso de Jesus significa esperarmos ansiosamente a Sua vinda. Significa 
desejarmos, de todo o coração, o Seu regresso. Envolve uma vida dedicada a fazer a Sua vontade. 
O nosso amor por Jesus leva-nos a desejarmos ardentemente estar com Ele por toda a Eternidade.



À medida que o mundo avança neste novo milénio, já alguma vez nos pergun-
támos qual é a maior necessidade do ser humano? De que carecem mais os 

homens e as mulheres que vivem no século XXI? 

Se estivéssemos a morrer à fome, poderia ser de comida. Se estivéssemos sem 
abrigo, poderia ser um lugar para viver. Se a doença devastasse o nosso corpo, poderia 
ser um remédio. Para alguém que se sentisse só e desencorajado, poderia ser amor. 
Existe alguma coisa que, caso a tivéssemos, poderia levar-nos a enfrentar e a superar 
qualquer dificuldade que surgisse na vida? Existe alguma coisa capaz de elevar o espí-
rito humano? Por todo o mundo as pessoas buscam desesperadamente a esperança. 
Alguém afirmou e com muito acerto: “O que o oxigénio é para os pulmões, a esperança 
é para o espírito humano.” A esperança eleva a nossa moral. Ela ergue a nossa visão 
daquilo que é para aquilo que será. É como uma luz na escuridão. Proporciona-nos 
coragem para o futuro. A Bíblia contém a melhor de todas as esperanças – a esperança 
do regresso do nosso Senhor.

A Bíblia encontra-se repleta com a melhor de todas as
esperanças - a esperança do regresso do nosso Senhor.

Aceito Jesus como meu sAlvAdor pessoAl e, hoJe mesmo, 
entrego-lhe A minhA vidA. deseJo Ardentemente que ele

venhA, em breve. Acredito que A vindA de Jesus é A mAis

brilhAnte esperAnçA pArA o nosso mundo.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A esperança eleva a nossa moral. Ela ergue a nossa visão daquilo 
que é para aquilo que será. É como uma luz na escuridão. 

“Querido Pai, toma a minha vida nas tuas mãos como

ProPriedade exclusivamente tua. sei Que desejas salvar-me

e eu desejo viver contigo Para semPre.
em nome de jesus, amém.”

A MINHA ORAÇÃO

NOTAS:



Já alguma vez nos sentimos como se alguma coisa faltasse na nossa vida? Já algu-
ma vez perguntámos: “Como poderei encontrar um sentido mais profundo para 

a minha vida? Como poderei encontrar paz de espírito?” Alguma vez nos perguntá-
mos: “Existirá algo mais na vida, para além do mero levantar todos os dias de manhã, 
ir para o trabalho a correr, regressar a casa, jantar, ver televisão, ir para a cama, levan-
tar de novo e voltar a fazer as mesmas coisas no dia seguinte e assim por diante…? 
Existirá algo mais na vida do que a monotonia da rotina diária?” 

Suponhamos que alguém descobria um comprimido que garantiria uma perma-
nente paz de espírito. O seu fabricante provavelmente tornar-se-ia milionário de um 
momento para o outro. Um pouco por todo o lado, milhões de pessoas procuram, 
desesperadamente, paz de espírito. Multidões carregam o fardo do sentimento de 
culpa. Sentir-se inseguro, perturbado emocionalmente e não aceite pelos outros pro-
duz um vazio interior. As doenças relacionadas com a mente, tais como as úlceras de 
estômago, os ataques cardíacos e os esgotamentos nervosos, são o flagelo da nossa 
sociedade. Na raiz destas perturbações ou doenças, está o sentimento profundo de 
insegurança e de falta de paz. 

A nossa lição de hoje apresenta-nos a solução de Deus para o problema do senti-
mento de culpa. Revela-nos a única e verdadeira solução para o problema de como 
encontrar a paz de espírito.

Desassossego, angústia e permanente inquietação parecem dominar a 
sociedade actual. Contudo, apesar dos problemas e das dificuldades, 

é-nos possível desfrutar de alegria e paz interior profundas.

• Já no passado aceitei cristo como meu salvador,
mas entretanto afastei-me. neste momento, deseJo

entregar-lhe de novo a minha vida.
• embora seJa um cristão empenhado, sinto a necessidade

de uma nova experiência com deus.
• nunca aceitei completamente cristo, mas hoJe decido

entregar-lhe a minha vida.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

“Querido Jesus, reconheço Que sou pecador e sinto-me

perdido sem ti. os meus pecados separaram-me de ti. 
Faltam-me paz interior e segurança. por vezes, sinto-me 
culpado. hoJe abro-te o meu coração. conFesso-te os

meus pecados. lamento ter-te desobedecido. aceito hoJe 
o teu dom da vida eterna e acredito Que o teu perdão,

paz e graça são meus neste momento. 
no nome de Jesus, amém.”

A MINHA ORAÇÃO



Qual é a nossa condição diante de Deus, em
consequência do pecado? Romanos 3:19.

1

A resposta da Bíblia

A razão da ausência da paz interior é o sentimento de culpa. Quer o percebamos quer não, 
existe algo que nos corrói por dentro. A menos que façamos face ao problema da culpa,

nunca conseguiremos verdadeiramente sentir paz.

Quão universal é o problema do pecado, que produz o
sentimento de culpa? Romanos 3:23.

2

A resposta da Bíblia

Qual é o salário ou a consequência do pecado?
Romanos 6:23 (primeira parte).

3

A resposta da Bíblia

Entregues a nós mesmos, somos enredados num ciclo vicioso. Estamos separados de Deus.
Os nossos corações estão repletos de culpa. Vivemos inquietos e inseguros e falta-nos

paz interior. Sentimo-nos culpados, não aceites e não amados.

NOTAS:

Que promessa faz Jesus a todos aqueles que abrem o seu
coração para crerem em Jesus e O aceitarem como seu 

Salvador pessoal? I João 5:11-13. 

13

A resposta da Bíblia

Receber e aceitar Jesus é receber e aceitar o Seu dom da vida eterna. Se aceitámos Jesus e, pela fé,
acreditamos que Ele é o nosso Salvador pessoal, podemos ter a certeza da vida eterna. A culpa
desaparece. Segundo a Palavra de Deus, nós somos aceites “no amado (Cristo)” (Efésios 1:6).

Temos a Redenção (Libertação) através do Seu sangue (Efésios 1:7). Somos adoptados na família de
Deus e fazemos agora parte da família real do Céu. Gostaríamos de, neste momento, abrir o nosso coração

a Jesus e receber o dom da vida eterna que Ele tão amorosamente nos oferece?



“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

1º Passo: CRER – João 3:16

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os
vossos pecados.”

2º Passo: ARREPENDER-SE – Actos 3:19

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.”

3º Passo: CONFESSAR – I João 1:9

“Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir
a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.”

4º Passo: RECEBER – Apocalipse 3:20

A Bíblia ensina-nos quatro simples passos para a Salvação. Primeiro, acreditar que 
Deus nos ama e quer salvar-nos por intermédio de Jesus Cristo. Segundo, deixar que 
o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento. Arrependimento é sentir tristeza 
pelos pecados que nos separam de Deus e abandoná-los. Terceiro, confessar os nossos 
pecados e admitir que somos pecadores e que necessitamos de Jesus Cristo. E quarto, 
receber, hoje, Jesus Cristo no nosso coração. Crer que Ele já está no nosso coração, 
porque Ele prometeu fazê-lo quando Lho pedimos sinceramente. Não duvidemos. Não 
questionemos. Acreditemos que Jesus Cristo agora reina no nosso coração, porque, 
com fé simples e dedicação, Lhe pedimos para entrar na nossa vida. Na medida em 
que acreditamos, nos arrependemos, confessamos e recebemos Jesus Cristo na nossa 
vida, teremos paz interior. 

Por que razão é a morte o resultado natural do pecado?   
Isaías 59:2.

4

A resposta da Bíblia

Deus é a fonte da vida. O pecado separa-nos de Deus, separa-nos da única fonte de vida. 
O Plano da Salvação é a solução criada por Deus para construir uma ponte sobre o abismo de separação

causado pelo pecado. Mediante Cristo voltamos a estar unidos ou reconciliados com Deus.

Qual é a solução de Deus para o problema do pecado? João 3:16. 

5

A resposta da Bíblia

Por que razão teve Jesus de vir a este mundo e morrer pelos
nossos pecados? Era necessária a Sua morte? Hebreus 2:9, 14.

6

A resposta da Bíblia

Porque a natureza de Deus é amor, Ele não poderia deixar-nos a perecer sem esperança. 
Jesus tomou o castigo do pecado sobre Si mesmo. Pela Sua morte na cruz, quebrou o domínio da morte.



Como pode a vida perfeita de Cristo tomar o lugar da nossa
vida imperfeita? O que tem a Sua morte a ver com a nossa

morte eterna? Isaías 53:4-6, 12.

7

A resposta da Bíblia

Isaías, um profeta do Velho Testamento, usa estas expressões, declarando que Cristo foi “ferido 
pelas nossas transgressões”, “moído pelas nossas iniquidades [pecados]”, “contado entre os 

transgressores”, e que “levou sobre si o pecado de muitos”. No Plano da Salvação, Jesus suporta a
culpa dos nossos pecados. Ele credita a Sua perfeita rectidão na nossa conta. Nós temos uma dívida
de pecado que nunca poderemos pagar. Jesus pagou a enorme dívida por meio do derramamento

do Seu sangue. Morreu a morte que nós merecíamos, para que possamos viver a vida que Ele merece. 

Como se refere o apóstolo Paulo ao facto de Jesus levar
sobre Si os nossos pecados? II Coríntios 5:21.

8

A resposta da Bíblia

Como nos salva Deus? É a Salvação algo que nós ganhamos
pelas nossas boas obras? Efésios 2:8.

A resposta da Bíblia

10

O que diz a Bíblia que Jesus Se tornou por nós? Gálatas 3:13. 

9

A resposta da Bíblia

Jesus tornou-Se numa maldição por nós. Toda a culpa do pecado repousou sobre Ele quando morreu na cruz. 
Ele carregou sobre Si a maldição da condenação do pecado. Tudo o que nós merecíamos, Ele recebeu.

Que pergunta fez um carcereiro pagão a Paulo e a Silas, 
há 2000 anos, que ainda é feita por todos nós? Actos 16:30.  

A resposta da Bíblia

11

Que resposta deu Paulo ao carcereiro filipense no tocante 
à sua salvação? Actos 16:31.

A resposta da Bíblia

12

Acreditar é, simplesmente, receber a graça que Deus tão liberalmente oferece. O plano de Deus para nos 
salvar é simples. É tão simples que qualquer pessoa o pode compreender. Com frequência, tem sido
considerado tão complicado que poucos o entendem. Há quatro passos básicos que nos permitem

receber Cristo. Vamos ver cada um deles.

Jesus nunca pecou. Ele tornou-Se pecado, ou seja, aceitou voluntariamente a culpa do nosso pecado.
Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, assumiu, de boa vontade, toda a culpa pelos nossos pecados. 
Como divino Filho de Deus, tornou-Se num ser humano, viveu a vida perfeita que nós deveríamos viver e 

morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Ele é o nosso Salvador, porque nos ama.



Como pode a vida perfeita de Cristo tomar o lugar da nossa
vida imperfeita? O que tem a Sua morte a ver com a nossa

morte eterna? Isaías 53:4-6, 12.

7

A resposta da Bíblia

Isaías, um profeta do Velho Testamento, usa estas expressões, declarando que Cristo foi “ferido 
pelas nossas transgressões”, “moído pelas nossas iniquidades [pecados]”, “contado entre os 

transgressores”, e que “levou sobre si o pecado de muitos”. No Plano da Salvação, Jesus suporta a
culpa dos nossos pecados. Ele credita a Sua perfeita rectidão na nossa conta. Nós temos uma dívida
de pecado que nunca poderemos pagar. Jesus pagou a enorme dívida por meio do derramamento

do Seu sangue. Morreu a morte que nós merecíamos, para que possamos viver a vida que Ele merece. 

Como se refere o apóstolo Paulo ao facto de Jesus levar
sobre Si os nossos pecados? II Coríntios 5:21.

8

A resposta da Bíblia

Como nos salva Deus? É a Salvação algo que nós ganhamos
pelas nossas boas obras? Efésios 2:8.

A resposta da Bíblia

10

O que diz a Bíblia que Jesus Se tornou por nós? Gálatas 3:13. 

9

A resposta da Bíblia

Jesus tornou-Se numa maldição por nós. Toda a culpa do pecado repousou sobre Ele quando morreu na cruz. 
Ele carregou sobre Si a maldição da condenação do pecado. Tudo o que nós merecíamos, Ele recebeu.

Que pergunta fez um carcereiro pagão a Paulo e a Silas, 
há 2000 anos, que ainda é feita por todos nós? Actos 16:30.  

A resposta da Bíblia

11

Que resposta deu Paulo ao carcereiro filipense no tocante 
à sua salvação? Actos 16:31.

A resposta da Bíblia

12

Acreditar é, simplesmente, receber a graça que Deus tão liberalmente oferece. O plano de Deus para nos 
salvar é simples. É tão simples que qualquer pessoa o pode compreender. Com frequência, tem sido
considerado tão complicado que poucos o entendem. Há quatro passos básicos que nos permitem

receber Cristo. Vamos ver cada um deles.

Jesus nunca pecou. Ele tornou-Se pecado, ou seja, aceitou voluntariamente a culpa do nosso pecado.
Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, assumiu, de boa vontade, toda a culpa pelos nossos pecados. 
Como divino Filho de Deus, tornou-Se num ser humano, viveu a vida perfeita que nós deveríamos viver e 

morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Ele é o nosso Salvador, porque nos ama.



“Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

1º Passo: CRER – João 3:16

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os
vossos pecados.”

2º Passo: ARREPENDER-SE – Actos 3:19

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.”

3º Passo: CONFESSAR – I João 1:9

“Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir
a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.”

4º Passo: RECEBER – Apocalipse 3:20

A Bíblia ensina-nos quatro simples passos para a Salvação. Primeiro, acreditar que 
Deus nos ama e quer salvar-nos por intermédio de Jesus Cristo. Segundo, deixar que 
o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento. Arrependimento é sentir tristeza 
pelos pecados que nos separam de Deus e abandoná-los. Terceiro, confessar os nossos 
pecados e admitir que somos pecadores e que necessitamos de Jesus Cristo. E quarto, 
receber, hoje, Jesus Cristo no nosso coração. Crer que Ele já está no nosso coração, 
porque Ele prometeu fazê-lo quando Lho pedimos sinceramente. Não duvidemos. Não 
questionemos. Acreditemos que Jesus Cristo agora reina no nosso coração, porque, 
com fé simples e dedicação, Lhe pedimos para entrar na nossa vida. Na medida em 
que acreditamos, nos arrependemos, confessamos e recebemos Jesus Cristo na nossa 
vida, teremos paz interior. 

Por que razão é a morte o resultado natural do pecado?   
Isaías 59:2.

4

A resposta da Bíblia

Deus é a fonte da vida. O pecado separa-nos de Deus, separa-nos da única fonte de vida. 
O Plano da Salvação é a solução criada por Deus para construir uma ponte sobre o abismo de separação

causado pelo pecado. Mediante Cristo voltamos a estar unidos ou reconciliados com Deus.

Qual é a solução de Deus para o problema do pecado? João 3:16. 

5

A resposta da Bíblia

Por que razão teve Jesus de vir a este mundo e morrer pelos
nossos pecados? Era necessária a Sua morte? Hebreus 2:9, 14.

6

A resposta da Bíblia

Porque a natureza de Deus é amor, Ele não poderia deixar-nos a perecer sem esperança. 
Jesus tomou o castigo do pecado sobre Si mesmo. Pela Sua morte na cruz, quebrou o domínio da morte.



Qual é a nossa condição diante de Deus, em
consequência do pecado? Romanos 3:19.

1

A resposta da Bíblia

A razão da ausência da paz interior é o sentimento de culpa. Quer o percebamos quer não, 
existe algo que nos corrói por dentro. A menos que façamos face ao problema da culpa,

nunca conseguiremos verdadeiramente sentir paz.

Quão universal é o problema do pecado, que produz o
sentimento de culpa? Romanos 3:23.

2

A resposta da Bíblia

Qual é o salário ou a consequência do pecado?
Romanos 6:23 (primeira parte).

3

A resposta da Bíblia

Entregues a nós mesmos, somos enredados num ciclo vicioso. Estamos separados de Deus.
Os nossos corações estão repletos de culpa. Vivemos inquietos e inseguros e falta-nos

paz interior. Sentimo-nos culpados, não aceites e não amados.

NOTAS:

Que promessa faz Jesus a todos aqueles que abrem o seu
coração para crerem em Jesus e O aceitarem como seu 

Salvador pessoal? I João 5:11-13. 

13

A resposta da Bíblia

Receber e aceitar Jesus é receber e aceitar o Seu dom da vida eterna. Se aceitámos Jesus e, pela fé,
acreditamos que Ele é o nosso Salvador pessoal, podemos ter a certeza da vida eterna. A culpa
desaparece. Segundo a Palavra de Deus, nós somos aceites “no amado (Cristo)” (Efésios 1:6).

Temos a Redenção (Libertação) através do Seu sangue (Efésios 1:7). Somos adoptados na família de
Deus e fazemos agora parte da família real do Céu. Gostaríamos de, neste momento, abrir o nosso coração

a Jesus e receber o dom da vida eterna que Ele tão amorosamente nos oferece?



Já alguma vez nos sentimos como se alguma coisa faltasse na nossa vida? Já algu-
ma vez perguntámos: “Como poderei encontrar um sentido mais profundo para 

a minha vida? Como poderei encontrar paz de espírito?” Alguma vez nos perguntá-
mos: “Existirá algo mais na vida, para além do mero levantar todos os dias de manhã, 
ir para o trabalho a correr, regressar a casa, jantar, ver televisão, ir para a cama, levan-
tar de novo e voltar a fazer as mesmas coisas no dia seguinte e assim por diante…? 
Existirá algo mais na vida do que a monotonia da rotina diária?” 

Suponhamos que alguém descobria um comprimido que garantiria uma perma-
nente paz de espírito. O seu fabricante provavelmente tornar-se-ia milionário de um 
momento para o outro. Um pouco por todo o lado, milhões de pessoas procuram, 
desesperadamente, paz de espírito. Multidões carregam o fardo do sentimento de 
culpa. Sentir-se inseguro, perturbado emocionalmente e não aceite pelos outros pro-
duz um vazio interior. As doenças relacionadas com a mente, tais como as úlceras de 
estômago, os ataques cardíacos e os esgotamentos nervosos, são o flagelo da nossa 
sociedade. Na raiz destas perturbações ou doenças, está o sentimento profundo de 
insegurança e de falta de paz. 

A nossa lição de hoje apresenta-nos a solução de Deus para o problema do senti-
mento de culpa. Revela-nos a única e verdadeira solução para o problema de como 
encontrar a paz de espírito.

Desassossego, angústia e permanente inquietação parecem dominar a 
sociedade actual. Contudo, apesar dos problemas e das dificuldades, 

é-nos possível desfrutar de alegria e paz interior profundas.

• Já no passado aceitei cristo como meu salvador,
mas entretanto afastei-me. neste momento, deseJo

entregar-lhe de novo a minha vida.
• embora seJa um cristão empenhado, sinto a necessidade

de uma nova experiência com deus.
• nunca aceitei completamente cristo, mas hoJe decido

entregar-lhe a minha vida.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

“Querido Jesus, reconheço Que sou pecador e sinto-me

perdido sem ti. os meus pecados separaram-me de ti. 
Faltam-me paz interior e segurança. por vezes, sinto-me 
culpado. hoJe abro-te o meu coração. conFesso-te os

meus pecados. lamento ter-te desobedecido. aceito hoJe 
o teu dom da vida eterna e acredito Que o teu perdão,

paz e graça são meus neste momento. 
no nome de Jesus, amém.”

A MINHA ORAÇÃO



Já alguma vez nos interrogámos sobre como poderemos tornar-nos na pessoa 
que realmente desejamos ser? Porque será que, quando nos esforçamos muito 

para o conseguir, falhamos tanto? Às vezes, parece que somos prisioneiros dos nossos 
hábitos – acorrentados nas masmorras dos maus desejos.

 

Sem o auxílio da graça de Deus, somos todos prisioneiros desamparados. Prisio-
neiros da nossa natureza caída e pecaminosa. Podemos desejar mudar, mas não temos 
o poder para o fazer. Separados de Deus estamos sujeitos à morte. A morte de Jesus 
pagou o castigo do pecado para cada pessoa. No entanto, este dom deve ser aceite in-
dividualmente. Ele torna-se efectivo quando alguém decide reconhecer Jesus como seu 
Salvador. A graça de Deus provê o perdão para o castigo do pecado. Também provê um 
novo poder para a vida. Na nossa lição de hoje vamos descobrir o verdadeiro segredo 
do poder para viver no século XXI.

Apesar dos nossos erros, esperanças frustradas e decisões mal tomadas,
podemos começar de novo! A graça de Deus concede-nos o perdão e a

força necessária para iniciar uma nova e fascinante etapa da nossa vida.

• DeciDo permitir que Jesus entre no meu coração

e transforme completamente a minha viDa.

• tenho permitiDo que algum pecaDo impeça o pleno

controlo Do espírito santo na minha viDa. 
neste momento, arrepenDo-me Desse pecaDo e DeciDo

entregá-lo, bem como toDa a minha viDa, a Jesus.

A MINHA RESPOSTA

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A morte de Jesus pagou o castigo do pecado para cada pessoa.

NOTAS:



Que promessa faz a Escritura aos que entregam a
 sua vida a Cristo? II Coríntios 5:17.   

1

A resposta da Bíblia

Podem os seres humanos concretizar essa mudança por 
si mesmos? Job 14:4; Jeremias 13:23. 

2

A resposta da Bíblia

Como descreveu Jesus essa mudança ao respeitável
e devoto Nicodemos? João 3:1-8.

3

A resposta da Bíblia

Sim, eu posso mudar-me a mim mesmo.

Não, eu reconheço que não é possível. Sinto que, sem o poder de Jesus, sou incapaz de o fazer.



Quando ocorrerá esse miraculoso “novo nascimento”?
Apocalipse 3:20. 

13

A resposta da Bíblia

Jesus deleita-Se em conceder-nos o Seu poder para vivermos uma vida nova. Quando, conscientemente, 
decidimos convidá-l’O para ser o Senhor da nossa vida, o Seu dinâmico poder que transforma vidas

operará em nós também. Ele erguer-nos-á da nossa fraqueza humana, concedendo-nos a Sua força divina. 
Já não precisamos de batalhar sozinhos contra as tendências da nossa natureza humana.

Somos agora vencedores mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Em Cristo somos livres, para nos tornarmos nas pessoas que nascemos para ser.

NOTAS:

Como ocorre esta miraculosa transformação? Gálatas 2:20.

4

A resposta da Bíblia

Quando uma pessoa se entrega totalmente a Deus, o Espírito Santo toma posse da sua vida. O resultado é 
uma misteriosa união com Deus. A pessoa torna-se num novo ser. Está agora sob o controlo de uma natureza 

completamente nova (Romanos 6:6-11). Ao receber Cristo, recebe também o poder para viver uma vida
vitoriosa (João 1:12), e, dia após dia, ao permanecer em Cristo, o Espírito Santo escreve os princípios

da Lei no seu coração (João 15:4; Hebreus 8:10).

Quer isso dizer que as nossas boas obras são a base da nossa 
salvação? Qual é a base da nossa salvação? Romanos 3:27 e 28.

5

A resposta da Bíblia

A Salvação é totalmente pela graça, nunca pelas obras. Pela fé recebemos a graça de Deus. Mesmo quando o 
Cristão nascido de novo obedece a Deus, é Cristo que lhe concede o poder para realizar as boas obras.

Nós apenas cooperamos com Cristo e deixamos que Ele trabalhe em nós. A nossa responsabilidade é estar
dispostos a fazer tudo o que Cristo nos pede que façamos. O amor é o motivo da obediência. Cristo nunca

nos pedirá para fazermos algo para o qual não nos dê ajuda. 

Como posso obter este poder para vencer na minha vida? João 1:12.

6

A resposta da Bíblia

Receber Cristo é receber este poder. Quando entra na nossa vida, Ele é o poder para obter a vitória. Na nossa 
condição natural, somos absolutamente incapazes de fazer o bem. Quando queremos fazer aquilo que é recto, 

outro poder parece tomar posse de nós. Mediante Jesus, temos o poder para vencer. Já não falhamos
sucessivamente, presos na rotina de um desânimo permanente. Agora podemos ser vencedores!



Quando Jesus entra no nosso coração através do 
Espírito Santo, o que nos concede Ele? Romanos 8:11.

7

A resposta da Bíblia

Qual é a prova de que Jesus habita realmente no 
nosso coração? Gálatas 5:22, 24 e 25.

8

A resposta da Bíblia

Quando Jesus quebra as cadeias do pecado, que privilégio
maravilhoso nos oferece? Romanos 8:15, 17. 

A resposta da Bíblia

10

Qual era o princípio orientador na vida de Jesus? João 8:29.

9

A resposta da Bíblia

O que promete Cristo fazer no mais profundo do nosso ser?  
Hebreus 8:10.   

A resposta da Bíblia

11

Qual era o grande anseio do coração de Jesus? Hebreus 10:7.
A resposta da Bíblia

12

O anseio de Jesus era fazer a vontade do Pai. O desejo do Seu coração era agradar a Deus (João 8:29).
O desejo do coração de cada Cristão, transformado pela graça de Deus, é fazer a vontade de Deus.

A maior prova de que Cristo habita no nosso coração é uma vida transformada. 
“Crucificar a carne” é, voluntariamente, passar pela luta de entregar a nossa vontade a Cristo.

 

Que maravilhoso privilégio é saber que somos filhos adoptivos de Deus através de Jesus.
Fazemos parte da família real de Deus, com todos os direitos e privilégios de um membro da família.

Jamais voltaremos a sentir-nos sós, inseguros ou duvidosos. Jesus é o nosso Irmão mais velho;
Deus é o nosso maravilhoso e amorável Pai celestial; o Espírito Santo é o nosso Conselheiro e Guia;

e os anjos são os nossos protectores.
 

Deus promete transformar-nos a partir do interior. Ele colocará a Sua Lei na nossa mente, para que
a conheçamos. Também a escreverá no nosso coração, para que a amemos. Quando Deus muda o

nosso interior, sentimos prazer em fazer a Sua vontade. 
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Quando ocorrerá esse miraculoso “novo nascimento”?
Apocalipse 3:20. 

13

A resposta da Bíblia

Jesus deleita-Se em conceder-nos o Seu poder para vivermos uma vida nova. Quando, conscientemente, 
decidimos convidá-l’O para ser o Senhor da nossa vida, o Seu dinâmico poder que transforma vidas

operará em nós também. Ele erguer-nos-á da nossa fraqueza humana, concedendo-nos a Sua força divina. 
Já não precisamos de batalhar sozinhos contra as tendências da nossa natureza humana.

Somos agora vencedores mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Em Cristo somos livres, para nos tornarmos nas pessoas que nascemos para ser.

NOTAS:

Como ocorre esta miraculosa transformação? Gálatas 2:20.
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A resposta da Bíblia
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Que promessa faz a Escritura aos que entregam a
 sua vida a Cristo? II Coríntios 5:17.   

1

A resposta da Bíblia

Podem os seres humanos concretizar essa mudança por 
si mesmos? Job 14:4; Jeremias 13:23. 

2

A resposta da Bíblia

Como descreveu Jesus essa mudança ao respeitável
e devoto Nicodemos? João 3:1-8.

3

A resposta da Bíblia

Sim, eu posso mudar-me a mim mesmo.

Não, eu reconheço que não é possível. Sinto que, sem o poder de Jesus, sou incapaz de o fazer.



Já alguma vez nos interrogámos sobre como poderemos tornar-nos na pessoa 
que realmente desejamos ser? Porque será que, quando nos esforçamos muito

para o conseguir, falhamos tanto? Às vezes, parece que somos prisioneiros dos nossos
hábitos – acorrentados nas masmorras dos maus desejos.

Sem o auxílio da graça de Deus, somos todos prisioneiros desamparados. Prisio-
neiros da nossa natureza caída e pecaminosa. Podemos desejar mudar, mas não temos 
o poder para o fazer. Separados de Deus estamos sujeitos à morte. A morte de Jesus 
pagou o castigo do pecado para cada pessoa. No entanto, este dom deve ser aceite in-
dividualmente. Ele torna-se efectivo quando alguém decide reconhecer Jesus como seu 
Salvador. A graça de Deus provê o perdão para o castigo do pecado. Também provê um
novo poder para a vida. Na nossa lição de hoje vamos descobrir o verdadeiro segredo 
do poder para viver no século XXI.

Apesar dos nossos erros, esperanças frustradas e decisões mal tomadas,
podemos começar de novo! A graça de Deus concede-nos o perdão e a

força necessária para iniciar uma nova e fascinante etapa da nossa vida.

• DeciDo permitir que Jesus entre no meu coração

e transforme completamente a minha viDa.

• tenho permitiDo que algum pecaDo impeça o pleno

controlo Do espírito santo na minha viDa. 
neste momento, arrepenDo-me Desse pecaDo e DeciDo

entregá-lo, bem como toDa a minha viDa, a Jesus.

A MINHA RESPOSTA

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A morte de Jesus pagou o castigo do pecado para cada pessoa.

NOTAS:



Deus deixou as Suas impressões digitais por todo o mundo. O esplendor fas-
cinante de um pôr-do-Sol, a majestade dos picos montanhosos cobertos de 

neve, a glória de uma noite estrelada, a beleza do desabrochar de um botão de rosa e 
o riso despreocupado das crianças a brincar, tudo nos fala de um Deus de amor que Se 
deleita em fazer feliz o Seu povo.

Outras impressões digitais evidenciam que alguém anda furtivamente pelo nosso 
Planeta. O nosso mundo encontra-se repleto de problemas – um mundo consumido 
pela guerra, fome e pobreza; um mundo que agoniza com doenças, epidemias e sofri-
mento.

Elevando-se deste Planeta conturbado como um incenso de destruição, surge a 
persistente pergunta: Porquê? Porquê a guerra, o sofrimento, a dor e a morte? 

Será que Deus não Se importa? Seremos nós apenas um grão de poeira esquecido 
no extremo de uma galáxia sem importância? Um mundo que não tem importância?! 
Seremos também pessoas sem qualquer importância? Se Deus é um Deus de amor, por 
que razão existe tanto sofrimento no nosso mundo? Por que motivo as pessoas que 
se esforçam por ser boas e justas, sofrem juntamente com os desonestos e injustos e, 
por vezes, ainda mais?

A Bíblia afasta a cortina acerca de um dos maiores dramas da vida e permite que 
olhemos para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. A lição de hoje 
fornece-nos uma resposta clara sobre quem é o responsável pelo sofrimento deste 
mundo. Também veremos a solução definitiva que Deus tem para o problema do sofri-
mento das pessoas inocentes.

Deus deixou as Suas impressões digitais por todo o mundo.

Aceito Jesus como meu sAlvAdor e entrego-lhe A minhA vidA. 
decido permAnecer Ao seu lAdo, AceitAr o seu Amor e 

AguArdAr AnsiosAmente o seu regresso, quAndo um

novo mundo, sem morte, sem dor e sem sofrimento

nAscer finAlmente.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



É Deus o autor do sofrimento humano?
Jeremias 31:3; I João 4:8.

1

A resposta da Bíblia

O amor é a essência da natureza de Deus. Ele deseja apenas o que é melhor para nós. Todas as Suas 
acções para connosco são de amor. Elas têm como objectivo produzir felicidade duradoura. Deus nunca 

faria algo que não fosse, em última instância, para o nosso supremo bem, pois, para Deus, actuar de algum 
outro modo que não de modo amoroso, seria actuar contrariamente à Sua própria natureza.

Se Deus não é o responsável pelo sofrimento humano, 
como e com quem se originou ele? Mateus 13:24-28.

2

A resposta da Bíblia

Quem é o inimigo? Mateus 13:39.

3

A resposta da Bíblia

Para se receber benefícios da leitura da Bíblia, ela deve ser aplicada a nós pessoalmente pela fé.
Coloquemo-nos em cada episódio. Acreditemos que Deus irá realizar mudanças miraculosas na nossa

vida à medida que lemos a Sua Palavra.

NOTAS:



Que promessas faz Deus aos Seus filhos que se encontram 
mergulhados nos dramas do sofrimento e da injustiça?

  I Coríntios 10:13; Isaías 41:13.

12

A resposta da Bíblia

Qual é o destino final de Satanás? Ezequiel 28:16-19.

13

A resposta da Bíblia

Satanás, em breve, será derrotado e destruído. Através da Cruz do Calvário, aquele que foi um anjo de luz, 
provou ser um cruel mentiroso. Deus é amor e os princípios do Seu Governo assegurarão a felicidade das 
Suas criaturas por toda a Eternidade. Caro amigo, você também pode estar do lado vencedor. Porque não 
dizermos a Jesus “Senhor, eu desejo permanecer ao Teu lado. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador.

Convido-Te a entrar na minha vida como meu Rei”?
 

No meio do nosso sofrimento pessoal, Deus promete estar connosco. Ele nunca nos deixará, seja em que cir-
cunstância for. Conceder-nos-á a força necessária para enfrentar as provas e as dificuldades de cada dia. Com 

palavras repletas de amor, Deus encoraja-nos com estas simples palavras: “Não temas, Eu vou ajudar-te!”

O que fará Deus, finalmente, com este Planeta? II Pedro 3:7, 10-13. 

14

A resposta da Bíblia

Uma vez que Deus não é o autor do pecado e do sofrimento, 
com quem precisamente se originou o pecado?

I João 3:8.

4

A resposta da Bíblia

Qual a origem deste ser diabólico? Lucas 10:18. 

5

A resposta da Bíblia

É chocante, mas é verdade. O Diabo teve a sua origem no Céu! Oh, ele não era o “Diabo” quando Deus o criou! 
Muitas pessoas imaginam o Diabo habitando num lugar muito quente, cheio de chamas flamejantes,

no mais profundo das entranhas da Terra. Pelo contrário, o Diabo caiu do Céu.

Afinal, Deus criou um “Diabo”?  Se não, como é que
tudo se passou? Ezequiel 28:12-15.      

6

A resposta da Bíblia

Deus criou Lúcifer, um anjo belo e glorioso. Ele era perfeito nos seus caminhos. Deus conferiu a este anjo 
magnificente a capacidade de decisão. Remover a capacidade de decidir é remover a capacidade de amar. 

O amor genuíno não é forçado ou coagido. Desponta do amor divino. Destruir a capacidade de amar é
negar a oportunidade de ser totalmente feliz e completamente livre. Dado que Deus anseia que todas as 

Suas criaturas sejam totalmente felizes e livres, Ele deu-lhes a capacidade de decidir e escolher.



O que ocorreu na mente de Lúcifer que o levou a assumir uma
rebelião aberta contra o Governo de Deus? Isaías 14:12-14.

7

A resposta da Bíblia

Lúcifer significa “portador de luz”. Deus criou um belo anjo, portador de luz, o qual fez uso da sua posição 
e da sua liberdade para desafiar a autoridade de Deus. Ele queria o poder de Deus, não o Seu carácter 
amoroso. Lúcifer desafiadoramente declarou: “Eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono; ... Eu subirei 

acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo” (Isaías 14:12-14). Notemos, Lúcifer usa o
pronome “Eu” quatro vezes. O orgulho desenvolveu-se gradualmente no seu coração. Lúcifer acabou por

acreditar que Deus era arbitrário, desonesto e injusto. Ele concluiu que poderia dirigir o Governo
celestial melhor do que Deus.

A que conduziu esta rebelião aberta e o que acabou por acontecer 
a Lúcifer como resultado da sua atitude? Apocalipse 12:7-9.

8

A resposta da Bíblia

Como foi o nosso mundo envolvido neste conflito 
entre o bem e o mal? Romanos 5:12.

9

A resposta da Bíblia

Como consequência da nossa queda e alienação de Deus, 
o que é que Satanás agora reclama como seu? Lucas 4:5 e 6. 

A resposta da Bíblia

10

Que atitude tomou Deus com o objectivo de salvar 
este Planeta em rebelião? João 3:16; I Pedro 1:18 e 19. 

A resposta da Bíblia

11

Com um coração de amor infinito e inexaurível, Deus decidiu pagar Ele mesmo o preço da desobediência 
dos seres humanos. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, desceu até ao mais profundo do abismo

da existência humana, para nos salvar. Ele entrou no palco dos assuntos humanos para nos
libertar das terríveis consequências do pecado. 

Cada anjo no Céu escolheu o seu caminho: o da lealdade ou o da rebelião. O mesmo acontece com
cada ser humano: Cada um deve decidir o seu próprio caminho. Existem apenas dois  

caminhos: o caminho da lealdade a Deus e o caminho da rebelião contra Deus.

O pai da família humana, Adão, com a sua desobediência deliberada, abriu uma porta que Deus
desejava que permanecesse fechada para sempre. A sua decisão consciente de desobedecer separou-o 
de Deus e teve como consequência a própria morte. O nosso mundo não foi criado para ser a habitação 

de Satanás. Ele foi criado perfeito (Génesis 1:31). Através do pecado, o domínio de Adão foi usurpado por 
Satanás. Mas nós não devemos colocar toda a responsabilidade do pecado sobre os nossos primeiros pais.
O apóstolo Paulo escreve: “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23).

É verdade que todos nós somos pecadores por nascimento. Herdámos a natureza pecaminosa de Adão, 
mas também somos pecadores por decisão pessoal. Através da nossa desobediência, participamos

igualmente no pecado dos nossos primeiros pais.
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Suas criaturas sejam totalmente felizes e livres, Ele deu-lhes a capacidade de decidir e escolher.



É Deus o autor do sofrimento humano?
Jeremias 31:3; I João 4:8.

1

A resposta da Bíblia

O amor é a essência da natureza de Deus. Ele deseja apenas o que é melhor para nós. Todas as Suas 
acções para connosco são de amor. Elas têm como objectivo produzir felicidade duradoura. Deus nunca 

faria algo que não fosse, em última instância, para o nosso supremo bem, pois, para Deus, actuar de algum 
outro modo que não de modo amoroso, seria actuar contrariamente à Sua própria natureza.

Se Deus não é o responsável pelo sofrimento humano, 
como e com quem se originou ele? Mateus 13:24-28.

2

A resposta da Bíblia

Quem é o inimigo? Mateus 13:39.

3

A resposta da Bíblia

Para se receber benefícios da leitura da Bíblia, ela deve ser aplicada a nós pessoalmente pela fé.
Coloquemo-nos em cada episódio. Acreditemos que Deus irá realizar mudanças miraculosas na nossa

vida à medida que lemos a Sua Palavra.

NOTAS:



Deus deixou as Suas impressões digitais por todo o mundo. O esplendor fas-
cinante de um pôr-do-Sol, a majestade dos picos montanhosos cobertos de 

neve, a glória de uma noite estrelada, a beleza do desabrochar de um botão de rosa e 
o riso despreocupado das crianças a brincar, tudo nos fala de um Deus de amor que Se 
deleita em fazer feliz o Seu povo.

Outras impressões digitais evidenciam que alguém anda furtivamente pelo nosso 
Planeta. O nosso mundo encontra-se repleto de problemas – um mundo consumido 
pela guerra, fome e pobreza; um mundo que agoniza com doenças, epidemias e sofri-
mento.

Elevando-se deste Planeta conturbado como um incenso de destruição, surge a 
persistente pergunta: Porquê? Porquê a guerra, o sofrimento, a dor e a morte? 

Será que Deus não Se importa? Seremos nós apenas um grão de poeira esquecido 
no extremo de uma galáxia sem importância? Um mundo que não tem importância?! 
Seremos também pessoas sem qualquer importância? Se Deus é um Deus de amor, por 
que razão existe tanto sofrimento no nosso mundo? Por que motivo as pessoas que 
se esforçam por ser boas e justas, sofrem juntamente com os desonestos e injustos e, 
por vezes, ainda mais?

A Bíblia afasta a cortina acerca de um dos maiores dramas da vida e permite que 
olhemos para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. A lição de hoje 
fornece-nos uma resposta clara sobre quem é o responsável pelo sofrimento deste 
mundo. Também veremos a solução definitiva que Deus tem para o problema do sofri-
mento das pessoas inocentes.

Deus deixou as Suas impressões digitais por todo o mundo.

Aceito Jesus como meu sAlvAdor e entrego-lhe A minhA vidA. 
decido permAnecer Ao seu lAdo, AceitAr o seu Amor e 

AguArdAr AnsiosAmente o seu regresso, quAndo um

novo mundo, sem morte, sem dor e sem sofrimento

nAscer finAlmente.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



O livro de Apocalipse é um dos mais importantes livros da Bíblia. O seu tema 
principal ou a mensagem fundamental é a volta de Jesus Cristo. 

       O Apocalipse desmascara os planos enganosos de Satanás e revela-nos os pla-
nos de Deus para estes últimos dias. 

      

Em Apocalipse, no capítulo 14, Jesus Cristo é claramente retratado como o Filho do 
homem que vem nas nuvens dos céus para ceifar a colheita da Terra (versículos 14-16). 
Antes de Jesus regressar, é enviada uma mensagem especial para preparar um povo 
para a Sua vinda. Encontramos essa mensagem nos versículos 6-12.

O Apocalipse desmascara os planos enganosos de Satanás.
Anseio conhecer A verdAde de Jesus e decido Abrir A minhA 

mente à suA orientAção. senhor meu deus, seguir-te-ei

pArA onde quer que me conduzAs. procurArei sempre

reAlizAr A tuA vontAde e ser fiel à tuA verdAde revelAdA. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O livro de Apocalipse é um dos mais importantes livros da Bíblia. O seu 
tema principal ou a mensagem fundamental é a volta de Jesus Cristo. 

NOTAS:



Em Apocalipse 14:6-12, Jesus apresenta a Sua mensagem
especial destinada a preparar o Seu povo para a última hora da 

Terra. Quem transmite esta mensagem? Apocalipse 14:6.

1

A resposta da Bíblia

Ao longo do livro de Apocalipse, mensageiros angélicos são apresentados como portadores de uma 
mensagem para a Terra. O facto de serem anjos a entregar esta mensagem revela-nos a sua urgência e 
importância para o Céu. Jesus mandou que os Seus mensageiros angélicos impressionassem a mente do 

Seu profeta João com visões celestiais dos acontecimentos que teriam lugar no fim
do tempo. João escreveu estas mensagens no último livro da Bíblia, o Apocalipse.

Quão universal é esta mensagem? A quem se destina?   
Apocalipse 14:6.

2

A resposta da Bíblia

O apóstolo João viu um anjo a voar velozmente nos céus, levando rapidamente a última
mensagem de Deus ao mundo. Deus envia sempre mensagens especiais em épocas decisivas

e cruciais da história humana. Ora vejamos:
Noé pregou uma mensagem urgente e importante aos homens e às mulheres que, em breve, enfrentariam 

um dilúvio universal. Deus enviou uma mensagem através de José, advertindo de que se avizinhava um 
período de fome no Egipto. As mensagens de Noé e de José foram enviadas por um Deus cheio de amor, 

com o objectivo de preparar o Seu povo para enfrentar situações graves e dramáticas que afectariam
profundamente milhões de pessoas. Mais uma vez, nos nossos dias, Deus tem uma mensagem

especial para o Seu povo. É uma mensagem urgente e muito importante.

NOTAS:



Como é que o Apocalipse descreve o povo de Deus pouco antes do 
regresso do nosso Senhor? Apocalipse 14:12. 

11

A resposta da Bíblia

Que promessa faz Deus a todos os que estudam as
profecias de Apocalipse? Apocalipse 1:3. 

12

A resposta da Bíblia

Nas nossas próximas lições iremos estudar, de maneira particular, as urgentes mensagens de Deus para 
os últimos dias. Cada estudo da série é um elo vital numa sequência organizada destinada a preparar-nos 

para o regresso de Jesus. Porque não abrirmos agora mesmo o nosso coração a Deus e dizermos-Lhe que 
desejamos conhecer mais profundamente a Sua Palavra? João, o revelador (escritor do livro de

Apocalipse), assegura-nos de que receberemos uma tripla bênção ao lermos, compreendermos e seguir-
mos os ensinos de Apocalipse. Deus tem uma bênção especial guardada para nós nas próximas lições. 

Como resultado da proclamação da mensagem de Apocalipse 14, surgem duas classes distintas de
pessoas. Uma classe recebe a marca da besta. Este grupo persegue e oprime o verdadeiro povo de Deus. 
Finalmente, esta classe perseguidora recebe as sete últimas pragas. A outra classe, sabendo que é a hora 

do Juízo, mantém-se lealmente ao lado do seu Criador. Pela fé em Jesus, guardam os mandamentos de 
Deus, rejeitam as falsas teorias religiosas de Babilónia espiritual e são protegidos das pragas.

Qual é o aspecto central do amoroso e derradeiro apelo de Deus 
antes da Sua vinda? Que mensagem universal é esta que deve ir a 

“toda a nação, tribo, língua e povo”? Apocalipse 14:6. 

3

A resposta da Bíblia

O coração da mensagem de Deus para os últimos dias é o “evangelho eterno”. O Evangelho é a boa-nova 
sobre Jesus. É a história da Cruz. É a história do amor de Jesus, do Seu perdão, da Sua graça e da Sua
misericórdia. O Evangelho é o “poder de Deus para a salvação” (Romanos 1:16). Ele fala de um amor

que transforma a nossa vida e nos torna novas pessoas em Cristo.

Para que período especial de tempo atrai esta mensagem
a nossa atenção? Apocalipse 14:7. 

4

A resposta da Bíblia

Notemos o tempo verbal que é utilizado para descrever o Juízo de Deus. O texto diz claramente: “É vinda a hora 
do seu [de Deus] juízo.” Algumas traduções declaram: “A hora do seu [de Deus] juízo chegou.” 

Por outras palavras, está aqui. Já chegou.

O que afirmaram Jesus e o apóstolo Paulo a respeito do tempo do Juízo?

5

A resposta da Bíblia

a) Em Mateus 12:36, Jesus diz:     

b) Em Actos 24:25, é dito que o apóstolo Paulo abordou o tema:   

Jesus fala do dia do Juízo como tendo lugar no futuro. Paulo fala-nos do “juízo vindouro”. 
Nos dias de Jesus e de Paulo, o Juízo era, certamente, considerado um acontecimento futuro. 

A mensagem urgente de Apocalipse para nós hoje é que “a hora do juízo [de Deus] chegou”. Está aqui!



Quais são as duas classes de pessoas que existirão antes de
Jesus regressar? Apocalipse 22:11 e 12.

6

A resposta da Bíblia

A Bíblia diz que Jesus volta para “dar a cada um segundo a sua obra”. Um julgamento deve preceder a
Sua vinda, para se determinar quem recebe o quê quando Ele voltar. O destino de todos os homens

e mulheres deve ser decidido antes do Seu regresso. A razão deste julgamento não se deve ao facto de 
Deus desconhecer quem será salvo ou quem se perderá. Ele sabe-o com toda a certeza. Lembremo-nos de 
que um anjo rebelde pôs em causa o carácter de Deus. Lúcifer afirmou que Deus é desonesto e injusto. Ele

acusou Deus perante todo o Universo. O julgamento revela o carácter amoroso de Deus perante todo
o Universo. Revela que, quem se perder, perde-se devido às suas próprias escolhas. Deus fez tudo o

que podia para salvar essas pessoas. Quando teve início este julgamento? Qual a natureza desse
julgamento? Como podemos, você e eu, passar seguros pelo julgamento de Deus? Estas e muitas

outras perguntas serão respondidas nos próximos dois estudos. No entanto, existe ainda algo mais
sobre a mensagem de Apocalipse 14 que devemos analisar neste estudo. 

Esta mensagem é um apelo à adoração de quem?
Apocalipse 14:7. 

7

A resposta da Bíblia

Que anúncio importante faz o segundo anjo? Apocalipse 14:8.

A resposta da Bíblia

8

Que apelo faz Deus a todas as pessoas que estão em Babilónia? 
Porquê? Apocalipse 18:4.   

A resposta da Bíblia

9

Qual é o assunto tratado pelo terceiro anjo? Apocalipse 14:9-11.
A resposta da Bíblia

10

Numa época em que a hipótese evolucionista domina o mundo da Ciência, Deus convida-nos a adorá-l’O 
como o Criador. Não evoluímos. Fomos moldados, criados por um Deus amoroso. Somos propriedade Sua. 

A razão pela qual adoramos Deus é, precisamente, porque Ele nos criou. A base de toda a adoração
é simplesmente esta. Ele é o doador da nossa vida. O Apocalipse faz um apelo urgente e derradeiro para 
adorarmos Deus como Criador. Numa próxima lição, descobriremos qual é o sinal de Deus que identifica

os adoradores fiéis no tempo do fim, o símbolo do Seu poder criador.

Quem faz parte de Babilónia? O que representa Babilónia? A cidade de Babilónia foi construída no local
da antiga Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas. Nas profecias de Apocalipse, Babilónia é
um símbolo de confusão religiosa e espiritual. A Babilónia espiritual de Apocalipse representa a falsa

religião. Simboliza o afastamento da verdade bíblica. Numa lição futura iremos descobrir como
é que o erro se infiltrou na Igreja Cristã e descobriremos também o apelo de Deus para

um regresso à verdade. 



Quais são as duas classes de pessoas que existirão antes de
Jesus regressar? Apocalipse 22:11 e 12.
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misericórdia. O Evangelho é o “poder de Deus para a salvação” (Romanos 1:16). Ele fala de um amor

que transforma a nossa vida e nos torna novas pessoas em Cristo.

Para que período especial de tempo atrai esta mensagem
a nossa atenção? Apocalipse 14:7. 
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do seu [de Deus] juízo.” Algumas traduções declaram: “A hora do seu [de Deus] juízo chegou.” 

Por outras palavras, está aqui. Já chegou.
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A resposta da Bíblia

a) Em Mateus 12:36, Jesus diz:     

b) Em Actos 24:25, é dito que o apóstolo Paulo abordou o tema:   

Jesus fala do dia do Juízo como tendo lugar no futuro. Paulo fala-nos do “juízo vindouro”. 
Nos dias de Jesus e de Paulo, o Juízo era, certamente, considerado um acontecimento futuro. 

A mensagem urgente de Apocalipse para nós hoje é que “a hora do juízo [de Deus] chegou”. Está aqui!



Em Apocalipse 14:6-12, Jesus apresenta a Sua mensagem
especial destinada a preparar o Seu povo para a última hora da 

Terra. Quem transmite esta mensagem? Apocalipse 14:6.

1

A resposta da Bíblia

Ao longo do livro de Apocalipse, mensageiros angélicos são apresentados como portadores de uma 
mensagem para a Terra. O facto de serem anjos a entregar esta mensagem revela-nos a sua urgência e 
importância para o Céu. Jesus mandou que os Seus mensageiros angélicos impressionassem a mente do 

Seu profeta João com visões celestiais dos acontecimentos que teriam lugar no fim
do tempo. João escreveu estas mensagens no último livro da Bíblia, o Apocalipse.

Quão universal é esta mensagem? A quem se destina?   
Apocalipse 14:6.

2

A resposta da Bíblia

O apóstolo João viu um anjo a voar velozmente nos céus, levando rapidamente a última
mensagem de Deus ao mundo. Deus envia sempre mensagens especiais em épocas decisivas

e cruciais da história humana. Ora vejamos:
Noé pregou uma mensagem urgente e importante aos homens e às mulheres que, em breve, enfrentariam 

um dilúvio universal. Deus enviou uma mensagem através de José, advertindo de que se avizinhava um 
período de fome no Egipto. As mensagens de Noé e de José foram enviadas por um Deus cheio de amor, 

com o objectivo de preparar o Seu povo para enfrentar situações graves e dramáticas que afectariam
profundamente milhões de pessoas. Mais uma vez, nos nossos dias, Deus tem uma mensagem

especial para o Seu povo. É uma mensagem urgente e muito importante.

NOTAS:



O livro de Apocalipse é um dos mais importantes livros da Bíblia. O seu tema 
principal ou a mensagem fundamental é a volta de Jesus Cristo. 

O Apocalipse desmascara os planos enganosos de Satanás e revela-nos os pla-
nos de Deus para estes últimos dias. 

Em Apocalipse, no capítulo 14, Jesus Cristo é claramente retratado como o Filho do 
homem que vem nas nuvens dos céus para ceifar a colheita da Terra (versículos 14-16). 
Antes de Jesus regressar, é enviada uma mensagem especial para preparar um povo 
para a Sua vinda. Encontramos essa mensagem nos versículos 6-12.

O Apocalipse desmascara os planos enganosos de Satanás.
Anseio conhecer A verdAde de Jesus e decido Abrir A minhA 

mente à suA orientAção. senhor meu deus, seguir-te-ei

pArA onde quer que me conduzAs. procurArei sempre

reAlizAr A tuA vontAde e ser fiel à tuA verdAde revelAdA. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O livro de Apocalipse é um dos mais importantes livros da Bíblia. O seu 
tema principal ou a mensagem fundamental é a volta de Jesus Cristo. 

NOTAS:



Uma equipa de exploradores do Árctico encontrava- se desesperadamente per-
dida no meio da neve gelada. Os seus mantimentos começavam a escassear. 

Restavam apenas algumas magras rações. Os contactos via rádio com a sua base ti-
nham sido cortados. A angústia parecia tomar posse de todo o grupo. No meio do seu 
desespero, alguém avistou uma nuvem de fumo no horizonte. Aquela nuvem de fumo 
deu-lhes um novo ânimo. A ajuda vinha a caminho. Alguém sabia que eles estavam 
perdidos e vinha buscá -los para os levar para o lar.

O nosso mundo procura ansiosamente uma mensagem de esperança. O livro de Apo-
calipse revela -nos uma “nuvem de fumo” no horizonte distante. Jesus vem a caminho! 
Ele vem para nos levar para o Lar. A nossa lição de hoje desvenda- nos uma das mais 
espantosas profecias da Bíblia. Na lição anterior, descobrimos a mensagem especial de 
Deus em Apocalipse, no capítulo 14, uma mensagem dada para preparar um povo para a 
vinda de Jesus. A mensagem final de Jesus, para os últimos dias, anuncia: “é vinda a hora 
do seu [de Deus] juízo” (Apocalipse 14:7).

Nesta lição, vamos estudar sobre o lugar onde este Juízo ocorre e quando come-
çou. Se vivemos no fim do tempo, na hora do Juízo de Deus, isso deve fazer toda a 
diferença no modo como vivemos a nossa vida.

Embora o Apocalipse revele que a hora do Juízo de Deus chegou, não nos diz quando. 
Para descobrirmos quando começou o Juízo, devemos examinar o livro profético de Da-
niel, no Antigo Testamento. As profecias de Daniel desvendam -nos os mistérios de Apoca-
lipse. Estes dois livros bíblicos foram designados por Deus para serem estudados juntos.

NOTAS:

Jesus vem a caminho! Ele vem para nos levar para o Lar.
Querido Senhor, a Ti me enTrego, Tal como eSTou, fraco e 

pecador; Toma-me como ToTalmenTe Teu. decido aceiTar 
JeSuS como meu Salvador, Senhor e Sumo-SacerdoTe no 

Juízo. deSeJo renunciar a Tudo aQuilo Que poSSa 
Separar-me de Ti. perdoa TodoS oS meuS pecadoS e 

concede-me o Teu poder para viver em harmonia com 
a Tua vonTade. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+



De acordo com o profeta Daniel, onde tem lugar o Juízo?
Daniel 7:9 e 10.

1

A resposta da Bíblia

O anjo dirigiu a atenção de Daniel para a sala do trono do Universo. Ali, o profeta contemplou a
preparação do Supremo Tribunal do Universo, no Santuário do Céu.

Quando tem lugar este julgamento celestial? Daniel 8:14.

2

A resposta da Bíblia

O que diz o profeta Daniel que aconteceria ao
Santuário no final dos 2300 dias proféticos? Daniel 8:14.

3

A resposta da Bíblia

O que significava para cada Israelita a purificação ou a
restauração do Santuário? Constituía isso uma forma de Juízo?

Levítico 16:29 e 30; 23:27 -29.

4

A resposta da Bíblia

Dia após dia, durante o serviço do Santuário terrestre, os Israelitas confessavam os seus pecados.
Vinham ao Santuário com os seus animais sacrificais. Cada animal sacrifical representava Jesus. Dia após 

dia, o pecado era transferido do pecador (a pessoa) para o substituto (o animal), e, através do sangue da 
vítima sacrifical, era levado para o Santuário pelo sacerdote judaico. Cada sacerdote representava Jesus, o 
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esperança de que Cristo, o nosso melhor Amigo, vai representar-nos perante o trono de Deus.

Adicionando 1810 anos à nossa última data, 34 A.D., somos levados a 1844. Tão seguramente como
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O que aconteceu no Templo em Jerusalém, quando Cristo
foi crucificado? Mateus 27:51. 

13

A resposta da Bíblia

O véu do Templo rasgado de alto a baixo significava o fim do sistema sacrificial. Na Páscoa de 31 A.D., 
Jesus Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. O sistema sacrificial perdeu o seu significado. Cristo, 

o nosso substituto, foi sacrificado em nosso favor. Historicamente, todo o sistema sacrificial chegou ao 
fim com a destruição de Jerusalém por Tito, em 70 A.D.. Em 34 A.D., como a profecia predizia, os Judeus 
finalmente selaram a sua perdição como nação. O sumo-sacerdote judeu, falando em nome do Sinédrio, o 
Conselho Supremo de Israel, rejeitou oficialmente Jesus. Estêvão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado, 
e, a partir daí, o Evangelho foi anunciado aos Gentios. O período de 490 anos é uma secção menor dos 

2300 dias. Os 490 anos aplicam-se especialmente aos Judeus e à vinda do Messias. A profecia mais longa 
dos 2300 dias conduz-nos até ao fim do tempo, à purificação do Santuário e ao juízo final da Terra.
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Quem explicava as visões ao profeta Daniel? Daniel 8:16. 

5

A resposta da Bíblia

Quando o anjo tentou explicar a visão, Daniel desmaiou (Daniel 8:27).

Regressou o anjo Gabriel para continuar a explicação da visão 
que fora interrompida pelo desmaio de Daniel? Daniel 9:21-23. 

6

A resposta da Bíblia

nosso Sacerdote, que nos representa no Santuário do Céu. Uma vez por ano, no Dia das Expiações,
o Santuário era purificado de todos os pecados dos Israelitas, para lá transferidos ao longo do ano.
Era um dia de Juízo! No final do dia, os pecados dos Israelitas arrependidos estavam confessados,

perdoados e renunciados, ou não confessados, não perdoados e acariciados.
Todos os Israelitas que se recusassem a confessar os seus pecados eram banidos do acampamento.

Eram julgados. A purificação do Santuário Celestial tem lugar no fim do tempo. É o juízo final de
Deus sobre o pecado.

Que parte da profecia se aplica directamente ao povo de
Daniel, os Judeus? Daniel 9:25. 

7

A resposta da Bíblia

Gabriel começa a sua explicação com a afirmação de que 70 semanas (490 dias) estavam determinadas 
(postas à parte no total dos 2300 dias), especialmente para os Judeus (Daniel 9:22-24).



Nas profecias cronológicas bíblicas, a que equivale um dia profético?    
Números 14:34; Ezequiel 4:6.

8

A resposta da Bíblia

A totalidade dos 2300 dias proféticos leva -nos até aos tempos do fim e ao início do Juízo. 

Quando é que teve início este período profético? Daniel 9:25.  

9

A resposta da Bíblia

O que aconteceu quando Jesus foi baptizado?   
Lucas 3:21 e 22; Actos 10:38.   

A resposta da Bíblia

11

Quando é que Jesus, pela Sua morte na cruz, faria cessar
todas as ofertas de sacrifício? Daniel 9:27.

A resposta da Bíblia

12

O período profético completo começou com a ordem para restaurar e reconstruir a cidade de Jerusalém. 
Jerusalém foi atacada em 605 a.C. pelo rei babilónico Nabucodonosor. Em 587/586 a.C., a cidade foi quase 
totalmente destruída. Os Medos e os Persas venceram os Babilónios em 539 a.C.. Em 457 a.C., o rei persa 

Artaxerxes emitiu um decreto, permitindo que os Judeus regressassem à sua pátria para reconstruírem 
Jerusalém. Podemos ler acerca deste decreto em Esdras, no capítulo 7 e nos versículos 12 e 13.

Quanto tempo decorreria desde a saída do decreto para restaurar
até à unção de Jesus como Messias? Daniel 9:25.

10

A resposta da Bíblia

As profecias de Daniel informam- nos de que do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, em 457 a.C., 
até à vinda do Messias decorreriam 69 semanas proféticas ou 483 dias proféticos (7 x 69 = 483). Uma vez 
que um dia profético equivale a um ano literal, o Messias deveria aparecer 483 anos após a saída da ordem 

para reconstruir Jerusalém. O gráfico, na página ao lado, esclarece esta profecia.
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três anos e meio após o seu baptismo em 27 A.D.. Isso leva-nos à Primavera de 31 A.D.. 
Jesus foi crucificado na Primavera, exactamente como a profecia predissera.
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O véu do Templo rasgado de alto a baixo significava o fim do sistema sacrificial. Na Páscoa de 31 A.D., 
Jesus Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. O sistema sacrificial perdeu o seu significado. Cristo, 

o nosso substituto, foi sacrificado em nosso favor. Historicamente, todo o sistema sacrificial chegou ao 
fim com a destruição de Jerusalém por Tito, em 70 A.D.. Em 34 A.D., como a profecia predizia, os Judeus 
finalmente selaram a sua perdição como nação. O sumo-sacerdote judeu, falando em nome do Sinédrio, o 
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nosso Sacerdote, que nos representa no Santuário do Céu. Uma vez por ano, no Dia das Expiações,
o Santuário era purificado de todos os pecados dos Israelitas, para lá transferidos ao longo do ano.
Era um dia de Juízo! No final do dia, os pecados dos Israelitas arrependidos estavam confessados,

perdoados e renunciados, ou não confessados, não perdoados e acariciados.
Todos os Israelitas que se recusassem a confessar os seus pecados eram banidos do acampamento.

Eram julgados. A purificação do Santuário Celestial tem lugar no fim do tempo. É o juízo final de
Deus sobre o pecado.

Que parte da profecia se aplica directamente ao povo de
Daniel, os Judeus? Daniel 9:25. 
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A resposta da Bíblia

Gabriel começa a sua explicação com a afirmação de que 70 semanas (490 dias) estavam determinadas 
(postas à parte no total dos 2300 dias), especialmente para os Judeus (Daniel 9:22-24).



De acordo com o profeta Daniel, onde tem lugar o Juízo?
Daniel 7:9 e 10.

1

A resposta da Bíblia

O anjo dirigiu a atenção de Daniel para a sala do trono do Universo. Ali, o profeta contemplou a
preparação do Supremo Tribunal do Universo, no Santuário do Céu.

Quando tem lugar este julgamento celestial? Daniel 8:14.

2

A resposta da Bíblia

O que diz o profeta Daniel que aconteceria ao
Santuário no final dos 2300 dias proféticos? Daniel 8:14.
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A resposta da Bíblia

O que significava para cada Israelita a purificação ou a
restauração do Santuário? Constituía isso uma forma de Juízo?

Levítico 16:29 e 30; 23:27 -29.

4

A resposta da Bíblia

Dia após dia, durante o serviço do Santuário terrestre, os Israelitas confessavam os seus pecados.
Vinham ao Santuário com os seus animais sacrificais. Cada animal sacrifical representava Jesus. Dia após 

dia, o pecado era transferido do pecador (a pessoa) para o substituto (o animal), e, através do sangue da 
vítima sacrifical, era levado para o Santuário pelo sacerdote judaico. Cada sacerdote representava Jesus, o 
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Uma equipa de exploradores do Árctico encontrava- se desesperadamente per-
dida no meio da neve gelada. Os seus mantimentos começavam a escassear. 

Restavam apenas algumas magras rações. Os contactos via rádio com a sua base ti-
nham sido cortados. A angústia parecia tomar posse de todo o grupo. No meio do seu 
desespero, alguém avistou uma nuvem de fumo no horizonte. Aquela nuvem de fumo 
deu-lhes um novo ânimo. A ajuda vinha a caminho. Alguém sabia que eles estavam 
perdidos e vinha buscá -los para os levar para o lar.

O nosso mundo procura ansiosamente uma mensagem de esperança. O livro de Apo-
calipse revela -nos uma “nuvem de fumo” no horizonte distante. Jesus vem a caminho! 
Ele vem para nos levar para o Lar. A nossa lição de hoje desvenda-nos uma das mais 
espantosas profecias da Bíblia. Na lição anterior, descobrimos a mensagem especial de 
Deus em Apocalipse, no capítulo 14, uma mensagem dada para preparar um povo para a 
vinda de Jesus. A mensagem final de Jesus, para os últimos dias, anuncia: “é vinda a hora 
do seu [de Deus] juízo” (Apocalipse 14:7).

Nesta lição, vamos estudar sobre o lugar onde este Juízo ocorre e quando come-
çou. Se vivemos no fim do tempo, na hora do Juízo de Deus, isso deve fazer toda a 
diferença no modo como vivemos a nossa vida.

Embora o Apocalipse revele que a hora do Juízo de Deus chegou, não nos diz quando. 
Para descobrirmos quando começou o Juízo, devemos examinar o livro profético de Da-
niel, no Antigo Testamento. As profecias de Daniel desvendam-nos os mistérios de Apoca-
lipse. Estes dois livros bíblicos foram designados por Deus para serem estudados juntos.

NOTAS:

Jesus vem a caminho! Ele vem para nos levar para o Lar.
Querido Senhor, a Ti me enTrego, Tal como eSTou, fraco e 

pecador; Toma-me como ToTalmenTe Teu. decido aceiTar 
JeSuS como meu Salvador, Senhor e Sumo-SacerdoTe no 

Juízo. deSeJo renunciar a Tudo aQuilo Que poSSa 
Separar-me de Ti. perdoa TodoS oS meuS pecadoS e 

concede-me o Teu poder para viver em harmonia com 
a Tua vonTade. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+



Descobrimos uma verdade espantosa: Estamos a viver na hora (tempo) do Juízo. A 
Bíblia refere-se ao Juízo mais de 1000 vezes. Em 1844 o relógio do tempo proféti-

co de Deus bateu a sua hora. O mensageiro angélico de Apocalipse anunciou: “a hora do 
seu [de Deus] juízo chegou” (Apocalipse 14:7). No Juízo, Cristo é revelado como totalmente 
justo e amoroso na Sua maneira de lidar com o problema do pecado. Cada caso é decidido 
para a vida ou para a morte. O Universo inteiro reconhece que Deus fez tudo o que era 
possível para salvar cada pessoa. 

No Juízo, o coração de Deus, pleno de infinito amor, pergunta: “Haveria alguma coisa 
mais que eu pudesse ter feito?” Não, não há mais nada. O amor fez tudo o que podia. Todo 
o Universo canta num só acorde: “Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e 
riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e acções de graças” (Apocalipse 5:12).

O incomparável amor de Deus é revelado no Juízo. Todo o Céu pára para analisar as 
escolhas que cada indivíduo fez à luz do incrível desejo de Deus de o salvar. A lição de hoje 
mostra-nos a importância vital das nossas escolhas e decisões no século XXI.

NOTAS:

O incomparável amor de Deus é revelado no Juízo.

AmAndo Jesus de todo o meu corAção, decido

obedecer-lhe AgorA e sempre.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O Universo inteiro reconhece que Deus fez tudo o que era
possível para salvar cada pessoa.



Como descreve a Bíblia a espantosa cena do Juízo de
Deus nas cortes celestiais? Daniel 7:9 e 10.

1

Quão universal é o Juízo de Deus?  
II Coríntios 5:10; Romanos 14:12. 

2

A resposta da Bíblia

Que registos são mantidos, que fornecem uma descrição
precisa da nossa vida no Juízo? Apocalipse 20:12.

3

A resposta da Bíblia

Complete cada expressão abaixo:
A. Tronos foram

B. O Ancião de Dias era

C. Milhares de milhares

D. O juízo se

E. Os livros foram

Todo o Céu está interessado neste Juízo. O destino de toda a raça humana será decidido para sempre. 
A honra do trono de Deus está em causa.

Uma quantidade quase infinita de informações pode ser armazenada na memória de sofisticados
computadores. Deus pode facilmente preservar as decisões que tomamos.

NOTAS:



Que tipo de roupa usava Josué e que nova roupa
lhe deu o Senhor? Zacarias 3:3 e 4.

13

A resposta da Bíblia

Quando entregamos a nossa vida a Cristo, Satanás condena-nos. Ele acusa-nos de todos os pecados
que já cometemos. Jesus levanta-Se em nosso favor, repreendendo Satanás. O nosso Salvador
retira os nossos vestidos sujos de pecado e veste-nos com os vestidos da Sua própria justiça.

Qual é o padrão moral de Deus no Juízo? Tiago 2:12.

14

A resposta da Bíblia

Não somos salvos pela Lei de Deus. Somos salvos pela Sua graça. No Juízo, Deus não avalia as nossas 
“boas acções” em comparação com as nossas “más acções”. Somos aceites com base na justiça de Cristo, 
não na nossa. Quando Cristo nos aceita, conduz-nos à obediência. A obediência é a evidência de uma vida 
transformada. A obediência é a demonstração de que a nossa fé é genuína. A pergunta básica colocada no 
Juízo é: “Aceitou esta pessoa a graça salvadora de Cristo? É esta aceitação evidenciada por uma mudança 

na sua relação com a Lei? É a sua atitude uma atitude de obediência ou de rebelião?”
 Aqueles que são salvos pela graça podem dizer com o Salmista: “Deleito-me em fazer a tua 

vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração” (Salmo 40:8). Eles próprios sentem-se 
feridos quando ferem Jesus ao desobedecerem à Sua Lei. No mais profundo do seu coração,

escolheram o caminho da obediência, não o caminho da rebelião.
Jesus e a Sua Lei são inseparáveis. Desobedecer voluntariamente à Lei é feri-l’O. Não diremos nós no nosso 

coração: “Senhor, eu amo-Te. Cobre os meus pecados com a Tua Justiça. Perdoa a minha rebelião. 
Retira de mim o desejo de desobedecer. Hoje, decido ser Teu filho obediente!”?

De quem são os nomes registados no Livro da Vida? 
Filipenses 4:3; Apocalipse 3:5.

4

A resposta da Bíblia

Quando aceitamos Jesus, passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Sem Cristo, permanecemos 
mortos no pecado. Dado que “o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23), não temos qualquer

possibilidade de viver eternamente sem Cristo. Quando vamos a Jesus, recebemos d’Ele o dom da vida 
eterna e os nossos nomes são colocados no Livro da Vida.

Que registos tem Deus no Seu “memorial”? Malaquias 3:16.

5

A resposta da Bíblia

Deus possui um registo fiel dos nossos caracteres. Os Seus livros de registo revelam o que nós
realmente somos. Não existem fingimentos ou qualquer “faz de conta” com Deus.

Estão realmente os nossos pecados registados perante Deus?  

Jeremias 2:22.

6

A resposta da Bíblia

Tal como estudámos numa lição prévia, os 2300 dias proféticos de Daniel 8:14 equivalem a 2300 anos
literais. A expressão “e o santuário será purificado” refere-se ao começo do Juízo no ano de 1844.



Quem irá presidir ao Juízo? João 5:22.

10

A resposta da Bíblia

Quem é o nosso advogado de defesa? I João 2:1. 

11

A resposta da Bíblia

Jesus é, simultaneamente, o nosso Advogado e o nosso Juiz. Ele está do nosso lado no Juízo. Jesus anseia 
que sejamos salvos, por isso, no Juízo, Ele está a nosso favor, não contra nós. Ele criou-nos e redimiu-nos
e agora vive para interceder por nós. Hebreus 7:25 diz: “Portanto, pode também salvar, perfeitamente,

os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.”

Quando Satanás nos acusar no Juízo, quais as palavras
que Jesus lhe diz? Zacarias 3:1 e 2. 

12

A resposta da Bíblia

Quão detalhado é o Juízo? Quão profundamente sonda ele 
a vida dos indivíduos? Mateus 12:36 e 37; Eclesiastes 12:13 e 14.

7

A resposta da Bíblia

Haverá alguma coisa que fique oculta diante de Deus?
I Coríntios 4:5.

8

A resposta da Bíblia

Tem Deus em conta as circunstâncias da nossa vida no Juízo?
Salmo 87:5 e 6; João 9:41; Lucas 12:47 e 48.
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A resposta da Bíblia



Que tipo de roupa usava Josué e que nova roupa
lhe deu o Senhor? Zacarias 3:3 e 4.

13

A resposta da Bíblia

Quando entregamos a nossa vida a Cristo, Satanás condena-nos. Ele acusa-nos de todos os pecados
que já cometemos. Jesus levanta-Se em nosso favor, repreendendo Satanás. O nosso Salvador
retira os nossos vestidos sujos de pecado e veste-nos com os vestidos da Sua própria justiça.

Qual é o padrão moral de Deus no Juízo? Tiago 2:12.

14

A resposta da Bíblia

Não somos salvos pela Lei de Deus. Somos salvos pela Sua graça. No Juízo, Deus não avalia as nossas 
“boas acções” em comparação com as nossas “más acções”. Somos aceites com base na justiça de Cristo, 
não na nossa. Quando Cristo nos aceita, conduz-nos à obediência. A obediência é a evidência de uma vida 
transformada. A obediência é a demonstração de que a nossa fé é genuína. A pergunta básica colocada no 
Juízo é: “Aceitou esta pessoa a graça salvadora de Cristo? É esta aceitação evidenciada por uma mudança 

na sua relação com a Lei? É a sua atitude uma atitude de obediência ou de rebelião?”
 Aqueles que são salvos pela graça podem dizer com o Salmista: “Deleito-me em fazer a tua 

vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração” (Salmo 40:8). Eles próprios sentem-se 
feridos quando ferem Jesus ao desobedecerem à Sua Lei. No mais profundo do seu coração,

escolheram o caminho da obediência, não o caminho da rebelião.
Jesus e a Sua Lei são inseparáveis. Desobedecer voluntariamente à Lei é feri-l’O. Não diremos nós no nosso 

coração: “Senhor, eu amo-Te. Cobre os meus pecados com a Tua Justiça. Perdoa a minha rebelião. 
Retira de mim o desejo de desobedecer. Hoje, decido ser Teu filho obediente!”?

De quem são os nomes registados no Livro da Vida? 
Filipenses 4:3; Apocalipse 3:5.

4

A resposta da Bíblia

Quando aceitamos Jesus, passamos da morte espiritual para a vida espiritual. Sem Cristo, permanecemos 
mortos no pecado. Dado que “o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23), não temos qualquer

possibilidade de viver eternamente sem Cristo. Quando vamos a Jesus, recebemos d’Ele o dom da vida 
eterna e os nossos nomes são colocados no Livro da Vida.

Que registos tem Deus no Seu “memorial”? Malaquias 3:16.
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A resposta da Bíblia

Deus possui um registo fiel dos nossos caracteres. Os Seus livros de registo revelam o que nós
realmente somos. Não existem fingimentos ou qualquer “faz de conta” com Deus.

Estão realmente os nossos pecados registados perante Deus?  

Jeremias 2:22.

6

A resposta da Bíblia

Tal como estudámos numa lição prévia, os 2300 dias proféticos de Daniel 8:14 equivalem a 2300 anos
literais. A expressão “e o santuário será purificado” refere-se ao começo do Juízo no ano de 1844.



Como descreve a Bíblia a espantosa cena do Juízo de
Deus nas cortes celestiais? Daniel 7:9 e 10.

1

Quão universal é o Juízo de Deus?  
II Coríntios 5:10; Romanos 14:12. 

2

A resposta da Bíblia

Que registos são mantidos, que fornecem uma descrição
precisa da nossa vida no Juízo? Apocalipse 20:12.

3

A resposta da Bíblia

Complete cada expressão abaixo:
A. Tronos foram

B. O Ancião de Dias era

C. Milhares de milhares

D. O juízo se

E. Os livros foram

Todo o Céu está interessado neste Juízo. O destino de toda a raça humana será decidido para sempre. 
A honra do trono de Deus está em causa.

Uma quantidade quase infinita de informações pode ser armazenada na memória de sofisticados
computadores. Deus pode facilmente preservar as decisões que tomamos.

NOTAS:



Descobrimos uma verdade espantosa: Estamos a viver na hora (tempo) do Juízo. A
Bíblia refere-se ao Juízo mais de 1000 vezes. Em 1844 o relógio do tempo proféti-

co de Deus bateu a sua hora. O mensageiro angélico de Apocalipse anunciou: “a hora do
seu [de Deus] juízo chegou” (Apocalipse 14:7). No Juízo, Cristo é revelado como totalmente
justo e amoroso na Sua maneira de lidar com o problema do pecado. Cada caso é decidido 
para a vida ou para a morte. O Universo inteiro reconhece que Deus fez tudo o que era
possível para salvar cada pessoa. 

No Juízo, o coração de Deus, pleno de infinito amor, pergunta: “Haveria alguma coisa
mais que eu pudesse ter feito?” Não, não há mais nada. O amor fez tudo o que podia. Todo
o Universo canta num só acorde: “Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e
riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e acções de graças” (Apocalipse 5:12).

O incomparável amor de Deus é revelado no Juízo. Todo o Céu pára para analisar as
escolhas que cada indivíduo fez à luz do incrível desejo de Deus de o salvar. A lição de hoje
mostra-nos a importância vital das nossas escolhas e decisões no século XXI.

NOTAS:

O incomparável amor de Deus é revelado no Juízo.

AmAndo Jesus de todo o meu corAção, decido

obedecer-lhe AgorA e sempre.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O Universo inteiro reconhece que Deus fez tudo o que era
possível para salvar cada pessoa.



O que está por detrás do dramático aumento do crime violento na nossa socieda-
de? Uma grande revista dos Estados Unidos descreveu a nação americana como 

“América, a Violenta”. Outro artigo dizia, tragicamente, que 23 700 pessoas tinham sido 
assassinadas nos Estados Unidos num ano recente. Um jovem de 18 anos já assistiu, em 
média, a 200 000 actos violentos na televisão, incluindo 40 000 assassinatos. 

Assassinato, roubo, violação, violência escolar, drogas, terrorismo – o que é que fa-
lhou? Por que razão está a desintegrar-se o tecido moral da sociedade? Há alguma res-
posta? A nossa sociedade parece estar à deriva num mar desconhecido, sem uma bússola 
moral. Parece que estamos a vaguear no meio da confusão, procurando desesperadamente 
uma “Estrela do Norte” para nos guiar. Na lição de hoje iremos descobrir a verdade sobre 
o que falhou na sociedade e sobre a solução de Deus para o crime e para a violência no 
século XXI.

Por que razão está a desintegrar-se o tecido moral da sociedade?
Há alguma resposta?

A nossa sociedade parece estar à deriva num mar
desconhecido, sem uma bússola moral.

Uma vez qUe amo JesUs com todo o meU coração, decido

obedecer-Lhe com aLegria. aceito com aLegria o princípio 
da sUa Lei como gUia para a minha vida.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Eu amo JEsus E dEsEJo obEdEcEr-LhE. rEconhEço quE a sua 
LEi foi dada para o mEu bEm. acEito a LEi dE dEus como o

padrão dE rEctidão E aLEgrEmEntE dEcido, pELa graça

dE dEus, vivEr uma vida dE obEdiência.

O MEU COMPROMISSO

NOTAS:



1

É o nosso coração ou a nossa mente um juiz adequado
sobre o que é certo ou errado? Jeremias 17:9. 

2

A resposta da Bíblia

Como descreve a Bíblia aqueles que confiam na sua 
própria mente para os guiar na tomada de decisões morais?

Provérbios 28:26.

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

Que chamado urgente faz Deus a uma sociedade que vive
à beira do colapso social e da decadência moral? Apocalipse 14:7.

“Temer a Deus” significa respeitar ou reverenciar Deus. É um convite à obediência. O chamado de
Deus para o Juízo implica responsabilidade e escolhas morais. É um convite para alcançarmos

um padrão mais elevado – um padrão exterior a nós mesmos.

Dado que a nossa natureza é uma natureza caída, os nossos corações enganam-nos muitas vezes. 
É fácil justificar o nosso comportamento com base nos nossos desejos pessoais.

Precisamos de um padrão mais elevado, fora de nós mesmos.

NOTAS:



Ensinou Jesus que a Sua Lei tinha sido anulada na Cruz? 
Mateus 5:17 e 18.

13

A resposta da Bíblia

Qual é a prova real de que conhecemos Deus? I João 2:3-5.

14

A resposta da Bíblia

A prova da mudança interna chamada conversão é uma vida transformada. A graça leva sempre
à obediência. Quanto mais amamos Deus, mais desejamos obedecer-Lhe.

No apelo final de Apocalipse a um Planeta a desintegrar-se 
rapidamente em anarquia, como descreve Deus o Seu povo?

Apocalipse 14:12. 

15

A resposta da Bíblia

Um compromisso genuíno com Deus conduz à obediência por amor. No tempo do fim, Deus terá um grupo 
de pessoas que revelarão a todo o Universo a alegria de viverem em obediência. Elas foram

salvas pela graça. Amam tanto Deus que Lhe obedecem com entusiasmo. Aceitam o
Seu padrão de conduta. Estão convencidas de que o Seu caminho é o melhor.

Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o que viu 
João no Céu? Apocalipse 11:19. 

4

A resposta da Bíblia

Quando Deus ordenou aos Israelitas no Velho Testamento que construíssem um Santuário, ordenou-lhes que 
construíssem a Arca da Aliança para conter as tábuas de pedra com a Lei dos Dez Mandamentos. O Templo no 
Céu onde se encontra a Arca da Aliança antitípica contém a Lei de Deus, o fundamento do Seu carácter. A res-
posta de Apocalipse à anarquia encontra-se no Céu, no trono de Deus, no Seu eterno padrão de rectidão – a 
Sua Lei. A Lei de Deus é uma transcrição do Seu carácter, uma descrição da Sua vontade. Sem a Lei não existe 
pecado. O apóstolo Paulo afirma: “Porque onde não há lei, também não há transgressão” (Romanos 4:15).

Qual é a função da Lei de Deus? Romanos 3:20. 

5

A resposta da Bíblia

Qual é a norma eterna e imutável do Governo de Deus?   
Salmos 111:7 e 8; 89:34.

6

A resposta da Bíblia

A Lei de Deus é a base do Seu Governo. Foi estabelecida para assegurar a paz, a ordem, a harmonia e 
a unidade do Universo. Uma Lei quebrada traz pesar, sofrimento, escravidão e morte 

(Provérbios 5:22; Romanos 6:16, 23).



Dá-nos a fé liberdade para quebrar a Lei de Deus?    
Romanos 3:31; Romanos 6:15. 

10

A resposta da Bíblia

Qual é a relação da pessoa convertida com a Lei de Deus? 
Romanos 7:22. 

11

A resposta da Bíblia

Billy Graham:
Pergunta: “Algumas pessoas religiosas que conheço dizem-me que os Dez Mandamentos são parte da ‘lei’ 

e não se aplicam a nós hoje. Dizem que, como Cristãos, estamos ‘livres da lei’. Está isto correcto?”
Resposta: “Não, não está correcto, e espero que não seja enganado por essas falsas opiniões.”

O que ensinou Jesus aos Seus discípulos sobre a guarda
da Sua Lei? João 14:15.  

12

A resposta da Bíblia

A que compara a Bíblia a Lei de Deus? Tiago 1:23-25. 

7

A resposta da Bíblia

Qual é o papel da graça? Efésios 2:8. 

8

A resposta da Bíblia

Como somos justificados ou tornados rectos perante Deus? 
Será que guardar a Lei é a base da nossa salvação?

Romanos 3:28. 

9

A resposta da Bíblia

A Lei é um espelho que permite que nos vejamos a nós mesmos e reconheçamos a nossa necessidade
da graça salvadora. A Lei revela o que é o pecado. Providencia um padrão moral fora de nós mesmos.

A graça é o imerecido favor de Deus que nos traz de volta à harmonia com Ele. A única base da nossa 
salvação é a graça. A graça sempre existiu. Significa perdão, misericórdia, amor e bondade (Génesis 6:8; 
Romanos 4:1-4; Efésios 2:4-8). A graça liberta-nos da condenação da Lei. Por ela passamos da morte 

para a vida (Romanos 5:8-10; 8:1 e 2). Pela fé aceitamos a graça de Deus (Romanos 3:28).

É muito importante compreender o que o Novo Testamento quer dizer quando afirma que os Cristãos
estão “livres da lei”. Certamente não significa que estão livres da obrigação da Lei moral de Deus,

que estão “livres para pecar”.
A conversão leva-nos sempre a “sentir prazer” em fazer a vontade de Deus. Quando Cristo muda o
nosso coração (nos converte), temos um desejo supremo – obedecer-Lhe. Ele fez tanto por nós
que nós servimo-l’O com agrado. A obediência não é um requisito legalista. É parte da resposta

dada a Deus por um coração que ama.
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É muito importante compreender o que o Novo Testamento quer dizer quando afirma que os Cristãos
estão “livres da lei”. Certamente não significa que estão livres da obrigação da Lei moral de Deus,

que estão “livres para pecar”.
A conversão leva-nos sempre a “sentir prazer” em fazer a vontade de Deus. Quando Cristo muda o
nosso coração (nos converte), temos um desejo supremo – obedecer-Lhe. Ele fez tanto por nós
que nós servimo-l’O com agrado. A obediência não é um requisito legalista. É parte da resposta
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A resposta da Bíblia

Qual é a prova real de que conhecemos Deus? I João 2:3-5.

14

A resposta da Bíblia

A prova da mudança interna chamada conversão é uma vida transformada. A graça leva sempre
à obediência. Quanto mais amamos Deus, mais desejamos obedecer-Lhe.

No apelo final de Apocalipse a um Planeta a desintegrar-se 
rapidamente em anarquia, como descreve Deus o Seu povo?

Apocalipse 14:12. 

15

A resposta da Bíblia

Um compromisso genuíno com Deus conduz à obediência por amor. No tempo do fim, Deus terá um grupo 
de pessoas que revelarão a todo o Universo a alegria de viverem em obediência. Elas foram

salvas pela graça. Amam tanto Deus que Lhe obedecem com entusiasmo. Aceitam o
Seu padrão de conduta. Estão convencidas de que o Seu caminho é o melhor.

Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, o que viu 
João no Céu? Apocalipse 11:19. 

4

A resposta da Bíblia

Quando Deus ordenou aos Israelitas no Velho Testamento que construíssem um Santuário, ordenou-lhes que 
construíssem a Arca da Aliança para conter as tábuas de pedra com a Lei dos Dez Mandamentos. O Templo no 
Céu onde se encontra a Arca da Aliança antitípica contém a Lei de Deus, o fundamento do Seu carácter. A res-
posta de Apocalipse à anarquia encontra-se no Céu, no trono de Deus, no Seu eterno padrão de rectidão – a 
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(Provérbios 5:22; Romanos 6:16, 23).



1

É o nosso coração ou a nossa mente um juiz adequado
sobre o que é certo ou errado? Jeremias 17:9. 

2

A resposta da Bíblia

Como descreve a Bíblia aqueles que confiam na sua 
própria mente para os guiar na tomada de decisões morais?

Provérbios 28:26.

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

Que chamado urgente faz Deus a uma sociedade que vive
à beira do colapso social e da decadência moral? Apocalipse 14:7.

“Temer a Deus” significa respeitar ou reverenciar Deus. É um convite à obediência. O chamado de
Deus para o Juízo implica responsabilidade e escolhas morais. É um convite para alcançarmos

um padrão mais elevado – um padrão exterior a nós mesmos.

Dado que a nossa natureza é uma natureza caída, os nossos corações enganam-nos muitas vezes. 
É fácil justificar o nosso comportamento com base nos nossos desejos pessoais.

Precisamos de um padrão mais elevado, fora de nós mesmos.

NOTAS:



O que está por detrás do dramático aumento do crime violento na nossa socieda-
de? Uma grande revista dos Estados Unidos descreveu a nação americana como 

“América, a Violenta”. Outro artigo dizia, tragicamente, que 23 700 pessoas tinham sido 
assassinadas nos Estados Unidos num ano recente. Um jovem de 18 anos já assistiu, em 
média, a 200 000 actos violentos na televisão, incluindo 40 000 assassinatos. 

Assassinato, roubo, violação, violência escolar, drogas, terrorismo – o que é que fa-
lhou? Por que razão está a desintegrar-se o tecido moral da sociedade? Há alguma res-
posta? A nossa sociedade parece estar à deriva num mar desconhecido, sem uma bússola 
moral. Parece que estamos a vaguear no meio da confusão, procurando desesperadamente 
uma “Estrela do Norte” para nos guiar. Na lição de hoje iremos descobrir a verdade sobre 
o que falhou na sociedade e sobre a solução de Deus para o crime e para a violência no 
século XXI.

Por que razão está a desintegrar-se o tecido moral da sociedade?
Há alguma resposta?

A nossa sociedade parece estar à deriva num mar
desconhecido, sem uma bússola moral.

Uma vez qUe amo JesUs com todo o meU coração, decido

obedecer-Lhe com aLegria. aceito com aLegria o princípio 
da sUa Lei como gUia para a minha vida.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Eu amo JEsus E dEsEJo obEdEcEr-LhE. rEconhEço quE a sua 
LEi foi dada para o mEu bEm. acEito a LEi dE dEus como o

padrão dE rEctidão E aLEgrEmEntE dEcido, pELa graça

dE dEus, vivEr uma vida dE obEdiência.

O MEU COMPROMISSO

NOTAS:



O livro de Apocalipse apresenta a mensagem final de Deus para um mundo com 
graves problemas. É uma mensagem especialmente concebida para um povo 

que está a viver durante as horas finais e culminantes da história da Terra. É uma 
mensagem universal que salta por cima de fronteiras geográficas. É uma mensagem 
para todas as nações, tribos, línguas e povos. É uma mensagem urgente e irresistível 
de boas-novas. É um apelo urgente para que homens e mulheres de todas as partes se 
preparem para a vinda de Cristo.

Tal como estudámos nas lições anteriores, só em Cristo é que homens e mulheres 
são capazes de responder às exigências da Lei de Deus na hora do juízo final da Terra. 
A mensagem de Deus para os últimos dias é uma mensagem de submissão e entrega.

Nesta época secular e materialista de pensamento humanístico, muitos têm posto 
de lado a ideia de um Deus que criou os Céus e a Terra. A teoria da evolução substituiu 
o ensino bíblico da Criação. Não surpreende que, no Apocalipse, o último livro da Bíblia, 
encontremos Deus a fazer soar um toque de clarim, convidando-nos a adorarmos Cristo 
como nosso Criador.
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Quem somos convidados a adorar em Apocalipse 14:6 e 7?

1

A resposta da Bíblia

O apelo final de Apocalipse à Humanidade é um chamado à adoração d’Aquele que fez o céu,
a Terra e as fontes das águas (versículo 7). É um chamado à adoração do nosso Criador.

Qual é a base de toda a adoração? Apocalipse 4:11. 

2

A resposta da Bíblia

Quem foi o agente activo na Criação?  

Efésios 3:8 e 9; Colossenses 1:15 e 16.

3

A resposta da Bíblia

O que oferece Deus àqueles que, por O amarem, guardam
o Seu Sábado? Isaías 56:2. 

14

A resposta da Bíblia

Deus oferece muitas bênçãos àqueles que Lhe obedecem. O Sábado é o grande sinal de lealdade dado
por Cristo. É um sinal do Seu poder criador e redentor. Neste dia, num sentido especial,

os Cristãos estão convidados a entrar numa união mais estreita com o Mestre.

Que promessa faz Deus sobre a adoração
ao Sábado no Céu? Isaías 66:22 e 23. 

15

A resposta da Bíblia

Que promessa! Ao longo de todas as épocas infindas da Eternidade, toda a carne, a totalidade da
Criação, adorará Deus em harmonia, cada Sábado. Se vamos adorá-l’O através de toda a

Eternidade, porque não começar a adorá-l’O já ao Sábado? Jesus convida-nos a amá-l’O com todo
o nosso coração e a seguir a verdade independentemente do que outros façam. O livro de Apocalipse

chama-nos a adorá-l’O como nosso Criador. A mensagem do Sábado é parte do esforço urgente
de Deus para preparar um povo para a última hora da Terra. Oremos para que Jesus encha o nosso

coração com amor. Sigamos o Seu exemplo em adorá-l’O no Sábado bíblico.



Revela a Bíblia, na verdade, que dia é o sétimo?
Quais são os três dias que a Bíblia menciona em sucessão?

Lucas 23:54-56; Lucas 24:1. 

13

A resposta da Bíblia

DIA DA PREPARAÇÃO – SEXTO DIA – SEXTA-FEIRA
SÁBADO – SÉTIMO DIA – SÁBADO
RESSURREIÇÃO – PRIMEIRO DIA – DOMINGO

De que outras formas podemos nós distinguir qual dia é o sétimo dia?
Dicionário de Webster:

“Sétimo dia, Sábado, o sétimo dia da semana” 
(Webster’s New Twentieth Century Dictionary, não abreviado 2ª ed. [1973]).

ASTRONOMIA:
“Tivemos oportunidade de investigar os resultados dos trabalhos dos especialistas em Cronolo-
gia e nunca encontrámos um que tivesse a mínima dúvida sobre a continuidade do ciclo semanal 
desde muito antes da era cristã” (Observatório Naval dos Estados Unidos, James Robertson, 
director, citado na carta a F. D. Nichol, datada de 12 de Março de 1932).

LINGUÍSTICA:
Em mais de 106 línguas, o sétimo dia, no nosso calendário, é chamado Sábado. Não existe outra 
palavra para designar esse dia nessas línguas. O sétimo dia é simplesmente chamado Sábado.

Como é que adoramos Cristo como Criador? Deixou Ele um
memorial da Sua actividade criadora? Êxodo 20:8-11. 

4

A resposta da Bíblia

Não foi o Sábado dado apenas aos Judeus? Marcos 2:27 e 28.  

5

A resposta da Bíblia

Que três coisas fez Deus para separar e distinguir o sétimo dia
de todos os outros dias da semana? Génesis 2:1-3.    

6

A resposta da Bíblia

A.

B.

C.



Como é o Sábado chamado no Antigo Testamento?
Ezequiel 20:12, 20.

7

A resposta da Bíblia

Qual era a prática habitual de Jesus ao Sábado? Lucas 4:16. 

8

A resposta da Bíblia

Para que grupos pregou Paulo no Sábado? Actos 13:13-15, 42, 44.

A resposta da Bíblia

10

Que conselho deu Jesus aos Seus discípulos relativamente
ao Sábado após a Sua morte? Mateus 24:20.

9

A resposta da Bíblia

O general romano Tito atacou Jerusalém e destruiu-a em 70 d.C.. Jesus recomendou aos Seus discípulos 
que orassem no sentido de que a sua fuga de Jerusalém durante o ataque romano não acontecesse no 

Inverno ou no dia de Sábado. Jesus deu instruções específicas – “Orai para que a vossa fuga não
aconteça no inverno, nem no sábado” – porque Ele sabia que os Seus mais chegados seguidores

estariam a guardar o Sábado 35 anos após a crucificação.

Paulo pregava aos Judeus no Sábado, convencendo-os de que Jesus era o Messias.
Ele também pregava aos Gentios no Sábado, não ao Domingo. Toda a cidade acabou

por ouvir as pregações de Paulo ao Sábado.

Como é chamado o dia especial do Senhor? Apocalipse 1:10. 

A resposta da Bíblia

11

De acordo com os seguintes textos, qual é o outro 
nome para o dia do Senhor?  

Lucas 6:5; Mateus 12:8; Marcos 2:27 e 28.

A resposta da Bíblia

12

Se Jesus ia estabelecer outro dia, devia tê-lo feito enquanto ainda estava vivo.
Ele deixou na Sua vida um exemplo claro da guarda do Sábado.

A.

B.

C.
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As profecias de Daniel e de Apocalipse revelam uma luta titânica entre o bem 
e o mal pouco antes de Jesus voltar. Esta última batalha do Grande Conflito 

centra-se na Lei de Deus (Apocalipse 12:17). Satanás odeia os princípios eternos que 
são a base do Governo do Céu. Ele deseja levar todos a violarem a Lei de Deus e a des-
respeitar o próprio fundamento da felicidade. O ataque especial do inimigo centra-se 
sobre o quarto mandamento, que exalta Jesus como Criador. 

Tal como descobrimos na lição nº15, o Sábado do sétimo dia é um memorial da au-
toridade criadora de Cristo. É um símbolo eterno tanto do nosso “descanso em Cristo” 
para a Salvação, como da nossa absoluta lealdade para com Ele. O Sábado é um elo 
eterno de ligação com o nosso Criador. Muitos Cristãos sinceros perguntam: “Como foi 
o dia de repouso mudado do sétimo para o primeiro dia da semana? Porquê? Existem 
informações na Bíblia que anunciem uma tentativa para mudar a Lei de Deus?” A res-
posta a estas perguntas encontra-se numa visão simbólica dada ao profeta Daniel.

O Sábado é um elo eterno de ligação com o nosso Criador. 

Querido Senhor, eu decido dar-Te a minha obediência

e lealdade como Sinal do meu profundo amor por Ti.
deSejo Ser fiel à Tua lei, em vez de Sê-lo aoS

mandamenToS doS homenS. reconheço-Te como Supremo

Senhor e rei na minha vida.
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O ataque especial do inimigo centra-se sobre o quarto
mandamento, que exalta Jesus como Criador.

consagrado, santificado.’ E assim, o Domingo pagão, dedicado ao Sol, tornou-se no Domingo
cristão, consagrado a Jesus” (The Catholic World, Março 1994, p. 809).

“Mas, dado que o Sábado, não o Domingo, é especificado na Bíblia, não é curioso que os não-Católicos,
que professam que a sua religião vem directamente da Bíblia e não da Igreja, observem o Domingo em vez 

do Sábado? Sim, claro, é inconsistente, mas a mudança foi efectuada cerca de quinze séculos antes do
nascimento do Protestantismo. Eles têm continuado a observar o costume, embora ele repouse sobre

a autoridade da Igreja Católica e não sobre um texto explícito da Bíblia. Essa observância é uma
lembrança da Igreja-Mãe de onde saíram as seitas não-Católicas – como um rapaz foge da sua mãe,

mas ainda leva no seu bolso um retrato da sua mãe ou uma madeixa do seu cabelo”
(Rev. John O’Brian, The Faith of  Millions, pp. 421 e 422).

“O Protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja, não tem nenhuma boa razão para a sua
teoria do Domingo, e deveria, logicamente, guardar o Sábado com os Judeus”

(American Catholic Quarterly Review, Janeiro 1883).
“Ora, qualquer criança na escola sabe que o dia de repouso é o Sábado, o sétimo dia da semana; e,

no entanto, com a excepção dos Adventistas do Sétimo Dia, todos os Protestantes guardam o Domingo
em vez do Sábado, porque a Igreja Católica fez esta mudança nas primeiras épocas do Cristianismo”

(Winnipeg [Manitoba] Free Press, 21 de Abril, 1884).



O que viu Daniel em visão profética? Daniel 7:2 e 3.

1

A resposta da Bíblia

O que é representado pelos símbolos do vento, 
do mar e dos animais?

2

Quantos animais viu Daniel? Nomeie-os. Daniel 7:3-7.

3

A resposta da Bíblia

Os ventos representam                                                                                             Jeremias 49:36 e 37.          
                                                                         
Os mares representam                                                                                                  Apocalipse 17:15.

Os animais representam                                                                                                   Daniel 7:17, 23.

Em Daniel 7, o profeta descreve quatro grandes animais que saíram do mar (versículo 3). Eles representam 
quatro grandes reinos que surgem (versículo 17). Como estudámos em Daniel 2, os quatro grandes impé-
rios que governaram em sucessão desde o tempo de Daniel são Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Os 
quatro animais de Daniel 7 são uma descrição correcta destes quatro grandes poderes governantes. Um 

leão com asas de águia foi encontrado nas moedas de Babilónia e nas paredes de tijolo dos antigos edifícios 
de Babilónia. O rei dos animais é um símbolo adequado para o rei dos impérios. O profeta Jeremias descreve 
Babilónia como um leão (Jeremias 4:7). A Medo-Pérsia, sendo um império composto por dois povos, tornou-
-se proeminente ao destruir a Lídia, a Babilónia e o Egipto. Pouco depois, os Persas ganharam a ascendên-
cia sobre os Medos. A Bíblia descreve correctamente este império como um urso que se levanta sobre um 
dos seus lados e com três costelas na sua boca. Um leopardo com asas descreve claramente o terceiro im-
pério, a Grécia. Alexandre, o Grande, conquistou rapidamente as nações do seu tempo. O animal semelhante 

ao dragão, temível, terrível e espantosamente forte descreve adequadamente a ferocidade de Roma.

Quando temos que decidir entre a verdade e a tradição,
que conselho nos dá Jesus? João 17:17; Mateus 6:33.  

14

A resposta da Bíblia

Pergunta: Por que razão observamos o Domingo em vez do Sábado?
Resposta: Porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do Sábado para o Domingo”

(Peter Giereman, The Convert’s Catechism, 1948, p. 50).
“A Igreja, ... após ter mudado o dia de repouso do Sábado judaico, ou sétimo dia da semana,
para o primeiro dia, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao Domingo como dia

para ser santificado como Dia do Senhor” (Catholic Encyclopaedia, vol. 4, p. 153).

A tradição humana nunca pode substituir a verdade divina. Os mandamentos dos homens
não são substitutos adequados para os mandamentos de Deus.

Nenhum poder humano tem a autoridade para mudar a Lei de Deus, escrita pelo Seu próprio
dedo em tábuas de pedra. Jesus convida-nos a ouvirmos apenas a Sua voz. Ele diz:

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos” (João 14:15).

Deus apela amorosamente aos Seus verdadeiros seguidores para Lhe obedecerem de boa vontade.
A nossa obediência é um sinal do nosso profundo amor. Ele convida-nos a voltarmo-nos dos mandamentos 

dos homens para a Lei de Deus. Nenhum ser humano tem autoridade para mudar a Lei de Deus.
É muito mais do que uma questão de dias. É uma questão sobre Quem é o Senhor. Jesus convida-nos

a reconhecermos n’Ele o supremo Senhor e Rei.

AFIRMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MUDANÇA DO SÁBADO
“Pode ler-se a Bíblia do Génesis ao Apocalipse e não se encontrará uma única linha que autorize o
a santificação do Domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do Sábado, um dia que

nós nunca santificámos” (J. Gibbons, Faith of  Our Fathers, p. 111)
“A observância do Domingo pelos Protestantes é uma homenagem que prestam, apesar deles

mesmos, à autoridade da Igreja Católica (Plain Talk about Protestantism, p. 213).
“... os fundamentalistas encontram-se para adorar no Domingo, no entanto, não existe prova alguma na 
Bíblia de que o culto público deva ser realizado aos Domingos. O Sábado judaico, ou dia de repouso, era, 
claro está, o sétimo dia. Foi a Igreja Católica que decidiu que o Domingo deveria ser o dia de culto para os 

Cristãos, em honra da ressurreição” (Karl Keating, Catholicism and Fundamentalists, 1988, p. 38).
“O Sol era um importante deus no paganismo. ... O Sol ainda hoje tem adoradores na Pérsia e noutras 

terras. Na verdade, existe algo de real no Sol, fazendo dele um ajustado emblema de Jesus, o Sol da Justiça. 
Daí que a Igreja nesses países pareça ter dito: ‘Mantenham esse antigo nome pagão. Ele permanecerá 



O que tentaria fazer esta ponta pequena com a Lei
de Deus? Daniel 7:25.

13

A resposta da Bíblia

Perguntemos a nós mesmos: Que poder surgiu com a destruição de três das 10 tribos em que Roma pagã 
foi dividida (Daniel 7:8)? Que poder surgiu de Roma após a divisão do império romano entre 351 A.D. e 

476 A.D., não como um poder político, mas como um poder religioso (Daniel 7:8)? Que poder religioso sur-
giu de Roma nestes primeiros séculos e que tinha um homem como chefe ou líder visível (Daniel 7:8, 24)? 
Que poder fez presunçosas e vangloriosas afirmações quanto à sua autoridade (Daniel 7:25)? Que poder 

perseguiu o povo de Deus, reinou por 1260 anos e tentou mudar a Lei de Deus (Daniel 7:25)?
Só há um poder na História que poderia corresponder a esta clara identificação – a Roma papal.

Notemos como ela se ajusta à descrição de Daniel:

A História revela que a base do poder de Roma se expandiu gradualmente, à medida que destruía
aqueles que se atravessavam no seu caminho. É parte da natureza humana querer esmagar a

oposição, numa tentativa de tornar mais sólida a base do seu poder.
Esse poder tornou-se dominante ao provocar a destruição de três das tribos: Hérulos, 493 A.D.;
Vândalos 534 A.D.; e Ostrogodos, 538 A.D. (veja Gibbons, The History of  the Decline and Fall of

the Roman Empire, vol. 4, capítulos 39 e 40).
Era diferente dos seus antecessores. Afirmava ter domínio tanto sobre as almas como sobre os corpos
dos homens. Historiadores deste período confirmam que mais de 50 milhões de pessoas morreram por 

causa da sua fé na Palavra de Deus. O Papado reinou supremo durante 1260 anos. Em 533 A.D., o
imperador romano Justiniano designou o bispo de Roma como bispo supremo de todas as igrejas.
Em 538 A.D., o general romano Belisário expulsou os Ostrogodos de Roma. O Papado foi o poder

político-religioso supremo na Europa de 538 A.D. até 1798 A.D.. O general francês Berthier, comandante 
ao serviço de Napoleão, prendeu o Papa em 1798. As predições de Daniel sobre a ponta pequena

encontraram o seu cumprimento no cativeiro do Papa em 1798.

Afirma o Papado ter mudado o dia de repouso e adoração?
O Papado reconhece claramente ter mudado o dia de repouso e adoração do Sábado, o sétimo dia

da semana, para o Domingo, o primeiro dia da semana. Declara que essa mudança é um acto da sua
autoridade eclesiástica. As afirmações indicadas abaixo cobrem os últimos 100 anos e demonstram

claramente o consenso do pensamento da Igreja sobre a mudança do Sábado.
“A Igreja Católica, mais de mil anos antes da existência de um Protestante, em virtude da sua missão

divina, mudou o dia do Sábado para o Domingo” (The Catholic Mirror, Setembro 1893).
“Pergunta: Qual é o dia de repouso?

Resposta: O dia de repouso é o Sábado.

Em que foi o quarto animal – Roma – diferente de todos
os animais anteriores? Daniel 7:7 (última parte). 

4

A resposta da Bíblia

Como descreve o profeta Daniel o poder que surgiu após as 10 
divisões do império romano? Daniel 7:8.  

5

A resposta da Bíblia

Onde surgiu esta ponta pequena? Daniel 7:8.    

6

A resposta da Bíblia

O império romano não foi vencido por um quinto império mundial. Caiu a partir do seu interior. Foi dividido. 
As nações, tanto da Europa Ocidental, como Oriental, são o que resta do antigo império romano.

Nas profecias de Daniel, um chifre é um símbolo de poder. Este poder começa pequeno e,
subtilmente, cresce de modo insuspeito até se tornar numa força mundial dominante.

Seja quem for este chifre pequeno, ele surge entre os 10 chifres, as divisões do império romano. 
Surgindo a partir de Roma, ele domina o mundo.



Quando surgiu esta ponta pequena? 
Daniel 7:23 e 24.

7

A resposta da Bíblia

Que características identificativas especiais tem
esta ponta pequena? Daniel 7:8. 

8

A resposta da Bíblia

Durante quanto tempo reinaria a ponta pequena? Daniel 7:25.

A resposta da Bíblia

10

O que faz a ponta pequena ao povo de Deus?
Daniel 7:25 (primeira parte).

9

A resposta da Bíblia

O chifre pequeno oprime aqueles que não aceitam a sua autoridade. Defende as suas tradições
e persegue aqueles que não se conformam com elas.

O profeta Daniel usa a expressão “tempo, tempos e metade de um tempo”. Apocalipse 12:14 usa esta 
mesma expressão “tempo, tempos e metade de um tempo”. Apocalipse 12:6 explica este período como 

sendo de 1260 dias. Na profecia bíblica, um dia profético equivale a um ano literal (Ezequiel 4:6; Números 
14:34). Uma vez que um dia profético equivale a um ano literal, 1260 dias equivalem a 1260 anos. Em 

538 A.D. a Igreja de Roma tornou-se no único poder religioso dominante na Europa. O imperador romano 
pagão Justiniano deu ao Papa de Roma autoridade civil e religiosa. Disto resultou uma severa perseguição. 
A Idade Média seguiu-se imediatamente a esta união. O povo de Deus foi preso, torturado e martirizado. 

De 538 A.D. até 1798 A.D. esta união da Igreja e do Estado continuou por toda a Europa.

O que faria este poder, baseado na sabedoria humana,
à verdade de Deus? Daniel 8:12.

A resposta da Bíblia

11

Como descreveu o apóstolo Paulo esta apostasia no
Cristianismo Primitivo? Actos 20:29-31.

A resposta da Bíblia

12

O chifre pequeno surge após a queda do império romano. As bases para o seu aparecimento e
proeminência foram postas na última parte do século quarto e ao longo do século quinto

(351-476 A.D.), quando Roma estava a ser invadida pelas tribos bárbaras vindas do Norte.

Na Bíblia, os olhos representam sabedoria ou entendimento (Efésios 1:18). Os antigos profetas eram cha-
mados videntes. Eles viam o futuro graças à sabedoria divina. Este poder não tem os olhos da sabedoria 

de Deus. Ele substitui a verdade divina pela sabedoria humana. O chifre pequeno substitui as reivindicações 
eternas da Lei de Deus pela autoridade humana. Coloca tradições humanas no lugar da Lei de Deus.

O apóstolo Paulo predisse que surgiriam falsos mestres religiosos. Em Daniel 7:24 o chifre pequeno
é descrito como sendo diferente dos outros 10 chifres. Os 10 reinos de Roma eram políticos.

O chifre pequeno é, claramente, um poder religioso apóstata.
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12

O chifre pequeno surge após a queda do império romano. As bases para o seu aparecimento e
proeminência foram postas na última parte do século quarto e ao longo do século quinto

(351-476 A.D.), quando Roma estava a ser invadida pelas tribos bárbaras vindas do Norte.
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O apóstolo Paulo predisse que surgiriam falsos mestres religiosos. Em Daniel 7:24 o chifre pequeno
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O que tentaria fazer esta ponta pequena com a Lei 
de Deus? Daniel 7:25. 

13

A resposta da Bíblia

Perguntemos a nós mesmos: Que poder surgiu com a destruição de três das 10 tribos em que Roma pagã 
foi dividida (Daniel 7:8)? Que poder surgiu de Roma após a divisão do império romano entre 351 A.D. e 

476 A.D., não como um poder político, mas como um poder religioso (Daniel 7:8)? Que poder religioso sur-
giu de Roma nestes primeiros séculos e que tinha um homem como chefe ou líder visível (Daniel 7:8, 24)? 
Que poder fez presunçosas e vangloriosas afirmações quanto à sua autoridade (Daniel 7:25)? Que poder 

perseguiu o povo de Deus, reinou por 1260 anos e tentou mudar a Lei de Deus (Daniel 7:25)?
Só há um poder na História que poderia corresponder a esta clara identificação – a Roma papal.

Notemos como ela se ajusta à descrição de Daniel:

A História revela que a base do poder de Roma se expandiu gradualmente, à medida que destruía
aqueles que se atravessavam no seu caminho. É parte da natureza humana querer esmagar a

oposição, numa tentativa de tornar mais sólida a base do seu poder.
Esse poder tornou-se dominante ao provocar a destruição de três das tribos: Hérulos, 493 A.D.;
Vândalos 534 A.D.; e Ostrogodos, 538 A.D. (veja Gibbons, The History of  the Decline and Fall of

the Roman Empire, vol. 4, capítulos 39 e 40).
Era diferente dos seus antecessores. Afirmava ter domínio tanto sobre as almas como sobre os corpos
dos homens. Historiadores deste período confirmam que mais de 50 milhões de pessoas morreram por 

causa da sua fé na Palavra de Deus. O Papado reinou supremo durante 1260 anos. Em 533 A.D., o
imperador romano Justiniano designou o bispo de Roma como bispo supremo de todas as igrejas.
Em 538 A.D., o general romano Belisário expulsou os Ostrogodos de Roma. O Papado foi o poder

político-religioso supremo na Europa de 538 A.D. até 1798 A.D.. O general francês Berthier, comandante 
ao serviço de Napoleão, prendeu o Papa em 1798. As predições de Daniel sobre a ponta pequena

encontraram o seu cumprimento no cativeiro do Papa em 1798.

Afirma o Papado ter mudado o dia de repouso e adoração?
O Papado reconhece claramente ter mudado o dia de repouso e adoração do Sábado, o sétimo dia

da semana, para o Domingo, o primeiro dia da semana. Declara que essa mudança é um acto da sua
autoridade eclesiástica. As afirmações indicadas abaixo cobrem os últimos 100 anos e demonstram

claramente o consenso do pensamento da Igreja sobre a mudança do Sábado.
“A Igreja Católica, mais de mil anos antes da existência de um Protestante, em virtude da sua missão

divina, mudou o dia do Sábado para o Domingo” (The Catholic Mirror, Setembro 1893).
“Pergunta: Qual é o dia de repouso?

Resposta: O dia de repouso é o Sábado.

Em que foi o quarto animal – Roma – diferente de todos
os animais anteriores? Daniel 7:7 (última parte). 

4

A resposta da Bíblia

Como descreve o profeta Daniel o poder que surgiu após as 10 
divisões do império romano? Daniel 7:8.  

5

A resposta da Bíblia

Onde surgiu esta ponta pequena? Daniel 7:8.    

6

A resposta da Bíblia

O império romano não foi vencido por um quinto império mundial. Caiu a partir do seu interior. Foi dividido. 
As nações, tanto da Europa Ocidental, como Oriental, são o que resta do antigo império romano.

Nas profecias de Daniel, um chifre é um símbolo de poder. Este poder começa pequeno e,
subtilmente, cresce de modo insuspeito até se tornar numa força mundial dominante.

Seja quem for este chifre pequeno, ele surge entre os 10 chifres, as divisões do império romano. 
Surgindo a partir de Roma, ele domina o mundo.



O que viu Daniel em visão profética? Daniel 7:2 e 3.

1

A resposta da Bíblia

O que é representado pelos símbolos do vento, 
do mar e dos animais?

2

Quantos animais viu Daniel? Nomeie-os. Daniel 7:3-7.

3

A resposta da Bíblia

Os ventos representam                                                                                             Jeremias 49:36 e 37.          
                                                                         
Os mares representam                                                                                                  Apocalipse 17:15.

Os animais representam                                                                                                   Daniel 7:17, 23.

Em Daniel 7, o profeta descreve quatro grandes animais que saíram do mar (versículo 3). Eles representam 
quatro grandes reinos que surgem (versículo 17). Como estudámos em Daniel 2, os quatro grandes impé-
rios que governaram em sucessão desde o tempo de Daniel são Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Os 
quatro animais de Daniel 7 são uma descrição correcta destes quatro grandes poderes governantes. Um 

leão com asas de águia foi encontrado nas moedas de Babilónia e nas paredes de tijolo dos antigos edifícios 
de Babilónia. O rei dos animais é um símbolo adequado para o rei dos impérios. O profeta Jeremias descreve 
Babilónia como um leão (Jeremias 4:7). A Medo-Pérsia, sendo um império composto por dois povos, tornou-
-se proeminente ao destruir a Lídia, a Babilónia e o Egipto. Pouco depois, os Persas ganharam a ascendên-
cia sobre os Medos. A Bíblia descreve correctamente este império como um urso que se levanta sobre um 
dos seus lados e com três costelas na sua boca. Um leopardo com asas descreve claramente o terceiro im-
pério, a Grécia. Alexandre, o Grande, conquistou rapidamente as nações do seu tempo. O animal semelhante 

ao dragão, temível, terrível e espantosamente forte descreve adequadamente a ferocidade de Roma.

Quando temos que decidir entre a verdade e a tradição,
que conselho nos dá Jesus? João 17:17; Mateus 6:33.  

14

A resposta da Bíblia

Pergunta: Por que razão observamos o Domingo em vez do Sábado?
Resposta: Porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do Sábado para o Domingo”

(Peter Giereman, The Convert’s Catechism, 1948, p. 50).
“A Igreja, ... após ter mudado o dia de repouso do Sábado judaico, ou sétimo dia da semana,
para o primeiro dia, fez com que o terceiro mandamento se referisse ao Domingo como dia

para ser santificado como Dia do Senhor” (Catholic Encyclopaedia, vol. 4, p. 153).

A tradição humana nunca pode substituir a verdade divina. Os mandamentos dos homens
não são substitutos adequados para os mandamentos de Deus.

Nenhum poder humano tem a autoridade para mudar a Lei de Deus, escrita pelo Seu próprio
dedo em tábuas de pedra. Jesus convida-nos a ouvirmos apenas a Sua voz. Ele diz:

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos” (João 14:15).

Deus apela amorosamente aos Seus verdadeiros seguidores para Lhe obedecerem de boa vontade.
A nossa obediência é um sinal do nosso profundo amor. Ele convida-nos a voltarmo-nos dos mandamentos 

dos homens para a Lei de Deus. Nenhum ser humano tem autoridade para mudar a Lei de Deus.
É muito mais do que uma questão de dias. É uma questão sobre Quem é o Senhor. Jesus convida-nos

a reconhecermos n’Ele o supremo Senhor e Rei.

AFIRMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A MUDANÇA DO SÁBADO
“Pode ler-se a Bíblia do Génesis ao Apocalipse e não se encontrará uma única linha que autorize o
a santificação do Domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do Sábado, um dia que

nós nunca santificámos” (J. Gibbons, Faith of  Our Fathers, p. 111)
“A observância do Domingo pelos Protestantes é uma homenagem que prestam, apesar deles

mesmos, à autoridade da Igreja Católica (Plain Talk about Protestantism, p. 213).
“... os fundamentalistas encontram-se para adorar no Domingo, no entanto, não existe prova alguma na 
Bíblia de que o culto público deva ser realizado aos Domingos. O Sábado judaico, ou dia de repouso, era, 
claro está, o sétimo dia. Foi a Igreja Católica que decidiu que o Domingo deveria ser o dia de culto para os 

Cristãos, em honra da ressurreição” (Karl Keating, Catholicism and Fundamentalists, 1988, p. 38).
“O Sol era um importante deus no paganismo. ... O Sol ainda hoje tem adoradores na Pérsia e noutras 

terras. Na verdade, existe algo de real no Sol, fazendo dele um ajustado emblema de Jesus, o Sol da Justiça. 
Daí que a Igreja nesses países pareça ter dito: ‘Mantenham esse antigo nome pagão. Ele permanecerá 



As profecias de Daniel e de Apocalipse revelam uma luta titânica entre o bem 
e o mal pouco antes de Jesus voltar. Esta última batalha do Grande Conflito 

centra-se na Lei de Deus (Apocalipse 12:17). Satanás odeia os princípios eternos que 
são a base do Governo do Céu. Ele deseja levar todos a violarem a Lei de Deus e a des-
respeitar o próprio fundamento da felicidade. O ataque especial do inimigo centra-se 
sobre o quarto mandamento, que exalta Jesus como Criador. 

Tal como descobrimos na lição nº15, o Sábado do sétimo dia é um memorial da au-
toridade criadora de Cristo. É um símbolo eterno tanto do nosso “descanso em Cristo” 
para a Salvação, como da nossa absoluta lealdade para com Ele. O Sábado é um elo 
eterno de ligação com o nosso Criador. Muitos Cristãos sinceros perguntam: “Como foi 
o dia de repouso mudado do sétimo para o primeiro dia da semana? Porquê? Existem 
informações na Bíblia que anunciem uma tentativa para mudar a Lei de Deus?” A res-
posta a estas perguntas encontra-se numa visão simbólica dada ao profeta Daniel.

O Sábado é um elo eterno de ligação com o nosso Criador. 

Querido Senhor, eu decido dar-Te a minha obediência

e lealdade como Sinal do meu profundo amor por Ti.
deSejo Ser fiel à Tua lei, em vez de Sê-lo aoS

mandamenToS doS homenS. reconheço-Te como Supremo

Senhor e rei na minha vida.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O ataque especial do inimigo centra-se sobre o quarto
mandamento, que exalta Jesus como Criador.

consagrado, santificado.’ E assim, o Domingo pagão, dedicado ao Sol, tornou-se no Domingo
cristão, consagrado a Jesus” (The Catholic World, Março 1994, p. 809).

“Mas, dado que o Sábado, não o Domingo, é especificado na Bíblia, não é curioso que os não-Católicos,
que professam que a sua religião vem directamente da Bíblia e não da Igreja, observem o Domingo em vez 

do Sábado? Sim, claro, é inconsistente, mas a mudança foi efectuada cerca de quinze séculos antes do
nascimento do Protestantismo. Eles têm continuado a observar o costume, embora ele repouse sobre

a autoridade da Igreja Católica e não sobre um texto explícito da Bíblia. Essa observância é uma
lembrança da Igreja-Mãe de onde saíram as seitas não-Católicas – como um rapaz foge da sua mãe,

mas ainda leva no seu bolso um retrato da sua mãe ou uma madeixa do seu cabelo”
(Rev. John O’Brian, The Faith of  Millions, pp. 421 e 422).

“O Protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja, não tem nenhuma boa razão para a sua
teoria do Domingo, e deveria, logicamente, guardar o Sábado com os Judeus”

(American Catholic Quarterly Review, Janeiro 1883).
“Ora, qualquer criança na escola sabe que o dia de repouso é o Sábado, o sétimo dia da semana; e,

no entanto, com a excepção dos Adventistas do Sétimo Dia, todos os Protestantes guardam o Domingo
em vez do Sábado, porque a Igreja Católica fez esta mudança nas primeiras épocas do Cristianismo”

(Winnipeg [Manitoba] Free Press, 21 de Abril, 1884).



As seitas estão a ganhar terreno. Falsos mestres religiosos continuam a atrair multi-
dões. Pessoas sinceras são enganadas. Os riscos são grandes. Faz toda a diferença 

saber a quem seguimos. Mais de 900 membros do Templo do Povo seguiram o seu líder, 
Jim Jones, num caminho de morte, para as selvas da Guiana, no final dos anos 70. Os segui-
dores de David Koresh morreram num incêndio em Waco, Texas. Membros da seita Porta 
do Céu evidentemente deram ouvidos ao seu líder, Marshall Applewhite, e cometeram 
suicídio em massa num rico subúrbio do Sul da Califórnia.

Por que razão foram estas pessoas enganadas? Há alguma maneira clara de identificar 
falsos mestres religiosos? Esta lição irá apresentar cinco características identificativas de 
uma seita para evitar que sejamos enganados.

Há alguma maneira clara de identificar falsos mestres religiosos?

As seitas estão a ganhar terreno. Falsos mestres religiosos
continuam a atrair multidões.

Querido Senhor, comprometo-me a fazer a tua vontade. 
olhando para JeSuS como meu Salvador peSSoal, decido

Seguir a tua verdade e obedecer à tua palavra.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



1

Como podemos ser protegidos dos poderosos
enganos do inimigo? João 8:32.  

2

A resposta da Bíblia

O que dizem as Escrituras sobre colocar confiança implícita 
num ser humano para a Salvação? Salmo 146:3.

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

O que disse Jesus sobre falsos líderes religiosos
no tempo do fim? Mateus 24:5, 11, 24. 

CARACTERÍSTICA IDENTIFICATIVA  1
As seitas têm, usualmente, um poderoso líder humano que se torna no messias da seita.

NOTAS:

A mensagem de Deus para os últimos dias é um chamado a entregarmos a nossa inteira lealdade ao
nosso amoroso Criador. É um chamado para Lhe darmos a nossa total lealdade.

 
Deus está à procura de homens e mulheres que:

• Sejam sensíveis ao apelo do Espírito Santo.

• Ouçam a Sua voz e O sigam, apesar dos obstáculos.

• Não adiram devotamente à voz de um líder religioso terrestre, mas sim à Sua voz.

• Não neguem a voz do Espírito no seu coração para ouvirem alguma voz humana.

• Sejam fiéis à sua consciência, a qualquer custo.
“A maior necessidade do mundo é de homens – homens que não se comprem nem se vendam, homens 

que, no íntimo da alma, sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu 
próprio nome, homens cuja consciência é tão fiel ao dever como a bússola o é ao pólo, homens que 

permaneçam de pé pelo que é recto, ainda que os céus se abatam.” Education, p. 57.

Queremos ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Queremos dizer “Senhor, eu escolho escutar a 
Tua voz, e apenas a Tua voz. Eu não posso, não devo, não irei permitir que outra voz sufoque a 

voz do Teu Espírito, ser-Te-ei leal a todo o custo”?



Quando estamos unidos a Cristo, o que é que Ele nos oferece? 
Efésios 1:6; 2:19.

12

A resposta da Bíblia

A quem é que a mensagem de Deus, dos últimos dias, 
nos chama a adorar acima de tudo? 

Apocalipse 14:7. 

13

A resposta da Bíblia

Em Cristo nós somos aceites. Somos perdoados. Somos filhos de Deus. Tornamo-nos membros da família 
real do Céu. Jesus é um líder merecedor da nossa lealdade. A Sua Palavra é um guia seguro. O maior
milagre é o milagre de uma vida transformada. Em Cristo temos o mais forte sentimento de pertença.

Quem é a única fonte da nossa salvação? Isaías 45:22.  

4

A resposta da Bíblia

Jesus é a única fonte da nossa salvação. Os líderes de seitas focam a sua atenção em si mesmos,
em vez de em Jesus. Manipulam a mente dos seus seguidores e tornam-se salvadores

substitutos ou messias falsos.

O que diz Jesus sobre colocar os ensinos de qualquer ser humano 
acima da Palavra de Deus? Marcos 7:7 e 8; Lucas 11:52. 

5

A resposta da Bíblia

Que conselho nos dá o apóstolo Paulo para nos ajudar a evitar 
sermos enganados? I Tessalonicenses 5:21.

6

A resposta da Bíblia

CARACTERÍSTICA IDENTIFICATIVA  2
A palavra do líder da seita ou os ensinos da seita tornam-se verdade absoluta,

colocando na sombra os ensinos das Escrituras.

A Igreja do Novo Testamento está baseada na “palavra” ou “verdade” de Deus. Em Mateus 16, no versícu-
lo 18, Jesus prometeu: “Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” 

Cristo tem uma Igreja, um grupo organizado de crentes fiéis e obedientes.



Como é que o maior e o último dos falsos mestres religiosos,
o “poder da besta” de Apocalipse, engana a maioria

dos habitantes da Terra? Apocalipse 13:13.  

9

A resposta da Bíblia

Pode Satanás realizar sinais sobrenaturais? Apocalipse 16:13; 19:20. 

10

A resposta da Bíblia

Por que razão tantos serão enganados pelos falsos
sinais e milagres? II Tessalonicenses 2:9-12.   

11

A resposta da Bíblia

Qual é o único padrão pelo qual podemos avaliar a 
verdade de algo? João 17:17. 

7

A resposta da Bíblia

Como enfatiza a Bíblia a necessidade de liberdade de escolha?  
Josué 24:15; Apocalipse 22:17. 

8

A resposta da Bíblia

Existe apenas uma fonte de verdade. A Palavra de Deus é um guia confiável.
O velho poema afirma-o correctamente, quando pergunta:

“O que me diz a Bíblia, a bendita Bíblia?
Os ensinos dos homens tão frequentemente me enganaram.

O que me diz a Bíblia, a bendita Bíblia?
Esta é a minha única questão.”

Satanás usa o engano e a força. Ele usa mentiras e pressões. Usa falsidades e coerção como suas armas. 
Deus usa a liberdade de escolha, o poder da verdade e a atracção do amor.

CARACTERÍSTICA IDENTIFICATIVA  3
As seitas usam tácticas de “pressão” para coagir os seus membros à submissão.

CARACTERÍSTICA IDENTIFICATIVA  4
As seitas apelam regularmente a milagres como sinais das suas “credenciais divinas”.

Certamente Deus pode fazer e faz milagres. Os falsos mestres religiosos exploram esta verdade
para seu benefício. Eles apelam para o espectacular, o sensacional, como forma de sinal divino

em vez de uma vida transformada.

A única salvaguarda contra o engano é o amor à verdade. A verdade é mais importante do que os
alegados sinais sobrenaturais. Satanás pode falsificar sinais. A verdade de Deus fornece-nos

um sólido fundamento para a nossa fé.

CARACTERÍSTICA IDENTIFICATIVA  5
As seitas insistem frequentemente com os “convertidos” para que deixem as suas famílias.

Ao isolarem os membros da família, eles consumam as suas tácticas de lavagem cerebral. O Cristianismo 
bíblico chama homens e mulheres para seguirem Jesus e se colocarem a favor da verdade, mas também 

os chama a testemunharem às suas famílias (I Coríntios 7:13 e 14; Efésios 5:22 e 23). As seitas proliferam 
porque oferecem a pessoas solitárias e fragilizadas uma atmosfera familiar.
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Quando estamos unidos a Cristo, o que é que Ele nos oferece? 
 Efésios 1:6; 2:19.

12

A resposta da Bíblia

A quem é que a mensagem de Deus, dos últimos dias, 
nos chama a adorar acima de tudo? 

Apocalipse 14:7. 

13

A resposta da Bíblia

Em Cristo nós somos aceites. Somos perdoados. Somos filhos de Deus. Tornamo-nos membros da família 
real do Céu. Jesus é um líder merecedor da nossa lealdade. A Sua Palavra é um guia seguro. O maior
milagre é o milagre de uma vida transformada. Em Cristo temos o mais forte sentimento de pertença.

Quem é a única fonte da nossa salvação? Isaías 45:22.  

4

A resposta da Bíblia

Jesus é a única fonte da nossa salvação. Os líderes de seitas focam a sua atenção em si mesmos,
em vez de em Jesus. Manipulam a mente dos seus seguidores e tornam-se salvadores

substitutos ou messias falsos.

O que diz Jesus sobre colocar os ensinos de qualquer ser humano 
acima da Palavra de Deus? Marcos 7:7 e 8; Lucas 11:52. 

5

A resposta da Bíblia

Que conselho nos dá o apóstolo Paulo para nos ajudar a evitar 
sermos enganados? I Tessalonicenses 5:21.

6

A resposta da Bíblia

CARACTERÍSTICA IDENTIFICATIVA  2
A palavra do líder da seita ou os ensinos da seita tornam-se verdade absoluta,

colocando na sombra os ensinos das Escrituras.

A Igreja do Novo Testamento está baseada na “palavra” ou “verdade” de Deus. Em Mateus 16, no versícu-
lo 18, Jesus prometeu: “Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” 

Cristo tem uma Igreja, um grupo organizado de crentes fiéis e obedientes.



1

Como podemos ser protegidos dos poderosos
enganos do inimigo? João 8:32.  

2

A resposta da Bíblia

O que dizem as Escrituras sobre colocar confiança implícita 
num ser humano para a Salvação? Salmo 146:3.

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

O que disse Jesus sobre falsos líderes religiosos
no tempo do fim? Mateus 24:5, 11, 24. 

CARACTERÍSTICA IDENTIFICATIVA  1
As seitas têm, usualmente, um poderoso líder humano que se torna no messias da seita.

NOTAS:

A mensagem de Deus para os últimos dias é um chamado a entregarmos a nossa inteira lealdade ao
nosso amoroso Criador. É um chamado para Lhe darmos a nossa total lealdade.

 
Deus está à procura de homens e mulheres que:

• Sejam sensíveis ao apelo do Espírito Santo.

• Ouçam a Sua voz e O sigam, apesar dos obstáculos.

• Não adiram devotamente à voz de um líder religioso terrestre, mas sim à Sua voz.

• Não neguem a voz do Espírito no seu coração para ouvirem alguma voz humana.

• Sejam fiéis à sua consciência, a qualquer custo.
“A maior necessidade do mundo é de homens – homens que não se comprem nem se vendam, homens 

que, no íntimo da alma, sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu 
próprio nome, homens cuja consciência é tão fiel ao dever como a bússola o é ao pólo, homens que 

permaneçam de pé pelo que é recto, ainda que os céus se abatam.” Education, p. 57.

Queremos ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Queremos dizer “Senhor, eu escolho escutar a 
Tua voz, e apenas a Tua voz. Eu não posso, não devo, não irei permitir que outra voz sufoque a 

voz do Teu Espírito, ser-Te-ei leal a todo o custo”?



As seitas estão a ganhar terreno. Falsos mestres religiosos continuam a atrair multi-
dões. Pessoas sinceras são enganadas. Os riscos são grandes. Faz toda a diferença 

saber a quem seguimos. Mais de 900 membros do Templo do Povo seguiram o seu líder, 
Jim Jones, num caminho de morte, para as selvas da Guiana, no final dos anos 70. Os segui-
dores de David Koresh morreram num incêndio em Waco, Texas. Membros da seita Porta 
do Céu evidentemente deram ouvidos ao seu líder, Marshall Applewhite, e cometeram 
suicídio em massa num rico subúrbio do Sul da Califórnia.

Por que razão foram estas pessoas enganadas? Há alguma maneira clara de identificar 
falsos mestres religiosos? Esta lição irá apresentar cinco características identificativas de 
uma seita para evitar que sejamos enganados.

Há alguma maneira clara de identificar falsos mestres religiosos?

As seitas estão a ganhar terreno. Falsos mestres religiosos
continuam a atrair multidões.

Querido Senhor, comprometo-me a fazer a tua vontade. 
olhando para JeSuS como meu Salvador peSSoal, decido

Seguir a tua verdade e obedecer à tua palavra.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



Há algum tempo, o Presidente da Associação Médica Americana falava a um grande 
grupo de cardiologistas na cidade de Nova Iorque. Começou o seu discurso com 

estas palavras: “A maior necessidade da América é de um novo estilo de vida.” Mesmo 
um olhar casual para os hábitos de saúde da maioria dos Americanos indica que estas 
palavras são, de facto, verdadeiras. As doenças degenerativas, directamente relacionadas 
com padrões de hábitos defeituosos, estão a aumentar. As doenças cardíacas, a trombose, 
o cancro e a diabetes subiram até proporções epidémicas nos Estados Unidos. O mesmo 
acontece em Portugal e no resto do mundo.

Existe uma relação estreita entre o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar espiritu-
al. Deus está profundamente interessado na nossa saúde física. O apóstolo João afirma-o 
sucintamente: “Amado, desejo que te vá bem, em todas as coisas, e que tenhas saúde, 
assim como bem vai à tua alma” (III João 2).

O livro de Apocalipse ensina, claramente, que a mensagem de Deus sobre a saúde física 
é uma parte significativa da Sua mensagem dos últimos dias para o mundo.

Deus está profundamente interessado na nossa saúde física.

Existe uma relação estreita entre o nosso bem-estar físico
e o nosso bem-estar espiritual.

Eu Escolho EntrEgar o mEu corpo como um tEmplo para

a habitação do Espírito santo. dEcido introduzir no

mEu corpo apEnas aquElas coisas quE contribuirão para

louvar E glorificar dEus.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



1

Como damos nós glória a Deus? Será que dar glória a 
Deus tem algo a ver com os nossos hábitos físicos?

  I Coríntios 6:19 e 20; 10:31. 

2

A resposta da Bíblia

Que apelo sentido faz o apóstolo Paulo relativamente 
ao nosso corpo? Romanos 12:1. 

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

Que instruções específicas dá Deus em Apocalipse 14:7 
que incluem o nosso estilo de vida na sua totalidade?

Dar glória a Deus inclui uma entrega completa das nossas naturezas física, mental e espiritual a Deus. 
Envolve uma entrega de todo o nosso ser.

A vida cristã envolve a pessoa na sua totalidade. Ela inclui a rendição total do nosso corpo a Deus. 
Santidade envolve uma entrega total a Deus.

NOTAS:

Embora possamos sentir-nos fracos, em Cristo somos fortes. A promessa de Deus é segura.
O poder de Cristo é mais forte do que os nossos desejos físicos. Em Jesus, podemos ser vencedores.
Seja qual for o nosso desejo ou hábito físico, existe vitória para nós em Cristo. O poder do Céu está

disponível para nós hoje mesmo. O nosso Senhor pode não nos retirar imediatamente o nosso
desejo ou “gosto”, mas se confiarmos n’Ele, aceitando as Suas promessas, Ele dar-nos-á a vitória. 



O que diz a Bíblia que acontecerá àqueles que continuam 
a revoltar-se contra Deus, contaminando o seu corpo, 

embora saibam que não o devem fazer?
 Isaías 66:17.

13

A resposta da Bíblia

Que promessa bíblica dá Deus àqueles que desejam
alcançar vitória sobre hábitos físicos que os 

têm prejudicado ao longo dos anos?
Filipenses 4:13.

14

A resposta da Bíblia

De onde vem todo o poder para se alcançar a vitória? 
Como podemos recebê-lo? João 1:12.

15

A resposta da Bíblia

Irão as pessoas que aguardam a Segunda Vinda de Jesus sujeitar-
-Lhe todos os seus hábitos físicos? II Pedro 3:10-14; Tito 2:12-14. 

4

A resposta da Bíblia

O que ensina a Bíblia sobre o uso de bebidas intoxicantes
e alcoólicas? Provérbios 20:1; 23:29-33. 

5

A resposta da Bíblia

Que aviso dá Deus a quem contamina o seu corpo com 
álcool, drogas ou tabaco? I Coríntios 3:16 e 17.

6

A resposta da Bíblia

Alguns Cristãos bebem moderadamente e não vêem nisso mal algum. Mas a Bíblia ensina claramente que 
“o vinho é escarnecedor”. Ele é enganador. Duas em cada cinco pessoas que começam a beber (40%) 

acabam por ter problemas graves com o álcool. São as pessoas que bebem moderadamente capazes de 
discernir quando estão a beber em demasia? O Dr. Melvin Kinsley, da Universidade da Carolina do Sul,

demonstrou claramente que mesmo o hábito de beber moderadamente destrói milhares de células
cerebrais. Afecta a consciência, a razão e o juízo. Nesta hora crítica da História, o povo de Deus necessita 

de possuir uma mente clara para tomar as decisões mais sábias. Pense nos benefícios sociais da
abstinência do álcool. Deixar de beber bebidas alcoólicas reduziria dramaticamente o absentismo nos locais 
de trabalho, os acidentes de viação, bem como numerosos problemas conjugais. O álcool é frequentemente 
a “porta de entrada” para o uso de drogas que alteram o estado mental. O aviso do Dr. Kinsley é correcto. 

Ele diz, sem qualquer dúvida: “O único modo de lidar com o álcool é deixá-lo totalmente.”



O que diz Deus sobre o porco? Levítico 11:7 e 8.  

10

A resposta da Bíblia

Que princípios gerais dá Deus quanto aos mariscos?  
Levítico 11:9-11.

11

A resposta da Bíblia

A Palavra de Deus declara que qualquer criatura viva do mar sem barbatanas e sem escamas é imunda. 
Todo o marisco, como caranguejos, bivalves, ostras, camarão e lagostas, é necrófago. É imundo. 

Como foi Deus que fez o nosso corpo, Ele deseja que tenhamos saúde, concedendo-nos
estas instruções para que sejamos saudáveis.

Que espantosa promessa fez Deus a Israel, caso o povo seguisse
os Seus princípios de saúde? Deuteronómio 7:12-15.  

12

A resposta da Bíblia

Qual foi a dieta original dada aos seres humanos por Deus?    
Génesis 1:29; 2:16.

7

A resposta da Bíblia

Quantas classes de animais Deus dirigiu 
para a Arca de Noé? Génesis 7:2 e 3. 

8

A resposta da Bíblia

Como se pode distinguir se um animal é 
limpo ou imundo? Levítico 11:1-4.  

9

A resposta da Bíblia

A dieta original que Deus deu a Adão e Eva era composta de frutos, nozes, cereais e vegetais. 
Os nossos primeiros pais e os seus filhos comeram os saudáveis e revitalizantes produtos da terra.

O conselho de Deus aplica-se a todos os produtos derivados do porco, incluindo o toucinho, o presunto e
as carnes para sandes. A carne de porco é extremamente gorda, contribuindo para doenças coronárias.

É um facto bem provado que a triquinose resulta de se comerem produtos derivados de porcos
contaminados. O toucinho e o presunto, sendo curados com nitratos, são cancerígenos. As provas

científicas a favor da dieta de Deus estão a aumentar continuamente no Séc. XXI.

Existem provas credíveis de que os Egípcios estavam a morrer com doenças do coração, cancro, diabetes, 
excesso de peso e doenças transmitidas sexualmente. Seguir os princípios de saúde de Deus faria uma 

diferença dramática para Israel e, se os seguirmos, também farão para nós uma grande diferença.
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Como damos nós glória a Deus? Será que dar glória a 
Deus tem algo a ver com os nossos hábitos físicos?

I Coríntios 6:19 e 20; 10:31. 
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A resposta da Bíblia

Que apelo sentido faz o apóstolo Paulo relativamente 
ao nosso corpo? Romanos 12:1. 

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

Que instruções específicas dá Deus em Apocalipse 14:7 
que incluem o nosso estilo de vida na sua totalidade?

Dar glória a Deus inclui uma entrega completa das nossas naturezas física, mental e espiritual a Deus. 
Envolve uma entrega de todo o nosso ser.

A vida cristã envolve a pessoa na sua totalidade. Ela inclui a rendição total do nosso corpo a Deus. 
Santidade envolve uma entrega total a Deus.

NOTAS:

Embora possamos sentir-nos fracos, em Cristo somos fortes. A promessa de Deus é segura.
O poder de Cristo é mais forte do que os nossos desejos físicos. Em Jesus, podemos ser vencedores.
Seja qual for o nosso desejo ou hábito físico, existe vitória para nós em Cristo. O poder do Céu está

disponível para nós hoje mesmo. O nosso Senhor pode não nos retirar imediatamente o nosso
desejo ou “gosto”, mas se confiarmos n’Ele, aceitando as Suas promessas, Ele dar-nos-á a vitória. 



Há algum tempo, o Presidente da Associação Médica Americana falava a um grande 
grupo de cardiologistas na cidade de Nova Iorque. Começou o seu discurso com

estas palavras: “A maior necessidade da América é de um novo estilo de vida.” Mesmo
um olhar casual para os hábitos de saúde da maioria dos Americanos indica que estas 
palavras são, de facto, verdadeiras. As doenças degenerativas, directamente relacionadas 
com padrões de hábitos defeituosos, estão a aumentar. As doenças cardíacas, a trombose,
o cancro e a diabetes subiram até proporções epidémicas nos Estados Unidos. O mesmo 
acontece em Portugal e no resto do mundo.

Existe uma relação estreita entre o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar espiritu-
al. Deus está profundamente interessado na nossa saúde física. O apóstolo João afirma-o 
sucintamente: “Amado, desejo que te vá bem, em todas as coisas, e que tenhas saúde,
assim como bem vai à tua alma” (III João 2).

O livro de Apocalipse ensina, claramente, que a mensagem de Deus sobre a saúde física 
é uma parte significativa da Sua mensagem dos últimos dias para o mundo.

Deus está profundamente interessado na nossa saúde física.

Existe uma relação estreita entre o nosso bem-estar físico
e o nosso bem-estar espiritual.

Eu Escolho EntrEgar o mEu corpo como um tEmplo para

a habitação do Espírito santo. dEcido introduzir no

mEu corpo apEnas aquElas coisas quE contribuirão para

louvar E glorificar dEus.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



Oque acontece cinco minutos após a morte? O Céu, o Inferno, o nada? O assunto 
da morte tem intrigado homens e mulheres ao longo dos séculos. Os livros so-

bre as experiências de “quase-morte” têm sido catapultados ao estatuto de best-seller. 
Tem havido um espantoso ressurgimento do interesse no espiritismo e na comunica-
ção com os mortos. Podem os mortos comunicar-se com os vivos? Sobrevive uma alma 
imortal ao corpo após a morte física?

Como pode o mistério da morte ser resolvido? Existem respostas fundamentadas 
à pergunta: “O que acontece quando se morre?” A Bíblia dá-nos informações sãs e 
sensatas. Não só revela o que acontece quando se morre, mas também como encarar 
a morte com renovada esperança e confiança. Para responder à pergunta “O que acon-
tece quando se morre?”, é preciso primeiro responder à pergunta “O que aconteceu 
quando fomos criados?”.

Podem os mortos comunicar-se com os vivos? 

ColoCo a minha Confiança em Jesus, Certo de que

me erguerá dos mortos na primeira ressurreição, se

eu morrer antes de ele voltar.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A Bíblia dá-nos informações sãs e sensatas.

NOTAS:



Como fomos nós criados? Génesis 2:7.

1

A resposta da Bíblia

A Bíblia não ensina que Deus colocou uma alma nos seres humanos no momento da sua criação. 
Ela afirma categoricamente que Deus formou o nosso corpo a partir do pó da terra e que 

soprou nele o sopro vital. Então, nós tornámo-nos num ser vivo. Algumas traduções bíblicas 
chamam-no “alma vivente”. Para o pôr sob a forma de uma equação: 

corpo + sopro = alma vivente.

Pode a alma morrer? Ezequiel 18:4. 

2

A resposta da Bíblia

Quem somente tem a imortalidade? I Timóteo 6:15 e 16.

3

A resposta da Bíblia

“Mortal” significa sujeito à morte. “Imortal” significa não sujeito à morte, imperecível. A Bíblia 
nunca usa o termo imortal para descrever o que nós somos. Apenas o usa para descrever

o que Deus é. A imortalidade é um dom que Deus nos dará.

Uma vez que Jesus tem a imortalidade e nos irá concedê-la 
quando voltar, como podemos ter a certeza de

que a receberemos? I João 5:11 e 12. 

16

A resposta da Bíblia

A morte é um sono pacífico até à vinda de Jesus. Não existe consciência da passagem do tempo no túmulo. 
Para os justos, o evento seguinte à morte é a ressurreição. A morte para o crente não deve ser

mais temida do que o descanso nos braços de um Salvador que nos ama. Quando
aceitamos Jesus, recebemos o dom da vida eterna e a promessa da imortalidade.

NOTAS:



Como é que a última mensagem de Apocalipse para o 
mundo descreve a morte? Apocalipse 14:13. 

13

A resposta da Bíblia

Quem tem as chaves do túmulo? Apocalipse 1:18. 

14

A resposta da Bíblia

Que acontecimentos ocorrerão quando Jesus voltar?
I Tessalonicenses 4:16 e 17.

15

A resposta da Bíblia

O que diz o apóstolo Paulo que nós buscamos? Romanos 2:7.

4

A resposta da Bíblia

Como descreve Job a nossa condição actual? Job 4:17. 

5

A resposta da Bíblia

Quando irá o povo de Deus receber a imortalidade?   
I Coríntios 15:51-54.     

6

A resposta da Bíblia



Como descreve Salomão o que acontece na morte? 
Eclesiastes 12:7.

7

A resposta da Bíblia

Estão os seres humanos conscientes na morte? 
O que sabem eles nesse estado? Eclesiastes 9:5 e 6.  

8

A resposta da Bíblia

O que é o espírito que regressa a Deus? Tiago 2:26.

A resposta da Bíblia

10

E os pensamentos? Continuam após a morte? Salmo 146:4.

9

A resposta da Bíblia

O espírito e o fôlego são o mesmo por todas as Escrituras. Quando uma pessoa morre, é o poder dador de 
vida de Deus, o Seu fôlego, que regressa. O Salmista David afirma-o desta forma: “Sai-lhes o espírito”

(Salmo 146:4). Não é uma entidade consciente. Não é uma alma imortal. A palavra hebraica para fôlego,
ao longo de todas as Escrituras do Velho Testamento, é RUACH. Esta palavra hebraica significa ar, vento

ou espírito. Job 27:3 fala acerca do espírito ou fôlego de Deus nas nossas narinas. Por ocasião
da morte, este espírito ou fôlego regressa a Deus.

Podem os mortos adorar Deus? Salmos 115:17; 6:5.  

A resposta da Bíblia

11

A que compara Jesus a morte? João 11:11-14.

A resposta da Bíblia

12

A Bíblia não ensina que a alma regressa para Deus. A Bíblia menciona a palavra “alma” aproximadamente 
1800 vezes. Nunca usa nem uma só vez a expressão “alma imortal”. Para os Cristãos que acreditam na 

Bíblia, a grande esperança é a ressurreição na Segunda Vinda de Cristo.

A Bíblia compara a morte a um sono, mais de 50 vezes. Para o Cristão crente na Bíblia, a morte não
deve ser mais temida do que um sono profundo. Quando estamos a dormir profundamente,

não temos consciência do passar do tempo. Estamos em repouso – repouso completo.

Deus, misericordiosamente, fecha os nossos olhos na morte para todo o desgosto, dor e desapontamento 
na Terra. Uma vez que “os mortos não sabem coisa nenhuma” (Eclesiastes 9:5) e “na morte não há

lembrança de ti” (Salmo 6:5), é apenas lógico que “os mortos não louvam ao Senhor” (Salmo 115:17).
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A resposta da Bíblia

A morte é um sono pacífico até à vinda de Jesus. Não existe consciência da passagem do tempo no túmulo. 
Para os justos, o evento seguinte à morte é a ressurreição. A morte para o crente não deve ser

mais temida do que o descanso nos braços de um Salvador que nos ama. Quando
aceitamos Jesus, recebemos o dom da vida eterna e a promessa da imortalidade.

NOTAS:



O que acontece cinco minutos após a morte? O Céu, o Inferno, o nada? O assunto 
da morte tem intrigado homens e mulheres ao longo dos séculos. Os livros so-

bre as experiências de “quase-morte” têm sido catapultados ao estatuto de best-seller. 
Tem havido um espantoso ressurgimento do interesse no espiritismo e na comunica-
ção com os mortos. Podem os mortos comunicar-se com os vivos? Sobrevive uma alma 
imortal ao corpo após a morte física?

Como pode o mistério da morte ser resolvido? Existem respostas fundamentadas 
à pergunta: “O que acontece quando se morre?” A Bíblia dá-nos informações sãs e 
sensatas. Não só revela o que acontece quando se morre, mas também como encarar 
a morte com renovada esperança e confiança. Para responder à pergunta “O que acon-
tece quando se morre?”, é preciso primeiro responder à pergunta “O que aconteceu 
quando fomos criados?”.

Podem os mortos comunicar-se com os vivos? 

ColoCo a minha Confiança em Jesus, Certo de que

me erguerá dos mortos na primeira ressurreição, se

eu morrer antes de ele voltar.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A Bíblia dá-nos informações sãs e sensatas.

NOTAS:



Se fôssemos Deus, sentiríamos prazer em atormentar os pecadores no inferno 
durante milhões e milhões de anos? Poderíamos ser verdadeiramente felizes no 

Céu, se soubéssemos que um familiar ou amigo perdido estava, nesse mesmo instante, 
a sofrer intensamente no fogo do inferno? Como poderia um Deus amoroso queimar 
pecadores no inferno durante toda a Eternidade? Se Deus sabe todas as coisas, não 
estariam esses pecadores sofredores continuamente na Sua mente? Nós próprios não 
quereríamos atormentar desta maneira o nosso pior inimigo. 

Seria lógico que um Deus de amor mantivesse os Seus inimigos num contínuo esta-
do de sofrimento durante toda a Eternidade? É o inferno um lugar quente no centro da 
Terra, um abismo ardente com milhões a gritar por libertação neste mesmo instante? 
Este assunto é muito importante. O conceito de um inferno eternamente a arder tem 
levado muitos a rejeitarem totalmente Deus. A Bíblia apresenta uma resposta clara 
para a pergunta sobre o amor de Deus manifestado no fogo do inferno.

Se fôssemos Deus, sentiríamos prazer em atormentar os pecadores no inferno? 

Eu dEcido colocar a minha vida nas mãos do mEu amoroso

criador. Ficou claro para mim quE o pEcado dEstrói,
E Eu ansEio sEr salvo pElo mEu sEnhor E salvador JEsus 

cristo da complEta dEstruição no inFErno.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O conceito de um inferno eternamente a arder tem levado
muitos a rejeitarem totalmente Deus.

NOTAS:



Como chama o profeta Isaías à destruição
dos perversos? Isaías 28:21. 

1

A resposta da Bíblia

Quando o antigo Israel se revoltou contra Deus, Ele permitiu que os seus inimigos os destruíssem. 
Deus retirou o Seu poder protector e permitiu que eles sentissem o resultado das suas próprias escolhas. 

A destruição de Israel foi o “estranho acto” de Deus ou a “sua estranha obra” (Isaías 28:21). 
A destruição final dos perversos não é o resultado da cólera de Deus. É o resultado da rebelião dos
pecadores. Chama-se “estranha” ou “invulgar” porque o coração de Deus anseia salva, não destruir.

De onde se originam os fogos do inferno? Hebreus 12:29. 

2

A resposta da Bíblia

Onde são recompensados tanto os justos como os perversos?        
Mateus 5:5; Provérbios 11:31.

3

A resposta da Bíblia

Uma vez que Deus é um fogo consumidor, os fogos do inferno que destroem os perversos originam-se no 
Seu justo carácter. Deus é um fogo consumidor para o pecado. Quando um pecador se apega ao

seu pecado, Deus torna-Se num fogo consumidor para ele.

Deseja Deus destruir os pecadores? Ezequiel 18:32.   

15

A resposta da Bíblia

Um Deus amoroso anseia que os Seus filhos se voltem para Ele para sua salvação. Ele não quer que uma 
só pessoa se perca. Ele estende a mão em terna misericórdia para nos salvar hoje. A escolha é nossa! 

Onde iremos passar a Eternidade? Cada homem, mulher e criança tem que decidir.
Só existe uma escolha sensata.

Escolhamos hoje passar a Eternidade com Cristo, regozijando-nos na Nova Terra.

NOTAS:



Irão as chamas do inferno consumir este Planeta para sempre?
O que fará Deus, finalmente, com a mágoa, o sofrimento e a dor?        

Apocalipse 21:4 e 5. 

12

A resposta da Bíblia

Voltará o pecado a surgir novamente? Naúm 1:9. 

13

A resposta da Bíblia

Qual é o destino de Satanás e dos seus seguidores? 
Obadias 16; Isaías 47:14; Ezequiel 28:17 e 18.

14

A resposta da Bíblia

Quando é que os perversos e os justos recebem as suas
recompensas finais? É o inferno um lugar quente a arder no

centro da Terra, neste momento, de que Satanás se encarrega? 
II Pedro 2:4, 9.

4

A resposta da Bíblia

Quão completamente irá o fogo do inferno destruir
os perversos? Irão eles arder durante milhões de anos?

(Resuma as passagens bíblicas indicadas a seguir.)

5

a. Malaquias 4:1-3

b. Salmo 37:10

c. Job 20:5-9

d. Provérbios 10:25

e. Isaías 47:14

A resposta da Bíblia



O que chama Deus à destruição dos perversos? 
Mateus 25:46.

6

A resposta da Bíblia

De acordo com a Bíblia, durante quanto tempo queima um
“fogo eterno”? Que exemplo dá Deus de duas cidades

queimadas com um fogo eterno? Judas 7.  

7

A resposta da Bíblia

Como descreve o profeta Jeremias o fogo que consumiu
Jerusalém ? Jeremias 17:19 e 20, 27. 

A resposta da Bíblia

9

Quão completamente destruiu o fogo que veio do Céu 
Sodoma e Gomorra ? II Pedro 2:6.

8

A resposta da Bíblia

Jerusalém foi destruída por um fogo inextinguível, que mãos humanas foram incapazes de apagar.
Ele destruiu totalmente Jerusalém. Ele foi inextinguível, no entanto Jerusalém não está a arder hoje.

Um fogo inextinguível é um fogo que destrói totalmente.

O que acontece aos pecadores que são consumidos
nos fogos do inferno? Apocalipse 20:9.

A resposta da Bíblia

10

Qual é o destino final da Terra? II Pedro 3:13. 

A resposta da Bíblia

11

A destruição dos perversos é eterna. Os pecadores não permanecem vivos no fogo do inferno para
sempre. Deus, num só acto, destrói-os para sempre. Esta destruição nunca necessitará de ser repetida. 

Um castigo eterno não é um castigar eternamente. Um castigo eterno destrói completamente.
Os perversos não estão num estado de eterno “castigar” que dure para sempre.

Alguns Cristãos compreendem mal a expressão “para todo o sempre” em Apocalipse 20:10. Na Bíblia, a 
expressão “para todo o sempre” não significa existência sem fim; ela significa, literalmente, até ao fim da 

época ou até ao fim de um dado período. Eis alguns exemplos bíblicos de “para todo o sempre”. O escravo 
deveria servir o seu amo “para sempre” (Êxodo 21:6), ou seja, enquanto vivesse. Samuel deveria servir 

no Templo para sempre (I Samuel 1:22, 28), ou seja, enquanto vivesse. Jonas esteve na barriga da baleia 
para sempre (Jonas 2:6). A Bíblia não se contradiz a si mesma. Os pecadores são consumidos ou
totalmente devorados. Eles existem nas chamas “enquanto podem viver”. Uma nova era amanhece

quando o sofrimento e a mágoa já não existem.

Tal como Sodoma e Gomorra foram transformadas em cinzas e destruídas para sempre,
os pecadores serão completamente destruídos, para nunca mais viverem.

Sodoma e Gomorra não estão a arder agora! De facto, elas foram completamente destruídas e,
alguns acreditam, estão sob o Mar Morto. O fogo eterno da Bíblia é aquele que destrói tão

completamente que consome totalmente.
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5

a. Malaquias 4:1-3

b. Salmo 37:10

c. Job 20:5-9

d. Provérbios 10:25

e. Isaías 47:14

A resposta da Bíblia



Como chama o profeta Isaías à destruição
dos perversos? Isaías 28:21. 

1

A resposta da Bíblia

Quando o antigo Israel se revoltou contra Deus, Ele permitiu que os seus inimigos os destruíssem. 
Deus retirou o Seu poder protector e permitiu que eles sentissem o resultado das suas próprias escolhas. 

A destruição de Israel foi o “estranho acto” de Deus ou a “sua estranha obra” (Isaías 28:21). 
A destruição final dos perversos não é o resultado da cólera de Deus. É o resultado da rebelião dos
pecadores. Chama-se “estranha” ou “invulgar” porque o coração de Deus anseia salva, não destruir.

De onde se originam os fogos do inferno? Hebreus 12:29. 

2

A resposta da Bíblia

Onde são recompensados tanto os justos como os perversos?        
Mateus 5:5; Provérbios 11:31.

3

A resposta da Bíblia

Uma vez que Deus é um fogo consumidor, os fogos do inferno que destroem os perversos originam-se no 
Seu justo carácter. Deus é um fogo consumidor para o pecado. Quando um pecador se apega ao

seu pecado, Deus torna-Se num fogo consumidor para ele.

Deseja Deus destruir os pecadores? Ezequiel 18:32.   

15

A resposta da Bíblia

Um Deus amoroso anseia que os Seus filhos se voltem para Ele para sua salvação. Ele não quer que uma 
só pessoa se perca. Ele estende a mão em terna misericórdia para nos salvar hoje. A escolha é nossa! 

Onde iremos passar a Eternidade? Cada homem, mulher e criança tem que decidir.
Só existe uma escolha sensata.

Escolhamos hoje passar a Eternidade com Cristo, regozijando-nos na Nova Terra.

NOTAS:



Se fôssemos Deus, sentiríamos prazer em atormentar os pecadores no inferno 
durante milhões e milhões de anos? Poderíamos ser verdadeiramente felizes no 

Céu, se soubéssemos que um familiar ou amigo perdido estava, nesse mesmo instante, 
a sofrer intensamente no fogo do inferno? Como poderia um Deus amoroso queimar 
pecadores no inferno durante toda a Eternidade? Se Deus sabe todas as coisas, não 
estariam esses pecadores sofredores continuamente na Sua mente? Nós próprios não 
quereríamos atormentar desta maneira o nosso pior inimigo. 

Seria lógico que um Deus de amor mantivesse os Seus inimigos num contínuo esta-
do de sofrimento durante toda a Eternidade? É o inferno um lugar quente no centro da 
Terra, um abismo ardente com milhões a gritar por libertação neste mesmo instante? 
Este assunto é muito importante. O conceito de um inferno eternamente a arder tem 
levado muitos a rejeitarem totalmente Deus. A Bíblia apresenta uma resposta clara 
para a pergunta sobre o amor de Deus manifestado no fogo do inferno.

Se fôssemos Deus, sentiríamos prazer em atormentar os pecadores no inferno? 

Eu dEcido colocar a minha vida nas mãos do mEu amoroso

criador. Ficou claro para mim quE o pEcado dEstrói,
E Eu ansEio sEr salvo pElo mEu sEnhor E salvador JEsus 

cristo da complEta dEstruição no inFErno.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O conceito de um inferno eternamente a arder tem levado
muitos a rejeitarem totalmente Deus.

NOTAS:



As palavras finais são extremamente importantes, como, por exemplo, as pala-
vras de despedida. Imaginemos uma família reunida à volta de uma cama de 

hospital, tentando ansiosamente apanhar cada palavra proferida por um ente querido 
que vai morrer. Sim, as palavras finais são importantes!

As últimas palavras de Cristo foram das mais importantes que Ele alguma vez pro-
nunciou. A Sua última ordem aos Seus discípulos foi: “Portanto, ide, ensinai todas as 
nações, baptizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco, todos 
os dias, até à consumação dos séculos. Amém” (Mateus 28:19 e 20).

 

Cristo mandou os Seus discípulos irem instruir o povo nos princípios da vida cristã. 
Quando as pessoas aceitassem os requisitos do Seu amor e se tornassem Seus discípu-
los, o sinal da sua lealdade e do início de uma nova vida era o baptismo.

O assunto do baptismo levanta realmente muitas questões. Até que ponto o bap-
tismo bíblico é importante? É o baptismo essencial à nossa salvação? Faz alguma dife-
rença o modo como a pessoa é baptizada? Quantos tipos de baptismo existem? São a 
aspersão, o derramamento e a imersão a mesma coisa? A nossa lição de hoje responde 
a estas questões directamente a partir da Bíblia.

Faz alguma diferença o modo como a pessoa é baptizada?

• Porque amo Jesus, deseJo testemunhar Publicamente

da minha fé n’ele. decido seguir o exemPlo do meu

senhor no baPtismo bíblico Por imersão.

• Já fui baPtizado Por imersão mas afastei-me e
deseJo ser rebaPtizado.

• Já fui baPtizado Por imersão mas aceitei novas verdades

da Palavra de deus. Por essa razão é meu deseJo entrar

na igreJa de deus rebaPtizando-me. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Sim, as palavras finais são importantes!

NOTAS:



Quão importante é o baptismo? Marcos 16:16.  

1

A resposta da Bíblia

O que disse Jesus a Nicodemos sobre o significado
do baptismo? João 3:5.  

2

A resposta da Bíblia

Quantos métodos ou maneiras de baptizar
reconhece a Bíblia? Efésios 4:5. 

3

A resposta da Bíblia

O baptismo é muito mais do que um ritual sem vida. É um símbolo profundamente espiritual de
completo e total compromisso com Cristo. Representa o sepultamento da velha vida e a ressurreição

para uma nova vida com Cristo.

Existe um Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Existe uma fé, a verdadeira religião bíblica.
Existe também um método verdadeiro de baptismo bíblico.

NOTAS:



Se uma pessoa já foi baptizada uma vez, deve ser 
baptizada de novo? Actos 19:1-5.

12

A resposta da Bíblia

Que convite gratuito e carinhoso nos faz Jesus para aceitarmos a 
Salvação que Ele tão generosamente oferece? Apocalipse 22:17. 

13

A resposta da Bíblia

Neste caso Paulo, rebaptizou crentes que tinham sido baptizados por João Baptista no rio Jordão,
mas que nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Na medida em que a verdade sobre

Cristo despontou na sua mente, eles foram rebaptizados como um símbolo do seguimento de toda
esta nova verdade. Existem alguns Cristãos que iniciam uma nova e profunda experiência com Jesus
ao descobrirem novas verdades no Plano da Salvação. Eles desejam tornar-se parte da Igreja de

Cristo e decidem ser rebaptizados.

Jesus convida-nos a irmos até Ele. O baptismo é um símbolo de que queremos servi-l’O sem qualquer 
reserva. A nossa entrega é completa. Ele promete limpar-nos do nosso passado e dar-nos uma nova vida.
Tornamo-nos parte da Sua família, a Igreja. Já fomos baptizados por imersão? Temos a certeza de que a 
nossa culpa desapareceu completamente? Está o nosso passado enterrado? Somos novas pessoas em 

Cristo? Porque não tomarmos essa decisão agora?

Como foi Jesus baptizado? Marcos 1:9 e 10. 

4

A resposta da Bíblia

É bastante óbvio que Jesus foi totalmente submerso por João no rio Jordão. O Evangelho de João afirma 
que João Baptista baptizava no rio Jordão, porque aí existia muita água (João 3:23). A imersão total é

o único método de baptismo descrito na Bíblia.

Como baptizou Filipe o eunuco etíope? Actos 8:38.

5

A resposta da Bíblia

Tanto Filipe como o Etíope entraram na água. Então, Filipe colocou o Etíope completamente debaixo
de água. Para simbolizar correctamente a morte do velho homem de pecado, o sepultamento com

Cristo e a ressurreição em Cristo para uma nova vida, o candidato deve entrar na água, ser completamente 
coberto pela água e erguer-se da água. O baptismo por imersão é o único método bíblico.

Quando Jesus foi baptizado por João Baptista no rio Jordão,
que duas coisas significativas aconteceram? Mateus 3:16 e 17.

6

A resposta da Bíblia

Quando Jesus foi baptizado, o Espírito de Deus desceu sobre Ele, dando-Lhe força para as tentações
que sobreviriam. O Seu Pai disse estas palavras do Céu: “Este é o meu Filho amado, em quem me
comprazo” (Mateus 3:17). Quando as pessoas são baptizadas hoje, Deus dá-lhes um novo poder

para viverem e a certeza de que Ele as ama.



Concede Deus, no nosso baptismo, uma maior presença 
do Seu Espírito Santo para nos fortalecer? Actos 2:38 e 39.

7

A resposta da Bíblia

Que certeza, referente ao nosso passado, nos dá 
Jesus no nosso baptismo? Actos 22:16.   

8

A resposta da Bíblia

Quais são as condições que Deus deseja que 
preenchamos antes do baptismo?

9

A resposta da Bíblia

Qual é o significado espiritual do baptismo? Romanos 6:3 e 4. 

A resposta da Bíblia

10

O baptismo é um símbolo de envolvimento com Cristo. 
Também significa um compromisso com a Igreja de Cristo? 

Actos 2:41 e 42, 47; I Coríntios 12:13, 27 e 28 (1ª parte). 
A resposta da Bíblia

11

O baptismo simboliza a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Jesus Cristo. 
Vivendo para Jesus, nós estamos plenamente vivos. O baptismo por imersão total é o verdadeiro símbolo 

de que aceitamos a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor. Através do baptismo,
reconhecemos que agora estamos a andar em “novidade de vida”.

O baptismo é um símbolo de limpeza espiritual. A água do baptismo em si mesma não nos salva, mas
significa que aceitamos o sangue de Cristo, que efectivamente nos purifica dos nossos erros do passado.

a. Actos 2:38

O arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado. Significa um desejo consciente de se afastar
daquelas coisas que vão contra a vontade de Deus e entristecem o Seu coração.

b. Actos 8:36 e 37

Esta convicção é mais do que aceitar intelectualmente um credo particular. É um compromisso sincero
com Jesus e com a Sua Palavra. É um voltar-se para Ele de todo o coração, crendo que Ele é o Salvador,

o único que pode perdoar o pecado e ajudar-nos a vencer na vida.

c. Mateus 28:19 e 20

Embora a aprendizagem seja um processo que dura toda a vida, e não devamos esperar até que
sintamos que apreendemos toda a verdade antes do baptismo, importa, no entanto, compreender

as verdades básicas da Bíblia antes de tomarmos uma decisão tão importante.

O baptismo no Novo Testamento simbolizava a entrada no corpo de Cristo, ou seja, na Igreja.
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comprazo” (Mateus 3:17). Quando as pessoas são baptizadas hoje, Deus dá-lhes um novo poder

para viverem e a certeza de que Ele as ama.



Quão importante é o baptismo? Marcos 16:16.  
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O que disse Jesus a Nicodemos sobre o significado
do baptismo? João 3:5.  
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A resposta da Bíblia

Quantos métodos ou maneiras de baptizar
reconhece a Bíblia? Efésios 4:5. 
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A resposta da Bíblia

O baptismo é muito mais do que um ritual sem vida. É um símbolo profundamente espiritual de
completo e total compromisso com Cristo. Representa o sepultamento da velha vida e a ressurreição

para uma nova vida com Cristo.

Existe um Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Existe uma fé, a verdadeira religião bíblica.
Existe também um método verdadeiro de baptismo bíblico.

NOTAS:



As palavras finais são extremamente importantes, como, por exemplo, as pala-
vras de despedida. Imaginemos uma família reunida à volta de uma cama de 

hospital, tentando ansiosamente apanhar cada palavra proferida por um ente querido 
que vai morrer. Sim, as palavras finais são importantes!

As últimas palavras de Cristo foram das mais importantes que Ele alguma vez pro-
nunciou. A Sua última ordem aos Seus discípulos foi: “Portanto, ide, ensinai todas as 
nações, baptizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco, todos 
os dias, até à consumação dos séculos. Amém” (Mateus 28:19 e 20).

 

Cristo mandou os Seus discípulos irem instruir o povo nos princípios da vida cristã. 
Quando as pessoas aceitassem os requisitos do Seu amor e se tornassem Seus discípu-
los, o sinal da sua lealdade e do início de uma nova vida era o baptismo.

O assunto do baptismo levanta realmente muitas questões. Até que ponto o bap-
tismo bíblico é importante? É o baptismo essencial à nossa salvação? Faz alguma dife-
rença o modo como a pessoa é baptizada? Quantos tipos de baptismo existem? São a 
aspersão, o derramamento e a imersão a mesma coisa? A nossa lição de hoje responde 
a estas questões directamente a partir da Bíblia.

Faz alguma diferença o modo como a pessoa é baptizada?

• Porque amo Jesus, deseJo testemunhar Publicamente

da minha fé n’ele. decido seguir o exemPlo do meu

senhor no baPtismo bíblico Por imersão.

• Já fui baPtizado Por imersão mas afastei-me e
deseJo ser rebaPtizado.

• Já fui baPtizado Por imersão mas aceitei novas verdades

da Palavra de deus. Por essa razão é meu deseJo entrar

na igreJa de deus rebaPtizando-me. 

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Sim, as palavras finais são importantes!

NOTAS:



Uma coisa é certa quanto à economia – ela é incerta. Existem períodos em que 
“a confiança do consumidor” está em alta. Os governos apresentam relatórios 

brilhantes sobre a redução da dívida nacional. As taxas de juro estão baixas e o desem-
prego é reduzido. O outro lado da moeda é que o nosso déficit comercial é enorme. A 
Bolsa é extremamente instável e a economia mundial está tremida. 

Norman Cousins, editor da Saturday Review, fez uma declaração muito arguta há 
40 anos. Era então verdade, mas é-o ainda mais hoje: “Nós estamos tão ocupados a 
crescer e a aumentar o tamanho e os enfeites do nosso reino pessoal que raramente 
pensamos que nenhuma época na História teve tantas escoras soltas sob ela como a 
nossa.” Estamos tão ocupados a comprar que falhámos em compreender que existem 
alguns parafusos morais soltos na nossa sociedade. Os fundamentos estão a estalar. É 
bem possível que tenhamos estado a investir o nosso dinheiro nos locais errados.

A Bíblia apresenta princípios financeiros eternos que fazem sentido. Ela revela 
segredos financeiros que a maior parte do mundo não conhece. Encoraja-nos a reava-
liarmos as nossas prioridades – viver em função dos valores eternos. 

A Palavra de Deus conduz-nos a fazermos investimentos que darão lucros a longo 
prazo.

A Bíblia apresenta princípios financeiros eternos que fazem sentido.

Pela Sua graça eu Serei fiel, devolvendo o Seu dízimo

e dando ofertaS na medida em que ele me faz ProSPerar.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A Palavra de Deus conduz-nos a fazermos investimentos
que darão lucros a longo prazo.

NOTAS:



O que diz a Bíblia quanto à propriedade de Deus sobre 
o mundo? Salmo 50:10-12; Ageu 2:8.   

1

A resposta da Bíblia

Que direito tem Deus de reclamar o mundo como sendo Seu?        
Salmo 24:1 e 2; Isaías 43:1 (primeira parte).  

2

A resposta da Bíblia

Que outra razão dá a Bíblia de que este mundo pertence a Deus?         
Isaías 43:1 (última parte); I Pedro 1:18. 

3

A resposta da Bíblia

A Bíblia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram juntos no processo da Criação
(Efésios 3:9; Colossenses 1:15 e 16). A Terra é de Deus. Ele fê-la.

Quando o nosso Senhor criou este mundo, Ele confiou-o a Adão e deu-lhe o domínio sobre toda a Criação
(Génesis 1:26). Na Queda, Adão perdeu o seu direito de domínio. Lúcifer, o anjo caído, usurpou o

domínio e reclamou para si o senhorio da Terra. Os escritores bíblicos referem-se frequentemente a
Lúcifer como “o príncipe deste mundo” ou “o príncipe das potestades do ar” (João 12:31; 14:30; Efésios 2:2). 
A vida de Cristo, sem pecado, e a Sua morte substituta pagaram plenamente o resgate pelo nosso pecado. Na 
Cruz, o destino de Satanás foi selado, e foi pago o penhor por este Planeta (Efésios 1:14; I Coríntios 6:19 e 

20; João 12:31 e 32). Deus é o verdadeiro dono deste Planeta, tanto pela Criação, como pela Redenção. Tudo 
o que temos é um dom da Sua graça. Somos mordomos dos bens que nos são confiados por Deus.

Deus é o dono deste mundo. Tudo o que nele existe pertence-Lhe por direito.

NOTAS:



O que é mais importante para Deus – a quantia dada ou a
atitude com que é dada? II Coríntios 9:7; Lucas 21:1-4. 

12

A resposta da Bíblia

Que certeza dá Deus aos que são fiéis nas suas dádivas?
Provérbios 11:24 e 25.  

13

A resposta da Bíblia

Deus prometeu preencher as necessidades de todos os que são fiéis em devolver o Seu dízimo e as Suas 
ofertas. Em Filipenses 4:19 temos uma promessa eterna: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá 

todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.” A todos os que são mordomos fiéis, Deus dá 
a segurança de preencher as suas necessidades. As necessidades dos filhos de Deus já estão subscritas 

pelo banco do Céu. Jesus afirmou: “Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos,
ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? ... Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a

sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas” (Mateus 6:31-33). 

O nosso Pai Celestial possui o mundo e tem a responsabilidade de prover para os Seus filhos.
Graças a Deus, a promessa para o fiel mordomo é certa!

Uma vez que Deus é o dono do mundo inteiro e de tudo o que 
nele há, o que diz a Bíblia sobre a nossa responsabilidade para 
com os bens que Deus nos confiou? I Coríntios 4:2; Lucas 16:10.

4

A resposta da Bíblia

Deus confia, a cada um de nós, uma porção dos Seus bens para gerirmos. Tudo o que temos é um fundo 
que o Rei do Universo nos confia. As possessões terrenas são como um teste. Será que podem ser-nos 

confiadas riquezas celestiais?

De onde vêm as nossas possessões terrenas?
Quem dá a capacidade e o poder de adquirir riqueza?

Deuteronómio 8:17 e 18. 

5

A resposta da Bíblia

Como reconhecemos nós que Deus é o dono de
tudo o que temos? Malaquias 3:8-10. 

6

A resposta da Bíblia



O que é o dízimo? Como descreve a Bíblia o dízimo?
Levítico 27:30, 32.

7

A resposta da Bíblia

Que promessa deu Deus aos Israelitas que O colocassem em 
primeiro lugar nas suas dádivas? Aplica-se esta promessa 

a nós hoje? Provérbios 3:9 e 10.    

8

A resposta da Bíblia

Que homem é um exemplo excepcional de fidelidade a
Deus no pagamento do dízimo? Génesis 28:20, 22.

9

A resposta da Bíblia

Embora o dízimo (os primeiros 10 por cento do nosso
rendimento) seja posto de parte como sendo sagrado,
como são enfrentadas as outras despesas da Igreja?  

Deuteronómio 16:17; I Coríntios 16:2; II Coríntios 8:12. 

A resposta da Bíblia

11

Embora todo o nosso dinheiro pertença a Deus, o dízimo é sagrado. É o reconhecimento da
propriedade de Deus. Revela que cremos realmente que Ele possui tudo o que temos.

O que disse Jesus sobre o dízimo?
Mateus 23:23. 

10

A resposta da Bíblia

Jesus falou do dízimo, dizendo: “Deveis, porém, fazer estas coisas”, mas condenou os fariseus por
negligenciarem a misericórdia, a justiça e a compaixão. O dízimo é sagrado. É posto de parte para
permitir que se alcance o objectivo de Deus de espalhar a mensagem do Evangelho até aos confins

da Terra. Para além disso, a congregação local, bem como a Igreja em geral, tem despesas
que não são suportadas pelo dízimo.
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O que é mais importante para Deus – a quantia dada ou a
atitude com que é dada? II Coríntios 9:7; Lucas 21:1-4. 

12

A resposta da Bíblia

Que certeza dá Deus aos que são fiéis nas suas dádivas?
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13

A resposta da Bíblia
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O que diz a Bíblia quanto à propriedade de Deus sobre 
o mundo? Salmo 50:10-12; Ageu 2:8.   

1

A resposta da Bíblia

Que direito tem Deus de reclamar o mundo como sendo Seu?        
Salmo 24:1 e 2; Isaías 43:1 (primeira parte).  

2

A resposta da Bíblia

Que outra razão dá a Bíblia de que este mundo pertence a Deus?         
Isaías 43:1 (última parte); I Pedro 1:18. 

3

A resposta da Bíblia

A Bíblia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram juntos no processo da Criação
(Efésios 3:9; Colossenses 1:15 e 16). A Terra é de Deus. Ele fê-la.

Quando o nosso Senhor criou este mundo, Ele confiou-o a Adão e deu-lhe o domínio sobre toda a Criação
(Génesis 1:26). Na Queda, Adão perdeu o seu direito de domínio. Lúcifer, o anjo caído, usurpou o

domínio e reclamou para si o senhorio da Terra. Os escritores bíblicos referem-se frequentemente a
Lúcifer como “o príncipe deste mundo” ou “o príncipe das potestades do ar” (João 12:31; 14:30; Efésios 2:2). 
A vida de Cristo, sem pecado, e a Sua morte substituta pagaram plenamente o resgate pelo nosso pecado. Na 
Cruz, o destino de Satanás foi selado, e foi pago o penhor por este Planeta (Efésios 1:14; I Coríntios 6:19 e 

20; João 12:31 e 32). Deus é o verdadeiro dono deste Planeta, tanto pela Criação, como pela Redenção. Tudo 
o que temos é um dom da Sua graça. Somos mordomos dos bens que nos são confiados por Deus.

Deus é o dono deste mundo. Tudo o que nele existe pertence-Lhe por direito.

NOTAS:



Uma coisa é certa quanto à economia – ela é incerta. Existem períodos em que 
“a confiança do consumidor” está em alta. Os governos apresentam relatórios 

brilhantes sobre a redução da dívida nacional. As taxas de juro estão baixas e o desem-
prego é reduzido. O outro lado da moeda é que o nosso déficit comercial é enorme. A 
Bolsa é extremamente instável e a economia mundial está tremida. 

Norman Cousins, editor da Saturday Review, fez uma declaração muito arguta há 
40 anos. Era então verdade, mas é-o ainda mais hoje: “Nós estamos tão ocupados a 
crescer e a aumentar o tamanho e os enfeites do nosso reino pessoal que raramente 
pensamos que nenhuma época na História teve tantas escoras soltas sob ela como a 
nossa.” Estamos tão ocupados a comprar que falhámos em compreender que existem 
alguns parafusos morais soltos na nossa sociedade. Os fundamentos estão a estalar. É 
bem possível que tenhamos estado a investir o nosso dinheiro nos locais errados.

A Bíblia apresenta princípios financeiros eternos que fazem sentido. Ela revela 
segredos financeiros que a maior parte do mundo não conhece. Encoraja-nos a reava-
liarmos as nossas prioridades – viver em função dos valores eternos. 

A Palavra de Deus conduz-nos a fazermos investimentos que darão lucros a longo 
prazo.

A Bíblia apresenta princípios financeiros eternos que fazem sentido.

Pela Sua graça eu Serei fiel, devolvendo o Seu dízimo

e dando ofertaS na medida em que ele me faz ProSPerar.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A Palavra de Deus conduz-nos a fazermos investimentos
que darão lucros a longo prazo.

NOTAS:



Quanto mais conhecemos Jesus, mais ansiamos ser como Ele. À medida que en-
tendemos a bondade de Jesus, a Sua terna compaixão, o Seu gracioso perdão 

e a Sua firme lealdade à vontade do Pai, os nossos corações são atraídos para Aquele 
que mais admiramos.

 

A vida cristã envolve tanto ir a Jesus, como crescer em Jesus. Ela envolve perdão e 
restauração. Jesus anseia perdoar os nossos pecados, removendo a culpa e a condena-
ção do passado. A Sua aceitação, o Seu perdão e o Seu amor ajudam-nos a crescermos 
n’Ele. Ele deseja reconstruir a nossa vida. Nesta lição vamos aprender sobre o modo 
como Deus nos restaura na totalidade.

Quanto mais conhecemos Jesus, mais ansiamos ser como Ele.

Senhor, anSeio Ser como Tu! BuScar-Te-ei diariamenTe em 
oração e aTravéS do eSTudo da Tua Palavra. aSSim que 

aBraS aS PorTaS eu irei ParTilhar o Teu amor com ouTroS.
eu louvo-Te Por SereS SimulTaneamenTe o auTor e 

o conSumador da minha fé.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Jesus anseia perdoar os nossos pecados, removendo
a culpa e a condenação do passado. A Sua aceitação, o Seu

perdão e o Seu amor ajudam-nos a crescermos n’Ele.

NOTAS:



Que promessa faz Deus ao Seu povo?     
Ezequiel 11:19 e 20; Hebreus 8:10.  

1

A resposta da Bíblia

Como pode a nossa fé aumentar?        
Romanos 10:17; II Pedro 1:3 e 4.

2

A resposta da Bíblia

Por que razão algumas pessoas não são beneficiadas
quando estudam a Bíblia? Hebreus 4:2.

3

A resposta da Bíblia

Para se receber benefícios da leitura da Bíblia, ela deve ser aplicada a nós pessoalmente pela fé.
Coloquemo-nos em cada episódio. Acreditemos que Deus irá realizar mudanças miraculosas na nossa vida

à medida que lemos a Sua Palavra.

Deus promete fazer por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Ele diz: “e lhes
darei um coração de carne.” Deus promete operar um milagre dentro de nós.

NOTAS:

CRESCEMOS COMO CRISTÃOS, SE ACREDITARMOS QUE:

• Deus nunca deixará que sejamos tentados acima do que somos capazes
de suportar. I Coríntios 10:13.

• Deus providenciou força para toda a prova. Filipenses 4:13.

• Deus fez provisão para toda a necessidade. Filipenses 4:19.

• Deus providenciou perdão para todo o pecado. I João 1:9.

• Deus tem uma resposta para toda a oração. Lucas 11:9-11; Mateus 7:7.

• Deus tem uma solução para toda a dificuldade. Hebreus 4:14-16.

• Deus tem conforto para toda a mágoa. II Coríntios 1:3-7.



Quando sentimos que somos demasiado fracos ou que 
a luta é demasiado grande, que promessa encorajadora

nos é concedida? Filipenses 4:13.  

13

A resposta da Bíblia

Quem Jesus diz que é? Hebreus 12:1 e 2.   

15

A resposta da Bíblia

Jesus declara que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É uma promessa maravilhosa!
Podemos tropeçar, mas Ele nunca nos deixará. Podemos cometer faltas, mas Ele permanecerá firme.
À medida que continuarmos a confiar, a acreditar, a orar e a comungar com Deus pela Sua Palavra,

continuaremos a crescer em Cristo. À medida que partilharmos o Seu amor com outros e testemunharmos 
à nossa família e amigos, a nossa própria fé aumentará.

O que irá o amor de Deus realizar em nós 
antes que Jesus venha? I João 3:1-3.  

14

A resposta da Bíblia

Qual é a essência da vida eterna?    
João 17:3.

4

A resposta da Bíblia

Quando conhecemos Jesus, qual é a ânsia 
do nosso coração? Actos 8:36-38. 

5

A resposta da Bíblia

O que impede o nosso crescimento em Cristo e uma 
relação mais próxima com Ele? Isaías 59:1 e 2; Salmo 66:18. 

6

A resposta da Bíblia

Nós ansiamos fazer a Sua vontade. A fé não é acreditar que Deus fará aquilo que nós quisermos;
é procurar fazer aquilo que o Pai quer, como fez Jesus no Getsémani.

Um pecado conhecido é um obstáculo a um pleno relacionamento com Jesus. Quando
Lhe viramos continuamente as costas, não podemos ver completamente a Sua face.



Quem é o originador de todas as nossas tentações?
João 8:44. 

7

A resposta da Bíblia

Que certeza nos dá Jesus quando fazemos face à tentação?       
I Coríntios 10:13.     

8

A resposta da Bíblia

Uma vez que Jesus enfrentou todas as tentações de Satanás 
em nosso favor, o que nos convida Ele a fazer?

Hebreus 4:14-16. 

9

A resposta da Bíblia

Onde encontramos força para uma nova vida cristã?   
Marcos 1:35; Mateus 7:7; Jeremias 29:13. 

A resposta da Bíblia

11

Porque podemos ter confiança de que iremos 
crescer em Cristo? I João 5:14 e 15.  

10

A resposta da Bíblia

O nosso Senhor promete dar-nos o poder para levarmos uma vida cristã. Podemos ter uma
confiança absoluta de que, quando pedirmos o Seu poder e o Seu Espírito, para fazermos a Sua

vontade, Ele dar-nos-á com agrado aquilo por que ansiamos (Lucas 11:13).

Descobrimos força para uma vida cristã indo a Deus em oração. A oração abre os nossos
corações a Deus para recebermos a Sua força.

Que certeza dá Jesus a cada um de nós?   
Filipenses 4:19. 

A resposta da Bíblia
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ção do passado. A Sua aceitação, o Seu perdão e o Seu amor ajudam-nos a crescermos 
n’Ele. Ele deseja reconstruir a nossa vida. Nesta lição vamos aprender sobre o modo 
como Deus nos restaura na totalidade.
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Jesus anseia perdoar os nossos pecados, removendo
a culpa e a condenação do passado. A Sua aceitação, o Seu

perdão e o Seu amor ajudam-nos a crescermos n’Ele.

NOTAS:



De acordo com um livro recente sobre as Igrejas americanas, existem mais de 
250 grandes grupos religiosos nos Estados Unidos. Além disso, existem cente-

nas de Igrejas independentes mais pequenas, seitas e grupos religiosos. Todos dizem 
representar Deus. Todos reclamam ensinar a verdade. Mas todos são diferentes uns 
dos outros. 

Os ensinos de cada uma das Igrejas ou grupos variam frequentemente e de modo 
significativo entre si. Obviamente, tendo ensinos tão diferentes, não podem, todos 
eles, estar certos. 

Quem não esteja dentro do assunto é facilmente confundido por esta desconcer-
tante panóplia de Igrejas. Algumas pessoas têm concluído, inclusivamente, que a des-
coberta da verdade é uma questão pessoal. Argumentam que a verdade é um assunto 
de opinião: “Tu tens a tua verdade e eu tenho a minha”, dizem. “Tu vês à tua maneira 
e eu vejo à minha.”

Isto coloca-nos algumas questões importantes. A descoberta da verdade é uma ques-
tão de sorte? Tem Deus uma Igreja verdadeira, hoje? Faz alguma diferença qual a Igreja 
que frequentamos? Se Deus tem uma Igreja verdadeira, como podemos encontrá-la?

Esta lição ajudar-nos-á a responder a estas questões importantes directamente da 
própria Bíblia. Ao longo dos tempos, Deus manteve sempre uma Igreja composta de 
crentes dedicados e fiéis aos Seus princípios.

Faz alguma diferença qual a Igreja que frequentamos?

Senhor, agradeço-Te por TereS preServado a correnTe da 
verdade ao longo doS SéculoS. dedico a minha vida a
Seguir a Tua verdade e deSejo SinceramenTe deScobrir

a Tua verdadeira igreja. obrigado, Senhor, por me

aSSegurareS a Tua direcção.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



Como identifica Deus os Seus seguidores nos primórdios 
da história do Velho Testamento? Génesis 26:4 e 5.   

1

A resposta da Bíblia

Como descreve Deus o Seu relacionamento especial com Israel?        
Deuteronómio 7:6, 9. 

2

A resposta da Bíblia

Que instruções deu Jesus aos Seus seguidores no
Novo Testamento? João 14:15. 

3

A resposta da Bíblia

Quer no Antigo quer no Novo Testamentos, Deus identifica os Seus seguidores como aqueles
que O amam e guardam os Seus mandamentos. O amor conduz sempre à obediência.

Como Abraão Lhe foi fiel, Deus desejou apresentar às nações deste mundo o conhecimento do
verdadeiro Deus através da família (ou Igreja) de Abraão. O filho de Abraão, Isaque, passou a

bênção de Deus para o seu filho Jacob. Os 12 filhos de Jacob tornaram-se nos fundadores da nação
israelita. Israel foi a Igreja do Velho Testamento. Deus desejou revelar o conhecimento da Sua

glória ao mundo através da Sua Igreja, Israel.

Embora, por vezes, fosse infiel, Israel permaneceu como o povo escolhido de Deus (ou Igreja) ao longo
de todo o Antigo Testamento. O povo, ou Igreja de Deus, é descrito como “os que o amam e guardam

os seus mandamentos” (Deuteronómio 7:9).

NOTAS:



De acordo com a mensagem de Apocalipse para o fim 
dos tempos, o que ensina a verdadeira Igreja sobre a morte?

Apocalipse 14:13. 

13

A resposta da Bíblia

CARACTERÍSTICAS DA VERDADEIRA IGREJA DE DEUS

• É um movimento de dimensão mundial.
• Proclama o Evangelho eterno.

• Ensina que estamos a viver na hora do Juízo e enfatiza que Jesus virá em breve.
• Conduz homens e mulheres a obedecerem aos mandamentos de Deus.

• Ensina homens e mulheres a “darem glória a Deus” no que comem ou bebem. Ajuda-
-os a entenderem a necessidade de se absterem de álcool, tabaco e alimentos imundos.

• Explica o significado de adorar o nosso amoroso Criador no Sábado.
• Conduz homens e mulheres para fora da confusão religiosa,

em direcção às verdades de Deus.
• Avisa para não se aceitar qualquer sinal de autoridade humana

(a marca da besta) no lugar da Palavra de Deus.
• Ensina que a morte é um descanso pacífico até à ressurreição.

Existe apenas um movimento religioso em todo o mundo que está a pregar estas
mensagens celestiais de Apocalipse 14. Existe apenas uma Igreja em todo o mundo que 
está a proclamar urgentemente as verdades dos três anjos de Apocalipse 14 – a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Esta Igreja não é apenas outra denominação. É um movimento 

divino profetizado e erguido por Deus. É um movimento profético que proclama a
verdade para os dias que antecedem a Segunda Vinda de Cristo.

A verdadeira Igreja revela claramente que a morte é um descanso pacífico até Jesus voltar
(João 14:1-3; I Tessalonicenses 4:16 e 17; I Coríntios 15:51-54).

Que características identificadoras da verdadeira Igreja
nos dá Deus? Apocalipse 12:17; 14:12.

4

A resposta da Bíblia

Como é que o apóstolo Paulo chama à Igreja do 
Novo Testamento? I Timóteo 3:15.  

5

A resposta da Bíblia

Quão universal é a Igreja de Cristo dos últimos dias? 
Que área será abrangida pela pregação da Sua 
mensagem dos tempos do fim? Apocalipse 14:6.  

6

A resposta da Bíblia

A Igreja do Novo Testamento está baseada na “palavra” ou “verdade” de Deus. Em Mateus 16,
no versículo 18, Jesus prometeu: “Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão

contra ela.” Cristo tem uma Igreja, um grupo organizado de crentes fiéis e obedientes.

A Igreja de Deus dos últimos dias, pregando a Sua mensagem final, deve ser um movimento
internacional que está a proclamar a Sua verdade ao mundo.

A versão Almeida da Bíblia usa a palavra “remanescente”, em Apocalipse 12:17, para descrever a verdadeira 
Igreja de Deus. Algumas traduções, como A Boa Nova, dizem: “o resto da sua descendência.” A palavra 

“remanescente” significa literalmente “aqueles que restam”. No cenário de Apocalipse, o remanescente 
são aqueles que restam ou permanecem fiéis a Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamentos, Deus 

tem um grupo de pessoas que Lhe obedecem por amor, guardando os Seus mandamentos. A sua lealdade 
à verdade de Deus não aceita hesitações.



Qual é a mensagem central da Igreja de Cristo hoje? Apocalipse 14:6. 

7

A resposta da Bíblia

Em que tempo é que a Igreja de Deus anuncia que 
estamos a viver? Apocalipse 14:7.      

8

A resposta da Bíblia

À luz da urgente mensagem do tempo final sobre a hora do
Juízo, quais são as três coisas que a Igreja de Deus convida
insistentemente o povo de Deus a fazer? Apocalipse 14:7. 

9

A resposta da Bíblia

Que significativo ou importante anúncio é feito em
Apocalipse 14:8?
A resposta da Bíblia

10

Babilónia é um símbolo de confusão religiosa. O vinho é um símbolo de falsa doutrina que confunde
a mente. A mensagem de Deus dos últimos dias chama-nos da falsidade para a verdade.

Como podemos evitar adorar a besta?    
Apocalipse 14:12. 

A resposta da Bíblia

12

O Evangelho é a “boa-nova” de que Jesus perdoou os nossos pecados, de que, através da Sua
morte, podemos tornar-nos filhos de Deus, e de que, através do Seu poder, podemos viver vidas

transformadas e obedientes.

A verdadeira Igreja ensina que estamos a viver na hora de um julgamento que antecede a vinda de Cristo. 
Ela tem uma mensagem urgente para o mundo. É uma Igreja “Adventista”.

Ensina que Cristo veio uma vez e que virá de novo.

a. 

“Temer Deus” significa respeitar, reverenciar ou obedecer a Deus.

b. 

Dar glória a Deus é honrá-l’O no que fazemos, incluindo o comer e o beber. 
É uma mensagem de obediência às leis físicas e morais de Deus.

c. 

A verdadeira Igreja chama homens e mulheres a adorarem no Sábado bíblico como memorial da Criação 
(Apocalipse 4:11; Êxodo 20:8-11). É um convite para regressar ao Sábado bíblico, o sétimo dia.

Quem, segundo Apocalipse, não devemos adorar?    
Apocalipse 14:9.

A resposta da Bíblia

11

A verdadeira Igreja avisa homens e mulheres para não aceitarem adorar a besta. Numa próxima lição
estudaremos o assunto da marca da besta. A crise final será sobre a adoração. Deus chama-nos da falsa 

para a verdadeira adoração. Ele convida-nos a adorarmos o Criador, no Sábado, como um sinal da
nossa lealdade para com Ele.
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c. 
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Quem, segundo Apocalipse, não devemos adorar?    
Apocalipse 14:9.
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A verdadeira Igreja avisa homens e mulheres para não aceitarem adorar a besta. Numa próxima lição
estudaremos o assunto da marca da besta. A crise final será sobre a adoração. Deus chama-nos da falsa 

para a verdadeira adoração. Ele convida-nos a adorarmos o Criador, no Sábado, como um sinal da
nossa lealdade para com Ele.



De acordo com a mensagem de Apocalipse para o fim 
dos tempos, o que ensina a verdadeira Igreja sobre a morte?

Apocalipse 14:13. 
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A resposta da Bíblia

CARACTERÍSTICAS DA VERDADEIRA IGREJA DE DEUS

• É um movimento de dimensão mundial.
• Proclama o Evangelho eterno.

• Ensina que estamos a viver na hora do Juízo e enfatiza que Jesus virá em breve.
• Conduz homens e mulheres a obedecerem aos mandamentos de Deus.

• Ensina homens e mulheres a “darem glória a Deus” no que comem ou bebem. Ajuda-
-os a entenderem a necessidade de se absterem de álcool, tabaco e alimentos imundos.

• Explica o significado de adorar o nosso amoroso Criador no Sábado.
• Conduz homens e mulheres para fora da confusão religiosa,

em direcção às verdades de Deus.
• Avisa para não se aceitar qualquer sinal de autoridade humana

(a marca da besta) no lugar da Palavra de Deus.
• Ensina que a morte é um descanso pacífico até à ressurreição.

Existe apenas um movimento religioso em todo o mundo que está a pregar estas
mensagens celestiais de Apocalipse 14. Existe apenas uma Igreja em todo o mundo que 
está a proclamar urgentemente as verdades dos três anjos de Apocalipse 14 – a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Esta Igreja não é apenas outra denominação. É um movimento 

divino profetizado e erguido por Deus. É um movimento profético que proclama a
verdade para os dias que antecedem a Segunda Vinda de Cristo.

A verdadeira Igreja revela claramente que a morte é um descanso pacífico até Jesus voltar
(João 14:1-3; I Tessalonicenses 4:16 e 17; I Coríntios 15:51-54).

Que características identificadoras da verdadeira Igreja
nos dá Deus? Apocalipse 12:17; 14:12.

4

A resposta da Bíblia

Como é que o apóstolo Paulo chama à Igreja do 
Novo Testamento? I Timóteo 3:15.  

5

A resposta da Bíblia
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Que área será abrangida pela pregação da Sua 
mensagem dos tempos do fim? Apocalipse 14:6.  
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A resposta da Bíblia

A Igreja do Novo Testamento está baseada na “palavra” ou “verdade” de Deus. Em Mateus 16,
no versículo 18, Jesus prometeu: “Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão

contra ela.” Cristo tem uma Igreja, um grupo organizado de crentes fiéis e obedientes.

A Igreja de Deus dos últimos dias, pregando a Sua mensagem final, deve ser um movimento
internacional que está a proclamar a Sua verdade ao mundo.

A versão Almeida da Bíblia usa a palavra “remanescente”, em Apocalipse 12:17, para descrever a verdadeira 
Igreja de Deus. Algumas traduções, como A Boa Nova, dizem: “o resto da sua descendência.” A palavra 

“remanescente” significa literalmente “aqueles que restam”. No cenário de Apocalipse, o remanescente 
são aqueles que restam ou permanecem fiéis a Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamentos, Deus 

tem um grupo de pessoas que Lhe obedecem por amor, guardando os Seus mandamentos. A sua lealdade 
à verdade de Deus não aceita hesitações.



Como identifica Deus os Seus seguidores nos primórdios 
da história do Velho Testamento? Génesis 26:4 e 5.   

1

A resposta da Bíblia

Como descreve Deus o Seu relacionamento especial com Israel?        
Deuteronómio 7:6, 9. 

2

A resposta da Bíblia

Que instruções deu Jesus aos Seus seguidores no
Novo Testamento? João 14:15. 

3

A resposta da Bíblia

Quer no Antigo quer no Novo Testamentos, Deus identifica os Seus seguidores como aqueles
que O amam e guardam os Seus mandamentos. O amor conduz sempre à obediência.

Como Abraão Lhe foi fiel, Deus desejou apresentar às nações deste mundo o conhecimento do
verdadeiro Deus através da família (ou Igreja) de Abraão. O filho de Abraão, Isaque, passou a

bênção de Deus para o seu filho Jacob. Os 12 filhos de Jacob tornaram-se nos fundadores da nação
israelita. Israel foi a Igreja do Velho Testamento. Deus desejou revelar o conhecimento da Sua

glória ao mundo através da Sua Igreja, Israel.

Embora, por vezes, fosse infiel, Israel permaneceu como o povo escolhido de Deus (ou Igreja) ao longo
de todo o Antigo Testamento. O povo, ou Igreja de Deus, é descrito como “os que o amam e guardam

os seus mandamentos” (Deuteronómio 7:9).

NOTAS:



De acordo com um livro recente sobre as Igrejas americanas, existem mais de 
250 grandes grupos religiosos nos Estados Unidos. Além disso, existem cente-

nas de Igrejas independentes mais pequenas, seitas e grupos religiosos. Todos dizem 
representar Deus. Todos reclamam ensinar a verdade. Mas todos são diferentes uns 
dos outros. 

Os ensinos de cada uma das Igrejas ou grupos variam frequentemente e de modo 
significativo entre si. Obviamente, tendo ensinos tão diferentes, não podem, todos 
eles, estar certos. 

Quem não esteja dentro do assunto é facilmente confundido por esta desconcer-
tante panóplia de Igrejas. Algumas pessoas têm concluído, inclusivamente, que a des-
coberta da verdade é uma questão pessoal. Argumentam que a verdade é um assunto 
de opinião: “Tu tens a tua verdade e eu tenho a minha”, dizem. “Tu vês à tua maneira 
e eu vejo à minha.”

Isto coloca-nos algumas questões importantes. A descoberta da verdade é uma ques-
tão de sorte? Tem Deus uma Igreja verdadeira, hoje? Faz alguma diferença qual a Igreja 
que frequentamos? Se Deus tem uma Igreja verdadeira, como podemos encontrá-la?

Esta lição ajudar-nos-á a responder a estas questões importantes directamente da 
própria Bíblia. Ao longo dos tempos, Deus manteve sempre uma Igreja composta de 
crentes dedicados e fiéis aos Seus princípios.

Faz alguma diferença qual a Igreja que frequentamos?

Senhor, agradeço-Te por TereS preServado a correnTe da 
verdade ao longo doS SéculoS. dedico a minha vida a
Seguir a Tua verdade e deSejo SinceramenTe deScobrir

a Tua verdadeira igreja. obrigado, Senhor, por me

aSSegurareS a Tua direcção.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

NOTAS:



Existe hoje um enorme ressurgimento do interesse por fenómenos sobrenatu-
rais. As pessoas procuram respostas concretas para os desafios e para os pro-

blemas da vida. Viram-se para os astrólogos, os médiuns e os pseudoprofetas.

 

O objectivo de Satanás é falsificar o dom de profecia genuíno. Jesus avisou-nos 
claramente de que Satanás o faria. Em Mateus 24:24 Jesus declara: “Porque surgirão 
falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível 
fora, enganariam até os escolhidos.” Alguma vez vimos uma nota falsa de 11 euros? 
Claro que não! Todos os falsificadores do mundo tentam fazer a imitação tão seme-
lhante à genuína quanto possível. 

Só estudando cuidadosamente o dom bíblico de profecia é que podemos detectar 
a falsificação e receber o genuíno.

As pessoas procuram respostas concretas para os desafios
e para os problemas da vida.

ObrigadO, queridO Jesus, pelO dOm de prOfecia.
decidO aceitar Os teus cOnselhOs e humildemente

seguir a tua vOntade.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Só estudando cuidadosamente o dom bíblico de
profecia é que podemos detectar a falsificação

e receber o genuíno.

NOTAS:



Quem foi enviado por Cristo como Seu representante 
após a Sua ascensão? João 14:26.    

1

A resposta da Bíblia

Que dons trouxe o Espírito Santo para auxiliar a 
Igreja a levar o Evangelho ao mundo? 

Efésios 4:11.  

2

A resposta da Bíblia

Durante quanto tempo continuaria o dom de profecia na Igreja?         
Efésios 4:12 e 13.  

3

A resposta da Bíblia

NOTAS:



Onde devemos procurar o verdadeiro dom de 
profecia hoje em dia? I Coríntios 12:28.  

13

A resposta da Bíblia

Quando descobrirmos a Igreja de Deus que guarda fielmente os mandamentos, devemos também
procurar, nessa Igreja, o dom de profecia. Como a profecia é um dos dons dos últimos dias dados por Deus 

à Sua Igreja, deveríamos esperar encontrá-la no interior dessa Igreja. O dom de profecia não é uma
doutrina contrária à Bíblia, mas antes um dos dons que Deus diz que irá permanecer na Igreja. 

Que alegria saber que Deus tem hoje, na Terra, uma Igreja que guarda os mandamentos. Foi erguida para 
preparar um povo para a vinda do Senhor. Deus prometeu colocar o dom de profecia no interior da Sua 
Igreja. É uma das características que a identificam como Igreja verdadeira (Apocalipse 12:17; 19:10).

Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam que Deus ergueu novamente o genuíno dom de profecia na vida
e nos ensinos de Ellen G. White, que nasceu num humilde lar em Gorham, Maine. Quando ela era criança,
teve um trágico acidente, pelo que apenas completou poucos anos de estudo. Ela sentia-se como “a mais 

fraca das fracas”. Quando era jovem, Deus revelou-Se-lhe em visões e sonhos. Ela escreveu as mensagens 
de Deus como conselhos para a Sua Igreja. Os seus livros sobre saúde e educação são conhecidos
mundialmente. As suas milhares de páginas sobre Jesus são obras-primas espirituais. Livros como

Aos Pés de Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito já tiveram milhões de exemplares 
editados. Ellen G. White foi uma mulher humilde que exaltou Jesus e conduziu sempre os seus leitores para

a Bíblia. Considerava que os seus escritos eram “uma luz menor para conduzir homens
e mulheres à luz maior [a Bíblia]”.

Por que razão nos deu Deus o dom de profecia? 
Qual é o resultado de seguir os conselhos dos profetas? 

II Crónicas 20:20.

14

A resposta da Bíblia

Deus deu à Sua Igreja o dom de profecia para nosso benefício. Seguir os conselhos de Deus traz mais
alegria à nossa vida. Aceitar a sabedoria do Céu salva-nos de muitas dores de cabeça e mágoas.

As mensagens dos profetas são bênçãos dos Céus.

Que promessa dá Deus à Sua Igreja que aguarda o Advento?        
I Coríntios 1:7.

4

A resposta da Bíblia

Que duas características específicas enumera Deus
em Apocalipse para descrever a Sua Igreja dos últimos dias?        

Apocalipse 12:17.   

5

A resposta da Bíblia

Como define a Bíblia o “testemunho de Jesus”?
Apocalipse 19:10.  

6

A resposta da Bíblia

Quando um dos mensageiros do Céu desceu para trazer a João o dom de profecia, o idoso apóstolo
ajoelhou-se para adorar o anjo. Este impediu que ele o fizesse, explicando que estava a testificar por Jesus ao 
dar a João o Espírito, ou dom de profecia. (Veja também Apocalipse 22:8 e 9.) Apocalipse 12:17 revela que o 

dom de profecia, ou o testemunho de Jesus, seria de novo revelado na Igreja de Deus dos últimos dias.



O que ensina a Bíblia sobre as características de
um verdadeiro profeta? Jeremias 28:9. 

7

A resposta da Bíblia

E se o profeta é, aparentemente, exacto, mas afasta as 
pessoas das verdades das Escrituras? Deuteronómio 13:1-4.       

8

A resposta da Bíblia

De acordo com a Bíblia, como se relaciona o profeta 
com Jesus? I João 4:2.  

9

A resposta da Bíblia

Que relação tem o genuíno dom de profecia com a Lei de Deus?
Isaías 8:20.  

A resposta da Bíblia

10

Todos os profetas bíblicos exaltam a Lei de Deus. Elias chamou Israel da idolatria para a adoração do
 verdadeiro Deus. Neemias pregou uma reforma para a guarda do Sábado. João Baptista condenou

o adultério de Herodes.

Como nos disse o próprio Jesus para distinguirmos entre
o verdadeiro e o falso dom de profecia? Mateus 7:15-17, 20.

A resposta da Bíblia

12

Em profecias que não são condicionais, isto é, que não dependem de uma resposta pessoal
para determinar o seu cumprimento, o profeta é 100 por cento exacto. Os alegados “profetas”

dos nossos dias falham completamente neste teste. Algumas das suas predições podem
vir a acontecer, mas a maioria nunca se cumpre.

O verdadeiro dom de profecia não nos afasta, mas, pelo contrário, conduz-nos de novo à Bíblia.
A Bíblia é sempre a autoridade suprema. É o único critério para o estabelecimento da doutrina.

Como é que a Bíblia descreve o profeta enquanto está em visão?     
Daniel 10:17.

A resposta da Bíblia

11

TESTE 1 – Exactidão Profética

TESTE 2 – A relação do profeta com a Bíblia

TESTE 3 – O verdadeiro dom de profecia exalta Jesus e a Sua Lei

A Bíblia declara que o verdadeiro dom de profecia exalta Jesus. A função do dom de profecia é exaltar
e enaltecer continuamente Jesus. Uma vez que o Espírito de Profecia exalta Jesus, é chamado

“o testemunho de Jesus”.

TESTE 4 – Fenómenos Físicos à volta do Dom

A falta momentânea de forças e a ausência de atividade respiratória são dois dos fenómenos físicos
manifestados por um profeta em visão.

TESTE 5 – Frutos Espirituais
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dos nossos dias falham completamente neste teste. Algumas das suas predições podem
vir a acontecer, mas a maioria nunca se cumpre.

O verdadeiro dom de profecia não nos afasta, mas, pelo contrário, conduz-nos de novo à Bíblia.
A Bíblia é sempre a autoridade suprema. É o único critério para o estabelecimento da doutrina.

Como é que a Bíblia descreve o profeta enquanto está em visão?     
Daniel 10:17.

A resposta da Bíblia

11

TESTE 1 – Exactidão Profética

TESTE 2 – A relação do profeta com a Bíblia

TESTE 3 – O verdadeiro dom de profecia exalta Jesus e a Sua Lei

A Bíblia declara que o verdadeiro dom de profecia exalta Jesus. A função do dom de profecia é exaltar
e enaltecer continuamente Jesus. Uma vez que o Espírito de Profecia exalta Jesus, é chamado

“o testemunho de Jesus”.

TESTE 4 – Fenómenos Físicos à volta do Dom

A falta momentânea de forças e a ausência de atividade respiratória são dois dos fenómenos físicos
manifestados por um profeta em visão.

TESTE 5 – Frutos Espirituais



Onde devemos procurar o verdadeiro dom de 
profecia hoje em dia? I Coríntios 12:28.  

13

A resposta da Bíblia

Quando descobrirmos a Igreja de Deus que guarda fielmente os mandamentos, devemos também
procurar, nessa Igreja, o dom de profecia. Como a profecia é um dos dons dos últimos dias dados por Deus 

à Sua Igreja, deveríamos esperar encontrá-la no interior dessa Igreja. O dom de profecia não é uma
doutrina contrária à Bíblia, mas antes um dos dons que Deus diz que irá permanecer na Igreja. 

Que alegria saber que Deus tem hoje, na Terra, uma Igreja que guarda os mandamentos. Foi erguida para 
preparar um povo para a vinda do Senhor. Deus prometeu colocar o dom de profecia no interior da Sua 
Igreja. É uma das características que a identificam como Igreja verdadeira (Apocalipse 12:17; 19:10).

Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam que Deus ergueu novamente o genuíno dom de profecia na vida
e nos ensinos de Ellen G. White, que nasceu num humilde lar em Gorham, Maine. Quando ela era criança,
teve um trágico acidente, pelo que apenas completou poucos anos de estudo. Ela sentia-se como “a mais 

fraca das fracas”. Quando era jovem, Deus revelou-Se-lhe em visões e sonhos. Ela escreveu as mensagens 
de Deus como conselhos para a Sua Igreja. Os seus livros sobre saúde e educação são conhecidos
mundialmente. As suas milhares de páginas sobre Jesus são obras-primas espirituais. Livros como

Aos Pés de Cristo, O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito já tiveram milhões de exemplares 
editados. Ellen G. White foi uma mulher humilde que exaltou Jesus e conduziu sempre os seus leitores para

a Bíblia. Considerava que os seus escritos eram “uma luz menor para conduzir homens
e mulheres à luz maior [a Bíblia]”.

Por que razão nos deu Deus o dom de profecia? 
Qual é o resultado de seguir os conselhos dos profetas? 

II Crónicas 20:20.

14

A resposta da Bíblia

Deus deu à Sua Igreja o dom de profecia para nosso benefício. Seguir os conselhos de Deus traz mais
alegria à nossa vida. Aceitar a sabedoria do Céu salva-nos de muitas dores de cabeça e mágoas.

As mensagens dos profetas são bênçãos dos Céus.

Que promessa dá Deus à Sua Igreja que aguarda o Advento?        
I Coríntios 1:7.

4

A resposta da Bíblia

Que duas características específicas enumera Deus
em Apocalipse para descrever a Sua Igreja dos últimos dias?        

Apocalipse 12:17.   

5

A resposta da Bíblia

Como define a Bíblia o “testemunho de Jesus”?
Apocalipse 19:10.  

6

A resposta da Bíblia

Quando um dos mensageiros do Céu desceu para trazer a João o dom de profecia, o idoso apóstolo
ajoelhou-se para adorar o anjo. Este impediu que ele o fizesse, explicando que estava a testificar por Jesus ao 
dar a João o Espírito, ou dom de profecia. (Veja também Apocalipse 22:8 e 9.) Apocalipse 12:17 revela que o 

dom de profecia, ou o testemunho de Jesus, seria de novo revelado na Igreja de Deus dos últimos dias.



Quem foi enviado por Cristo como Seu representante 
após a Sua ascensão? João 14:26.    

1

A resposta da Bíblia

Que dons trouxe o Espírito Santo para auxiliar a 
Igreja a levar o Evangelho ao mundo? 

Efésios 4:11.  

2

A resposta da Bíblia

Durante quanto tempo continuaria o dom de profecia na Igreja?         
Efésios 4:12 e 13.  

3

A resposta da Bíblia

NOTAS:



Existe hoje um enorme ressurgimento do interesse por fenómenos sobrenatu-
rais. As pessoas procuram respostas concretas para os desafios e para os pro-

blemas da vida. Viram-se para os astrólogos, os médiuns e os pseudoprofetas.

 

O objectivo de Satanás é falsificar o dom de profecia genuíno. Jesus avisou-nos 
claramente de que Satanás o faria. Em Mateus 24:24 Jesus declara: “Porque surgirão 
falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível 
fora, enganariam até os escolhidos.” Alguma vez vimos uma nota falsa de 11 euros? 
Claro que não! Todos os falsificadores do mundo tentam fazer a imitação tão seme-
lhante à genuína quanto possível. 

Só estudando cuidadosamente o dom bíblico de profecia é que podemos detectar 
a falsificação e receber o genuíno.

As pessoas procuram respostas concretas para os desafios
e para os problemas da vida.

ObrigadO, queridO Jesus, pelO dOm de prOfecia.
decidO aceitar Os teus cOnselhOs e humildemente

seguir a tua vOntade.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Só estudando cuidadosamente o dom bíblico de
profecia é que podemos detectar a falsificação

e receber o genuíno.

NOTAS:



O livro de Apocalipse relata um grande conflito entre a verdade e o erro. Des-
creve, através de símbolos, dois sistemas de culto em colisão. A Verdade, 

contraposta pelo Erro, triunfa. Nas profecias de Apocalipse, uma mulher pura e casta 
representa a verdadeira Igreja (ver Apocalipse 12:1 e 2). Uma mulher prostituta repre-
senta a Igreja caída.

A noiva de Cristo, a verdadeira Igreja, irradia a glória de Deus, revelando a Sua 
verdade ao mundo. A Igreja apóstata oferece o seu vinho de falsas doutrinas, confun-
dindo a mente e levando multidões à destruição. 

Nesta lição iremos debruçar-nos especialmente sobre as características deste falso 
sistema de culto, de modo a salvaguardarmo-nos de enganos. Também iremos desco-
brir as características do verdadeiro culto, para o podermos seguir.

O livro de Apocalipse relata um grande conflito entre a verdade e o erro.

Eu amo JEsus E dEsEJo sEguir a sua vErdadE complEtamEntE. 
HoJE dEcido sEguir JEsus E colocar dE lado todos os

Ensinos quE não Estão Em Harmonia com a BíBlia.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A noiva de Cristo, a verdadeira Igreja, irradia a glória de Deus,
revelando a Sua verdade ao mundo.

NOTAS:



Como descreve Deus a verdadeira Igreja?
 Apocalipse 12:1.     

1

A resposta da Bíblia

O que chama o Senhor à Sua Igreja?  
I Timóteo 3:15.  

2

A resposta da Bíblia

Como é retratada a falsa Igreja? Apocalipse 17:1-5.  

3

A resposta da Bíblia

REVELADA A BABILÓNIA ESPIRITUAL

Em cada um dos textos seguintes, Deus descreve o Seu povo como Sua esposa: Isaías 54:5 e 6; Oseias 2:16, 
19; II Coríntios 11:2; Efésios 5:22-26. A mulher vestida com o Sol representa a esposa de Cristo.

O vinho afecta o lóbulo frontal do cérebro, onde estão localizados a consciência, a razão e o discernimento. 
Ele representa a confusão das falsas doutrinas. O Salmo 116:13 fala do “cálix da salvação”.

O cálix de vinho de Babilónia, cheio de mentiras, pode ser chamado o cálix da morte.
A Babilónia de Apocalipse representa um falso sistema religioso, que traz para o culto religioso da era cristã 

os princípios da Babilónia do Velho Testamento. Uma compreensão da Babilónia do Antigo Testamento
permite-nos identificar positivamente a Babilónia do Novo Testamento e fugir dos seus erros.

CARACTERÍSTICA 5 – Auto-indulgência

Pensa a falsa religião de Babilónia que o corpo é o templo
do Espírito Santo? Daniel 5:1, 4.    

16

A resposta da Bíblia

Esta orgia é um exemplo típico do desejo de Babilónia de satisfazer os sentidos físicos.

Que apelo sincero faz o apóstolo Paulo? Romanos 12:1.     

17

A resposta da Bíblia

Os princípios da Babilónia espiritual atravessam muitas organizações religiosas hoje em dia. Eles incluem:
• Olhar para um chefe visível e terreno em vez de olhar para Cristo.

• Qualquer forma de adoração de ídolos/imagens.
• Uma incorrecta compreensão do que acontece com as pessoas quando morrem.

• orações aos santos, veneração dos entes queridos falecidos, etc..
• Adoração ao Domingo (dia do Sol).

• Uma incorrecta compreensão de que o corpo é o templo de Deus; uso de álcool,
tabaco e alimentos impuros.

Que apelo faz Deus aos que ainda estão em Babilónia?
Apocalipse 18:4.     

18

A resposta da Bíblia

O apelo de Deus não é para ficar em Babilónia e reformá-la, mas para sair dela. Em breve cairão
pragas sobre todos os seguidores de Babilónia. No Seu amor, Deus enviou-lhes uma mensagem

para saírem completamente dela. Como vamos responder?



Que prática de culto de Babilónia se misturou por algum tempo 
com a adoração de Israel? Ezequiel 8:16.  

13

A resposta da Bíblia

A adoração do Sol foi uma parte do culto pagão durante séculos. Os Edomitas, os Egípcios,
os Babilónios, os Persas e os Romanos, todos reverenciavam ou adoravam o Sol.

CARACTERÍSTICA 4 – Adoração pagã do Sol

Que sinal deu Deus ao Seu povo? Ezequiel 20:12, 20. 

14

A resposta da Bíblia

A seguinte citação histórica permite-nos descobrir como o dia pagão de adoração passou gradualmente 
para a Igreja Cristã. Em Lectures on the History of  the Eastern Church [Lições sobre a História da Igreja 

Oriental], Arthur B. Stanley diz: “As moedas [de Constantino] tinham num lado as letras do nome de Cristo; 
no outro lado a figura do deus Sol, ... como se ele não pudesse suportar renunciar ao patrocínio do

brilhante luminar” (p. 184). Absolutamente espantoso. Nas moedas de Constantino estava Cristo de um 
lado e o deus Sol do outro. Realizou-se um casamento, um casamento entre o Cristianismo e o Paganismo.

Um casamento entre a Igreja de Roma e os imperadores pagãos de Roma. 
Stanley também diz: “A retenção do antigo nome pagão de ‘Dies Solis’ ou ‘Dia do Sol’ para o dia da

semana deve-se, em grande medida, à união dos sentimentos pagãos e cristãos, pelos quais o primeiro dia 
da semana foi recomendado por Constantino aos seus súbditos, tanto pagãos como Cristãos,

como o ‘venerável dia do Sol’” (ibid.).

Como estiveram relacionados muitos líderes religiosos com esta
união de verdadeira e falsa religião nos tempos bíblicos?

Ezequiel 22:26.

15

A resposta da Bíblia

Quem é o autor de toda a falsa doutrina? João 8:44.

4

A resposta da Bíblia

Qual é a origem da Babilónia do Velho Testamento?
Génesis 11:5-9.    

5

A resposta da Bíblia

Foi a Babilónia do Antigo Testamento baseada no caminho
de Deus ou no caminho dos homens? Daniel 4:30.   

6

A resposta da Bíblia

A Babilónia do Antigo Testamento foi estabelecida em oposição directa aos simples mandamentos de Deus. Era 
um sistema de religião baseada nas tradições e na autoridade dos seres humanos, em vez de ser baseada na 
autoridade de Deus. Era centrada no homem em vez de ser centrada em Deus. Qualquer sistema de adoração 

que coloca a palavra de líderes humanos acima da Palavra de Deus faz parte do sistema de Babilónia. 
Qualquer sistema que substitui Cristo pelos líderes religiosos é um falso sistema.

Satanás, o pai das mentiras, falsifica a verdade. Ele tenta enganar-nos. Através do engano religioso,
deseja controlar a mente de milhões.

CARACTERÍSTICA 1 – Rebelião

A Torre de Babel foi construída pouco tempo depois de Deus ter destruído a Terra com o Dilúvio. Rebelde,
o povo orgulhoso determinou construir um monumento ao seu próprio ego. Se o mundo alguma vez fosse

novamente destruído por um dilúvio, eles sobreviveriam. Deus demonstrou a sua loucura ao confundir
as línguas dos trabalhadores. A Torre de Babel é um monumento à sua confusão. Demonstra a insensatez
da sabedoria humana. Revela a loucura de substituir a verdade divina pelas ideias humanas. A Babilónia

do Antigo Testamento foi construída no sítio da Torre de Babel. Representa a confusão ou o caminho
da Humanidade em oposição ao caminho de Deus.



De acordo com a Bíblia, Quem é o nosso único Salvador?
Actos 4:10-12. 

7

A resposta da Bíblia

Que conselho nos dá o profeta Isaías? Isaías 45:21 e 22.       

8

A resposta da Bíblia

Como se revelou a rebelião de Babilónia contra o 
verdadeiro Deus? Ezequiel 6:4.  

9

A resposta da Bíblia

Que mandamento claro e óbvio deu Deus ao Seu povo? 
Êxodo 20:4 e 5.   

A resposta da Bíblia

10

O que nos diz a Bíblia sobre a morte?
Resuma os seguintes textos.

A resposta da Bíblia

12

A Salvação não está nos ritos e nas cerimónias da Igreja. Ela advém de se olhar para Jesus. A Salvação é 
um dom recebido pela fé. Está baseada na morte de Jesus na cruz, não nas nossas boas obras. O sistema

falso de Babilónia é baseado em ensinos humanos, em obras humanas e em realizações humanas.

Qual era o conceito de morte da antiga Babilónia? Em Ezequiel 
8:14, por quem estavam a chorar as mulheres judias?

A resposta da Bíblia

11

CARACTERÍSTICA 2 – Idolatria

A moderna Babilónia é um sistema religioso que emprega ídolos no seu culto. As suas estátuas, imagens e 
ícones religiosos fazem reviver a idolatria da antiga Babilónia. Qualquer sistema que

incorpore imagens no seu serviço de culto é parte da Babilónia espiritual.

CARACTERÍSTICA 3 – Imortalidade da alma / Culto dos mortos

Tamuz, o deus da vegetação, era um dos muitos deuses de Babilónia. Os Babilónios acreditavam
que, no Inverno, Tamuz morria, voltando a viver na estação das colheitas abundantes.

Esta adoração dos mortos era comum em Babilónia.
O conceito de alma imortal estava no centro do culto babilónico. A ideia de que a alma

deixa o corpo no momento da morte vem directamente do paganismo.

a. Eclesiastes 9:5

b. Salmo 115:17

c. Salmo 146:4

Qualquer sistema religioso que ensine a doutrina de que a alma é imortal faz parte de Babilónia.
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A resposta da Bíblia
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O que nos diz a Bíblia sobre a morte?
Resuma os seguintes textos.

A resposta da Bíblia
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A Salvação não está nos ritos e nas cerimónias da Igreja. Ela advém de se olhar para Jesus. A Salvação é 
um dom recebido pela fé. Está baseada na morte de Jesus na cruz, não nas nossas boas obras. O sistema

falso de Babilónia é baseado em ensinos humanos, em obras humanas e em realizações humanas.

Qual era o conceito de morte da antiga Babilónia? Em Ezequiel 
8:14, por quem estavam a chorar as mulheres judias?

A resposta da Bíblia
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CARACTERÍSTICA 2 – Idolatria

A moderna Babilónia é um sistema religioso que emprega ídolos no seu culto. As suas estátuas, imagens e 
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Qualquer sistema que substitui Cristo pelos líderes religiosos é um falso sistema.
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deseja controlar a mente de milhões.
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A resposta da Bíblia

Esta orgia é um exemplo típico do desejo de Babilónia de satisfazer os sentidos físicos.

Que apelo sincero faz o apóstolo Paulo? Romanos 12:1.     
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A resposta da Bíblia

Os princípios da Babilónia espiritual atravessam muitas organizações religiosas hoje em dia. Eles incluem:
• Olhar para um chefe visível e terreno em vez de olhar para Cristo.
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Apocalipse 18:4.     
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A resposta da Bíblia

O apelo de Deus não é para ficar em Babilónia e reformá-la, mas para sair dela. Em breve cairão
pragas sobre todos os seguidores de Babilónia. No Seu amor, Deus enviou-lhes uma mensagem

para saírem completamente dela. Como vamos responder?



O livro de Apocalipse relata um grande conflito entre a verdade e o erro. Des-
creve, através de símbolos, dois sistemas de culto em colisão. A Verdade, 

contraposta pelo Erro, triunfa. Nas profecias de Apocalipse, uma mulher pura e casta 
representa a verdadeira Igreja (ver Apocalipse 12:1 e 2). Uma mulher prostituta repre-
senta a Igreja caída.

A noiva de Cristo, a verdadeira Igreja, irradia a glória de Deus, revelando a Sua 
verdade ao mundo. A Igreja apóstata oferece o seu vinho de falsas doutrinas, confun-
dindo a mente e levando multidões à destruição. 

Nesta lição iremos debruçar-nos especialmente sobre as características deste falso 
sistema de culto, de modo a salvaguardarmo-nos de enganos. Também iremos desco-
brir as características do verdadeiro culto, para o podermos seguir.

O livro de Apocalipse relata um grande conflito entre a verdade e o erro.

Eu amo JEsus E dEsEJo sEguir a sua vErdadE complEtamEntE. 
HoJE dEcido sEguir JEsus E colocar dE lado todos os

Ensinos quE não Estão Em Harmonia com a BíBlia.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A noiva de Cristo, a verdadeira Igreja, irradia a glória de Deus,
revelando a Sua verdade ao mundo.

NOTAS:



Um pastor foi abordado por um jovem que, nervosamente, lhe perguntou: “Posso 
falar consigo em particular?” O pastor ficou a saber que este jovem temia ter 

cometido o pecado imperdoável. Interrogava-se se seria possível obter perdão. Poderia 
ele ter ido para além da misericórdia de Deus?

Este jovem não é um caso isolado. Muitas pessoas estão perplexas quanto a este 
assunto vital. O que é o pecado imperdoável? Será que um indivíduo sabe quando e 
se o comete? Porque é imperdoável? Existe um pecado tão grande que nem mesmo 
Deus o pode perdoar? 

Sendo o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, é extremamente 
importante compreender como o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Esta lição 
irá revelar claramente o que é o pecado imperdoável e como podemos evitar rejeitar 
as reivindicações do Espírito Santo sobre a nossa vida.

O que é o pecado imperdoável?

Querido Senhor, decido abrir-Te o meu coração agora

meSmo e ir aTé Ti pedindo-Te o poder do eSpíriTo SanTo

para me conduzir para a vida Que Tu deSejaS Que eu viva.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Muitas pessoas estão perplexas quanto a este assunto vital.

NOTAS:



Como descreve Jesus o pecado imperdoável? 
 Mateus 12:31.      

1

A resposta da Bíblia

Que condições coloca Deus para o perdão?   
Actos 2:38; I João 1:9.  

2

A resposta da Bíblia

Como descreve a Bíblia a personalidade do Espírito Santo?          
João 16:7 e 8.  

3

A resposta da Bíblia

Este é um texto bíblico fascinante. Os fariseus atribuíram o poder de Jesus de operar milagres a Belzebu
(outro nome para Satanás) em lugar de o atribuírem a Deus. Porque o fizeram? Por uma simples razão:

Se aceitassem os milagres de Cristo, tinham de O aceitar como sendo divino. Isto significaria uma mudança 
profunda na sua vida. O pecado imperdoável não é um pecado específico, como o adultério, o assassínio, 

roubar ou praguejar. Jesus afirma claramente que “todo o pecado” será perdoado. O pecado imperdoável é a 
recusa em aceitar Jesus como Ele é, o nosso amoroso e perdoador Salvador. Como iremos descobrir na

lição de hoje, tem a ver com um coração endurecido e não arrependido.

Todos os pecados de que houve arrependimento e confissão serão perdoados. O pecado imperdoável
não é um género de pecado. É um grau de pecado. A pessoa recusa arrepender-se.

Fecha a sua mente à influência do Espírito Santo. 
O pecado imperdoável é um estado de rebelião aberta em que os apelos do Espírito Santo são, primeiro,

ignorados, depois, resistidos, e, por fim, totalmente rejeitados, de modo que deixamos de os sentir.

NOTAS:



O que escreve o Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente?
Hebreus 10:16.    

13

A resposta da Bíblia

Que convite cheio de amor nos faz o Espírito Santo?
Apocalipse 22:17. 

14

A resposta da Bíblia

O Espírito Santo convida-nos a entregarmo-nos totalmente a Deus. Convida-nos a irmos a Ele com
toda a nossa culpa, as nossas fraquezas e as nossas dúvidas. Quando o fazemos, Ele promete

dar-nos um novo começo numa nova vida.

Como descreve Jesus o Espírito Santo como a 
terceira pessoa da Divindade? Mateus 28:19. 

4

A resposta da Bíblia

Qual é a função primordial do trabalho e 
do ministério do Espírito Santo? João 16:8.    

5

A resposta da Bíblia

Se o pecado é acalentado e os apelos do Espírito 
são rejeitados, o que acaba por acontecer? Efésios 4:30.    

6

A resposta da Bíblia

O ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA COISA. O ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA FORÇA IMPESSOAL. 
O ESPÍRITO SANTO É A TERCEIRA PESSOA DA DIVINDADE.

A Bíblia chama ao Espírito Santo o nosso “ajudador”. Em três lugares desta passagem, as Escrituras
referem-se ao Espírito Santo como “Ele”, o pronome da terceira pessoa.



Quando foi que uma geração inteira cometeu o 
pecado imperdoável? Génesis 6:3-8. 

7

A resposta da Bíblia

Como é que a Bíblia foi escrita? II Pedro 1:21; II Timóteo 3:16.        

8

A resposta da Bíblia

Que pessoa da Divindade nos conduz para as 
verdades da Palavra de Deus? João 16:13.   

9

A resposta da Bíblia

Qual é a atitude que Deus deseja que tenhamos à medida que
Ele nos revela “nova” luz e verdade? João 12:35.   

A resposta da Bíblia

10

Que diferença faz o Espírito Santo na nossa vida?
Gálatas 5:16, 22-26. 

A resposta da Bíblia

12

Durante a época do Dilúvio, toda uma geração rejeitou as súplicas do Espírito Santo. Consequentemente, 
não houve nada mais que Deus pudesse fazer. Após ter apelado através de Noé durante 120 anos e ter 

enviado o Seu Espírito com grande poder, os homens e as mulheres tomaram a sua decisão final e
irrevogável. O Espírito Santo convence-nos do pecado, conduz-nos ao arrependimento e à confissão.

Sempre que resistimos ao Seu convincente poder, estamos a endurecer o nosso coração.
Sempre que nos recusamos a abandonar o pecado, o Espírito Santo faz-nos saber que estamos

a endurecer o nosso coração.

A quem é prometida a plenitude do Espírito Santo?
Actos 5:32; João 14:15 e 16.

A resposta da Bíblia

11

O Espírito Santo revelou a verdade das Escrituras aos escritores da Bíblia e conduz-nos na compreensão 
dessas verdades. É extremamente perigoso rejeitar qualquer verdade na Palavra de Deus. Fazê-lo é resistir 
ao Espírito Santo, que nos conduz à verdade. Uma vez que a Bíblia foi escrita por homens e mulheres sob a 

influência do Espírito Santo, resistir a qualquer ensino da Bíblia é endurecer o coração contra
a influência do Espírito de Deus.

A plenitude do Espírito Santo é dada especialmente àqueles que, amorosamente, obedecem a Deus.

O Espírito Santo faz uma grande diferença na nossa vida. Através do Espírito somos convencidos do
pecado e conduzidos à verdade. O Espírito transforma o nosso coração, dando-nos um novo desejo de 

servir Deus. Novo poder flui na nossa vida através do Espírito e somos ressuscitados da morte
espiritual para a vida espiritual.

O Espírito Santo revelou muitas verdades nestas lições que podem ser novas para nós. Ele conduziu-nos à
compreensão da verdade sobre a Salvação, a Segunda Vinda de Cristo, o Sábado, o estado dos seres 

humanos na morte, a vida saudável, o baptismo por imersão, a verdadeira Igreja de Deus, e muito, muito 
mais. Não foi por acaso que estudámos estas lições. O Espírito Santo atraiu-nos. Ele revelou-nos verdades 

importantes. Ele convenceu-nos destas verdades das Escrituras.
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7

A resposta da Bíblia

Como é que a Bíblia foi escrita? II Pedro 1:21; II Timóteo 3:16.        

8

A resposta da Bíblia

Que pessoa da Divindade nos conduz para as 
verdades da Palavra de Deus? João 16:13.   

9

A resposta da Bíblia

Qual é a atitude que Deus deseja que tenhamos à medida que
Ele nos revela “nova” luz e verdade? João 12:35.   

A resposta da Bíblia

10

Que diferença faz o Espírito Santo na nossa vida?
Gálatas 5:16, 22-26. 

A resposta da Bíblia

12

Durante a época do Dilúvio, toda uma geração rejeitou as súplicas do Espírito Santo. Consequentemente, 
não houve nada mais que Deus pudesse fazer. Após ter apelado através de Noé durante 120 anos e ter 

enviado o Seu Espírito com grande poder, os homens e as mulheres tomaram a sua decisão final e
irrevogável. O Espírito Santo convence-nos do pecado, conduz-nos ao arrependimento e à confissão.

Sempre que resistimos ao Seu convincente poder, estamos a endurecer o nosso coração.
Sempre que nos recusamos a abandonar o pecado, o Espírito Santo faz-nos saber que estamos

a endurecer o nosso coração.

A quem é prometida a plenitude do Espírito Santo?
Actos 5:32; João 14:15 e 16.

A resposta da Bíblia

11

O Espírito Santo revelou a verdade das Escrituras aos escritores da Bíblia e conduz-nos na compreensão 
dessas verdades. É extremamente perigoso rejeitar qualquer verdade na Palavra de Deus. Fazê-lo é resistir 
ao Espírito Santo, que nos conduz à verdade. Uma vez que a Bíblia foi escrita por homens e mulheres sob a 

influência do Espírito Santo, resistir a qualquer ensino da Bíblia é endurecer o coração contra
a influência do Espírito de Deus.

A plenitude do Espírito Santo é dada especialmente àqueles que, amorosamente, obedecem a Deus.

O Espírito Santo faz uma grande diferença na nossa vida. Através do Espírito somos convencidos do
pecado e conduzidos à verdade. O Espírito transforma o nosso coração, dando-nos um novo desejo de 

servir Deus. Novo poder flui na nossa vida através do Espírito e somos ressuscitados da morte
espiritual para a vida espiritual.

O Espírito Santo revelou muitas verdades nestas lições que podem ser novas para nós. Ele conduziu-nos à
compreensão da verdade sobre a Salvação, a Segunda Vinda de Cristo, o Sábado, o estado dos seres 

humanos na morte, a vida saudável, o baptismo por imersão, a verdadeira Igreja de Deus, e muito, muito 
mais. Não foi por acaso que estudámos estas lições. O Espírito Santo atraiu-nos. Ele revelou-nos verdades 

importantes. Ele convenceu-nos destas verdades das Escrituras.



O que escreve o Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente?
Hebreus 10:16.    

13

A resposta da Bíblia

Que convite cheio de amor nos faz o Espírito Santo?
Apocalipse 22:17. 

14

A resposta da Bíblia

O Espírito Santo convida-nos a entregarmo-nos totalmente a Deus. Convida-nos a irmos a Ele com
toda a nossa culpa, as nossas fraquezas e as nossas dúvidas. Quando o fazemos, Ele promete

dar-nos um novo começo numa nova vida.

Como descreve Jesus o Espírito Santo como a 
terceira pessoa da Divindade? Mateus 28:19. 

4

A resposta da Bíblia

Qual é a função primordial do trabalho e 
do ministério do Espírito Santo? João 16:8.    

5

A resposta da Bíblia

Se o pecado é acalentado e os apelos do Espírito 
são rejeitados, o que acaba por acontecer? Efésios 4:30.    

6

A resposta da Bíblia

O ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA COISA. O ESPÍRITO SANTO NÃO É UMA FORÇA IMPESSOAL. 
O ESPÍRITO SANTO É A TERCEIRA PESSOA DA DIVINDADE.

A Bíblia chama ao Espírito Santo o nosso “ajudador”. Em três lugares desta passagem, as Escrituras
referem-se ao Espírito Santo como “Ele”, o pronome da terceira pessoa.



Como descreve Jesus o pecado imperdoável? 
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A resposta da Bíblia

Como descreve a Bíblia a personalidade do Espírito Santo?          
João 16:7 e 8.  

3

A resposta da Bíblia

Este é um texto bíblico fascinante. Os fariseus atribuíram o poder de Jesus de operar milagres a Belzebu
(outro nome para Satanás) em lugar de o atribuírem a Deus. Porque o fizeram? Por uma simples razão:

Se aceitassem os milagres de Cristo, tinham de O aceitar como sendo divino. Isto significaria uma mudança 
profunda na sua vida. O pecado imperdoável não é um pecado específico, como o adultério, o assassínio, 

roubar ou praguejar. Jesus afirma claramente que “todo o pecado” será perdoado. O pecado imperdoável é a 
recusa em aceitar Jesus como Ele é, o nosso amoroso e perdoador Salvador. Como iremos descobrir na

lição de hoje, tem a ver com um coração endurecido e não arrependido.

Todos os pecados de que houve arrependimento e confissão serão perdoados. O pecado imperdoável
não é um género de pecado. É um grau de pecado. A pessoa recusa arrepender-se.

Fecha a sua mente à influência do Espírito Santo. 
O pecado imperdoável é um estado de rebelião aberta em que os apelos do Espírito Santo são, primeiro,

ignorados, depois, resistidos, e, por fim, totalmente rejeitados, de modo que deixamos de os sentir.

NOTAS:



Um pastor foi abordado por um jovem que, nervosamente, lhe perguntou: “Posso 
falar consigo em particular?” O pastor ficou a saber que este jovem temia ter 

cometido o pecado imperdoável. Interrogava-se se seria possível obter perdão. Poderia 
ele ter ido para além da misericórdia de Deus?

Este jovem não é um caso isolado. Muitas pessoas estão perplexas quanto a este 
assunto vital. O que é o pecado imperdoável? Será que um indivíduo sabe quando e 
se o comete? Porque é imperdoável? Existe um pecado tão grande que nem mesmo 
Deus o pode perdoar? 

Sendo o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, é extremamente 
importante compreender como o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Esta lição 
irá revelar claramente o que é o pecado imperdoável e como podemos evitar rejeitar 
as reivindicações do Espírito Santo sobre a nossa vida.

O que é o pecado imperdoável?

Querido Senhor, decido abrir-Te o meu coração agora

meSmo e ir aTé Ti pedindo-Te o poder do eSpíriTo SanTo

para me conduzir para a vida Que Tu deSejaS Que eu viva.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Muitas pessoas estão perplexas quanto a este assunto vital.

NOTAS:



Podemos estar certos da verdade? Tem Deus, hoje, uma Igreja verdadeira na 
Terra? É possível saber qual é a Sua verdadeira Igreja? 

O livro de Apocalipse foi escrito para nos dar certezas. Foi escrito para fornecer 
respostas definitivas e concretas a estas questões. O capítulo 10 de Apocalipse é um 
dos mais emocionantes de toda a Bíblia. Descreve, de modo vívido e preciso, o sur-
gimento miraculoso da Igreja de Deus nos últimos dias. Revela que o movimento de 
Deus dos últimos dias é o cumprimento directo da profecia bíblica. Ele distingue a 
verdadeira Igreja de Deus de todos os falsos movimentos, ao mostrar claramente de 
que modo a Igreja de Deus surgiria.

Tem Deus, hoje, uma Igreja verdadeira na Terra?
Creio que Deus susCitou um movimento nos últimos

Dias Da história Da terra para ConDuzir homens e
mulheres a Cristo, para os preparar

para a sua vinDa e para os ConDuzir à obeDiênCia

à sua lei.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O capítulo 10 de Apocalipse é um dos mais emocionantes de toda
a Bíblia. Descreve, de modo vívido e preciso, o surgimento miraculoso 

da Igreja de Deus nos últimos dias.

NOTAS:



Pode alguém saber realmente no que consiste a verdade?  
 João 8:32.      

1

A resposta da Bíblia

Alguns sentem que não podem ter certeza de nada. 
No entanto, que conselho dá Lucas a Teófilo sobre o 

propósito do Evangelho? Lucas 1:3 e 4.  

2

A resposta da Bíblia

Em Apocalipse, um anjo descendo da presença de Deus
representa uma mensagem celestial da maior importância para 

todos os habitantes da Terra. O que tem este anjo na mão?           
Apocalipse 10:2.   

3

A resposta da Bíblia

O livro de Apocalipse contém três capítulos específicos concebidos para nos darem a certeza sobre
a identidade da verdadeira Igreja. Apocalipse 14 revela claramente que a verdadeira Igreja irá proclamar a 

mensagem dos três anjos. Apocalipse 12 descreve a verdadeira Igreja como aquela que reconduz homens e 
mulheres à obediência aos mandamentos de Deus. Apocalipse 12 também descreve a verdadeira Igreja

como tendo o dom de profecia. Apocalipse 10 descreve o surgimento histórico da verdadeira Igreja.
À medida que cada um destes capítulos é cuidadosamente estudado, a identidade da verdadeira

Igreja de Deus torna-se clara.

NOTAS:

Que ordem deu Jesus ao desapontado grupo de crentes no Advento?
Apocalipse 10:11; Apocalipse 14:6.    

12

A resposta da Bíblia

A seguir ao Desapontamento de 1844, Jesus suscitou um dinâmico e divino movimento na Terra, um
movimento que acabaria por se estender pelo Globo. Ele proclamaria que Jesus vai voltar e convidaria 
homens e mulheres a entregarem-Lhe a sua vida e a responderem, obedecendo por amor. De facto, é 

emocionante perceber que Deus tem um tal movimento suscitado por Ele nos últimos dias da história da 
Terra. Este movimento profético único foi especialmente suscitado por Deus para preparar o mundo para a 
Sua breve vinda. Hoje, em mais de 200 nações do mundo, em praticamente todas as línguas importantes, 

a mensagem do amor e da verdade de Deus está a ser proclamada pelo movimento do Advento. Deus
suscitou especialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um poderoso movimento profético dos
últimos dias para causar impacto no mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é apenas mais uma

denominação – é um movimento profético ordenado e divinamente chamado por Deus para estes últimos dias.



Qual foi a chave que lhes permitiu perceberem o seu erro?
Apocalipse 11:18 e 19 (primeira parte).    

9

A resposta da Bíblia

O que viram eles quando o Templo no Céu foi aberto?
Apocalipse 11:19. 

10

A resposta da Bíblia

Estes seguidores desapontados perceberam que o Templo de Deus tinha sido aberto no Céu. Jesus tinha 
começado uma obra especial no Santuário Celestial, preliminar ao Seu regresso à Terra.

O que está guardado na Arca da Aliança? 
Deuteronómio 10:2; Êxodo 32:15 e 16.     

11

A resposta da Bíblia

Estes crentes no Advento compreenderam, pela primeira vez, que estamos a viver na hora do Juízo.
Eles sentiram o apelo de Deus à obediência. A Arca da Aliança no Santuário Celestial revelou a Lei de Deus. 

O amor conduz à obediência. A Lei pela qual Jesus morreu, e que é eterna, seria colocada nos
corações dos Seus seguidores através da graça.

Qual é o único livro da Bíblia de que se disse que estaria fechado 
ou selado até ao tempo do fim? Daniel 12:4.  

4

A resposta da Bíblia

Que parte particular da mensagem de Daniel enfatiza
o anjo de Apocalipse? Apocalipse 10:6.     

5

A resposta da Bíblia

Que profecia cronológica em Daniel aponta para
o tempo do fim? Daniel 8:14, 17.    

6

A resposta da Bíblia

O pequeno livro aberto revela “que não haveria mais demora”. Ele foca claramente as profecias cronológicas 
de Daniel. Uma vez que ninguém conhece o dia ou a hora da vinda de Cristo (Mateus 24:36), a expressão 
“não haveria mais demora” não pode estar relacionada com uma data literal para o regresso de Cristo.

Tal como estudámos numa lição prévia, os 2300 dias proféticos de Daniel 8:14 equivalem a 
2300 anos literais. A expressão “e o santuário será purificado” refere-se ao começo

do Juízo, no ano de 1844.



Quando o pequeno livro (Daniel) foi comido (estudado, em
particular a profecia dos 2300 anos, que apontava para 1844), que 
experiência ocorreria para aqueles que estudaram estas profecias?       

Apocalipse 10:10 e 11. 

7

A resposta da Bíblia

Quando ocorreu esta experiência desagradável? Nos finais do século XVIII e nos inícios do século XIX, 
independentemente uns dos outros, dezenas de líderes religiosos à volta do mundo iniciaram um estudo 

aprofundado das profecias de Daniel. Este interesse na profecia conduziu homens e mulheres de Deus com 
um coração honesto a abandonarem a crença popular de que o mundo entraria, em breve, num período de 
1000 anos de paz, conhecido como o Milénio. Viram que a profecia ensinava claramente que o destino de 
todos seria decidido antes do regresso de Cristo. Consequentemente, compreenderam que não existe uma 

segunda oportunidade para alcançar a Salvação quando Jesus vier. 
Felizes com as profecias que aparentavam indicar a vinda de Jesus, avançaram para avisar o mundo. 

Entre eles estavam pessoas como Edward Irving e 700 pregadores da Igreja de Inglaterra; Joseph Wolf, 
missionário na Índia; Manuel Lancuza, um estudante sincero da Bíblia, da América do Sul; Johann Bengel, 

da Alemanha, e muitos outros. Na linha da frente, nos Estados Unidos, estava William Miller. Ele começou a 
estudar as Escrituras num período de desespero pessoal. Aí, Miller encontrou nova esperança e coragem à 

medida que um Salvador erguido na Cruz era apresentado perante si. Tendo aceite Jesus como seu
Salvador pessoal, começou a estudar cuidadosamente as Escrituras.

Dispensando os comentários bíblicos e usando apenas a sua Bíblia e uma concordância, Miller começou em 
Génesis e estudou as Escrituras, versículo por versículo, comparando texto com texto. À medida que estuda-
va as partes proféticas de Daniel, chegou à mesma conclusão que uma série de outros estudantes sinceros 

da Bíblia. Independentemente uns dos outros, chegaram à conclusão de que Jesus ia voltar, e em breve. 
À medida que Miller estudava a profecia dos 2300 anos de Daniel, no capítulo 8, viu que ela era

explicada em Daniel 9. Espantado com a precisão de Daniel 9:24-27, concluiu que Daniel 8:14 era
igualmente exacto. Quando descobriu, de acordo com Daniel 9:24-27, que Jesus seria baptizado em 27 

A.D., crucificado em 31 A.D., e que o Evangelho deveria chegar aos Gentios em 34 A.D., e que estes
acontecimentos se tinham cumprido exactamente como profetizado, ficou maravilhado. Compreendeu que, 
uma vez que estes eventos se tinham cumprido, e que Daniel 9 é uma explicação de Daniel 8, ambas as 

profecias começam ao mesmo tempo.
Percebeu que quer Daniel 8 quer Daniel 9 começam com a ordem de restaurar e construir Jerusalém em 

457 a.C.. Contando os 2300 anos a partir de 457 a.C., Miller chegou à data de 1844 A.D.. Compreendendo 
mal o assunto do Santuário, pensou que as palavras “e o santuário será purificado” se referissem à

purificação da Terra pelo fogo. Pensou que Cristo voltaria em 1844. 
A pregação de uma data específica para o regresso de Cristo foi o ponto de partida para um dos maiores 

reavivamentos religiosos na história da América. Converteram-se milhares de pessoas. Os sinos das igrejas 
tocavam em toda a América anunciando reuniões de oração ao meio-dia. Na expectativa do regresso do 

Senhor, foram pagas dívidas, resolvidas desavenças familiares e fechados bares. A acção do Espírito de Deus 

Segundo o profeta Daniel, em que trabalho participam o Pai e o 
Filho antes do regresso de Jesus? Daniel 7:9-11. 

A resposta da Bíblia

8

O Juízo celestial trata da solução final do problema do pecado. À medida que os livros de registo
celestiais são abertos, vê-se a misericórdia e a justiça de Deus, o Seu amor e a Sua Lei na

forma como Ele lida com cada ser humano.
Tal como os primeiros discípulos esperavam que Cristo estabelecesse um reino terrestre em 31 A.D.

e ficaram amargamente desapontados com a Sua crucificação, os Seus seguidores dos últimos
dias anteciparam a Sua vinda à Terra em 1844 e ficaram amargamente desapontados.

Reparemos nestes paralelos impressionantemente similares:

IGREJA DO NOVO TESTAMENTO

1. Estudantes da profecia.

2. Acreditavam que Cristo iria
    estabelecer um reino terrestre.

3. Amargamente desapontados.

4. Dirigida a atenção para o
    ministério de Cristo no Santuário.

5. Pregaram a mensagem do
    ministério de Cristo a todo o mundo.

levou a um verdadeiro arrependimento pelo pecado, à oração sincera e a um estudo da Bíblia profundo. 
À medida que as multidões esperavam a chegada de Jesus, marcaram a data de 22 de Outubro de 1844. 
Como Apocalipse 10 previa, o estudo da profecia de Daniel foi “doce na minha boca”, no entanto, quando 

Jesus não voltou, tornou-se “amargo” (versículo 10). O amargo Desapontamento de 1844 deixou-os
desanimados e desencorajados. Quando verificaram a evidência profética, compreenderam

que a data estava correcta.
A hora do seu desapontamento foi a hora da acção de Deus. O Santuário a ser purificado não era a Terra, 

mas o Santuário Celestial. A afirmação “e o santuário será purificado” referia-se à
obra de Cristo no Juízo antes do Seu regresso à Terra.

IGREJA DOS ÚLTIMOS DIAS

1. Estudantes da profecia.

2. Acreditavam que Cristo iria
    estabelecer um reino terrestre.

3. Amargamente desapontados.

4. Dirigida a atenção para o
    ministério de Cristo no Santuário.

5. Pregaram a mensagem do
    ministério de Cristo a todo o mundo.

De acordo com as Escrituras, este grupo desapontado seria moldado sob a forma da Igreja de Deus
dos últimos dias para levar a Sua mensagem ao mundo.



Quando o pequeno livro (Daniel) foi comido (estudado, em
particular a profecia dos 2300 anos, que apontava para 1844), que 
experiência ocorreria para aqueles que estudaram estas profecias?       

Apocalipse 10:10 e 11. 

7

A resposta da Bíblia
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um coração honesto a abandonarem a crença popular de que o mundo entraria, em breve, num período de 
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todos seria decidido antes do regresso de Cristo. Consequentemente, compreenderam que não existe uma 
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explicada em Daniel 9. Espantado com a precisão de Daniel 9:24-27, concluiu que Daniel 8:14 era
igualmente exacto. Quando descobriu, de acordo com Daniel 9:24-27, que Jesus seria baptizado em 27 

A.D., crucificado em 31 A.D., e que o Evangelho deveria chegar aos Gentios em 34 A.D., e que estes
acontecimentos se tinham cumprido exactamente como profetizado, ficou maravilhado. Compreendeu que, 
uma vez que estes eventos se tinham cumprido, e que Daniel 9 é uma explicação de Daniel 8, ambas as 

profecias começam ao mesmo tempo.
Percebeu que quer Daniel 8 quer Daniel 9 começam com a ordem de restaurar e construir Jerusalém em 

457 a.C.. Contando os 2300 anos a partir de 457 a.C., Miller chegou à data de 1844 A.D.. Compreendendo 
mal o assunto do Santuário, pensou que as palavras “e o santuário será purificado” se referissem à

purificação da Terra pelo fogo. Pensou que Cristo voltaria em 1844. 
A pregação de uma data específica para o regresso de Cristo foi o ponto de partida para um dos maiores 

reavivamentos religiosos na história da América. Converteram-se milhares de pessoas. Os sinos das igrejas 
tocavam em toda a América anunciando reuniões de oração ao meio-dia. Na expectativa do regresso do 

Senhor, foram pagas dívidas, resolvidas desavenças familiares e fechados bares. A acção do Espírito de Deus 

Segundo o profeta Daniel, em que trabalho participam o Pai e o 
Filho antes do regresso de Jesus? Daniel 7:9-11. 

A resposta da Bíblia
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O Juízo celestial trata da solução final do problema do pecado. À medida que os livros de registo
celestiais são abertos, vê-se a misericórdia e a justiça de Deus, o Seu amor e a Sua Lei na

forma como Ele lida com cada ser humano.
Tal como os primeiros discípulos esperavam que Cristo estabelecesse um reino terrestre em 31 A.D.

e ficaram amargamente desapontados com a Sua crucificação, os Seus seguidores dos últimos
dias anteciparam a Sua vinda à Terra em 1844 e ficaram amargamente desapontados.

Reparemos nestes paralelos impressionantemente similares:

IGREJA DO NOVO TESTAMENTO

1. Estudantes da profecia.

2. Acreditavam que Cristo iria
    estabelecer um reino terrestre.

3. Amargamente desapontados.

4. Dirigida a atenção para o
    ministério de Cristo no Santuário.

5. Pregaram a mensagem do
    ministério de Cristo a todo o mundo.

levou a um verdadeiro arrependimento pelo pecado, à oração sincera e a um estudo da Bíblia profundo. 
À medida que as multidões esperavam a chegada de Jesus, marcaram a data de 22 de Outubro de 1844. 
Como Apocalipse 10 previa, o estudo da profecia de Daniel foi “doce na minha boca”, no entanto, quando 

Jesus não voltou, tornou-se “amargo” (versículo 10). O amargo Desapontamento de 1844 deixou-os
desanimados e desencorajados. Quando verificaram a evidência profética, compreenderam

que a data estava correcta.
A hora do seu desapontamento foi a hora da acção de Deus. O Santuário a ser purificado não era a Terra, 

mas o Santuário Celestial. A afirmação “e o santuário será purificado” referia-se à
obra de Cristo no Juízo antes do Seu regresso à Terra.

IGREJA DOS ÚLTIMOS DIAS

1. Estudantes da profecia.

2. Acreditavam que Cristo iria
    estabelecer um reino terrestre.

3. Amargamente desapontados.

4. Dirigida a atenção para o
    ministério de Cristo no Santuário.

5. Pregaram a mensagem do
    ministério de Cristo a todo o mundo.

De acordo com as Escrituras, este grupo desapontado seria moldado sob a forma da Igreja de Deus
dos últimos dias para levar a Sua mensagem ao mundo.



Qual foi a chave que lhes permitiu perceberem o seu erro?
Apocalipse 11:18 e 19 (primeira parte).    

9

A resposta da Bíblia

O que viram eles quando o Templo no Céu foi aberto?
Apocalipse 11:19. 

10

A resposta da Bíblia

Estes seguidores desapontados perceberam que o Templo de Deus tinha sido aberto no Céu. Jesus tinha 
começado uma obra especial no Santuário Celestial, preliminar ao Seu regresso à Terra.

O que está guardado na Arca da Aliança? 
Deuteronómio 10:2; Êxodo 32:15 e 16.     

11

A resposta da Bíblia

Estes crentes no Advento compreenderam, pela primeira vez, que estamos a viver na hora do Juízo.
Eles sentiram o apelo de Deus à obediência. A Arca da Aliança no Santuário Celestial revelou a Lei de Deus. 

O amor conduz à obediência. A Lei pela qual Jesus morreu, e que é eterna, seria colocada nos
corações dos Seus seguidores através da graça.

Qual é o único livro da Bíblia de que se disse que estaria fechado 
ou selado até ao tempo do fim? Daniel 12:4.  

4

A resposta da Bíblia

Que parte particular da mensagem de Daniel enfatiza
o anjo de Apocalipse? Apocalipse 10:6.     

5

A resposta da Bíblia

Que profecia cronológica em Daniel aponta para
o tempo do fim? Daniel 8:14, 17.    

6

A resposta da Bíblia

O pequeno livro aberto revela “que não haveria mais demora”. Ele foca claramente as profecias cronológicas 
de Daniel. Uma vez que ninguém conhece o dia ou a hora da vinda de Cristo (Mateus 24:36), a expressão 
“não haveria mais demora” não pode estar relacionada com uma data literal para o regresso de Cristo.

Tal como estudámos numa lição prévia, os 2300 dias proféticos de Daniel 8:14 equivalem a 
2300 anos literais. A expressão “e o santuário será purificado” refere-se ao começo

do Juízo, no ano de 1844.



Pode alguém saber realmente no que consiste a verdade?  
 João 8:32.      

1

A resposta da Bíblia

Alguns sentem que não podem ter certeza de nada. 
No entanto, que conselho dá Lucas a Teófilo sobre o 

propósito do Evangelho? Lucas 1:3 e 4.  

2

A resposta da Bíblia

Em Apocalipse, um anjo descendo da presença de Deus
representa uma mensagem celestial da maior importância para 

todos os habitantes da Terra. O que tem este anjo na mão?           
Apocalipse 10:2.   

3

A resposta da Bíblia

O livro de Apocalipse contém três capítulos específicos concebidos para nos darem a certeza sobre
a identidade da verdadeira Igreja. Apocalipse 14 revela claramente que a verdadeira Igreja irá proclamar a 

mensagem dos três anjos. Apocalipse 12 descreve a verdadeira Igreja como aquela que reconduz homens e 
mulheres à obediência aos mandamentos de Deus. Apocalipse 12 também descreve a verdadeira Igreja

como tendo o dom de profecia. Apocalipse 10 descreve o surgimento histórico da verdadeira Igreja.
À medida que cada um destes capítulos é cuidadosamente estudado, a identidade da verdadeira

Igreja de Deus torna-se clara.

NOTAS:

Que ordem deu Jesus ao desapontado grupo de crentes no Advento?
Apocalipse 10:11; Apocalipse 14:6.    

12

A resposta da Bíblia

A seguir ao Desapontamento de 1844, Jesus suscitou um dinâmico e divino movimento na Terra, um
movimento que acabaria por se estender pelo Globo. Ele proclamaria que Jesus vai voltar e convidaria 
homens e mulheres a entregarem-Lhe a sua vida e a responderem, obedecendo por amor. De facto, é 

emocionante perceber que Deus tem um tal movimento suscitado por Ele nos últimos dias da história da 
Terra. Este movimento profético único foi especialmente suscitado por Deus para preparar o mundo para a 
Sua breve vinda. Hoje, em mais de 200 nações do mundo, em praticamente todas as línguas importantes, 

a mensagem do amor e da verdade de Deus está a ser proclamada pelo movimento do Advento. Deus
suscitou especialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia como um poderoso movimento profético dos
últimos dias para causar impacto no mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é apenas mais uma

denominação – é um movimento profético ordenado e divinamente chamado por Deus para estes últimos dias.



Podemos estar certos da verdade? Tem Deus, hoje, uma Igreja verdadeira na 
Terra? É possível saber qual é a Sua verdadeira Igreja? 

O livro de Apocalipse foi escrito para nos dar certezas. Foi escrito para fornecer 
respostas definitivas e concretas a estas questões. O capítulo 10 de Apocalipse é um 
dos mais emocionantes de toda a Bíblia. Descreve, de modo vívido e preciso, o sur-
gimento miraculoso da Igreja de Deus nos últimos dias. Revela que o movimento de 
Deus dos últimos dias é o cumprimento directo da profecia bíblica. Ele distingue a 
verdadeira Igreja de Deus de todos os falsos movimentos, ao mostrar claramente de 
que modo a Igreja de Deus surgiria.

Tem Deus, hoje, uma Igreja verdadeira na Terra?
Creio que Deus susCitou um movimento nos últimos

Dias Da história Da terra para ConDuzir homens e
mulheres a Cristo, para os preparar

para a sua vinDa e para os ConDuzir à obeDiênCia

à sua lei.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O capítulo 10 de Apocalipse é um dos mais emocionantes de toda
a Bíblia. Descreve, de modo vívido e preciso, o surgimento miraculoso 

da Igreja de Deus nos últimos dias.

NOTAS:



O coração de Deus está cheio de amor para com este Planeta, por isso enviou 
o Seu Filho para redimir-nos. Um amoroso e compassivo Deus preocupa-Se 

connosco diariamente. Um Deus amoroso virá de novo para nos buscar. Ele irá pôr fim 
à doença, ao sofrimento, à fome, à dor e à morte.  

O amor de Deus é revelado no Seu carinhoso apelo ao nosso coração. É também 
revelado em avisos solenes.

O mais solene aviso, alguma vez feito à Humanidade, encontra-se em Apocalipse 
13. Aproxima-se um teste crucial. O conflito irá desenrolar-se à volta do verdadeiro e 
do falso culto. O assunto central é a Lei de Deus. 

O livro de Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os enganos do ini-
migo. Todas as pessoas têm uma escolha a fazer. O nosso destino eterno depende da 
escolha que fizermos. A lição de hoje irá focar o assunto final na grande controvérsia 
entre o bem e o mal.

O livro de Apocalipse relata um grande conflito
entre a verdade e o erro.

Pela graça de deus, decido ser leal a Jesus e guardar os 
seus mandamentos. decidi guardar o verdadeiro sábado

bíblico. deseJo ser baPtizado num futuro Próximo.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O mais solene aviso, alguma vez feito à Humanidade,
encontra-se em Apocalipse 13.

NOTAS:



Que mensagem de aviso urgente dá o anjo de Apocalipse?  
 Apocalipse 14:9-11.      

1

A resposta da Bíblia

À medida que a crise se aproxima, que castigos serão, por fim, 
aplicados àqueles que receberem o sinal da besta?

Apocalipse 13:15-17. 

2

A resposta da Bíblia

O que acontecerá finalmente àqueles que receberem
o sinal da besta? Apocalipse 15:1; 16:1 e 2.   

3

A resposta da Bíblia

Uma grande crise está a aproximar-se, na qual todos serão coagidos, através de um boicote económico ou 
sob ameaça de morte, a receber o sinal da besta. Aqueles que cederem a estas pressões, tanto religiosas 
como económicas, irão fazê-lo com a clara compreensão de que estão a violar os mandamentos de Deus.

NOTAS:

Qual é o problema de fundo envolvido na crise que
terá lugar no final da história desta Terra? 

Romanos 6:16.   

14

A resposta da Bíblia



Apocalipse 14:9-11 avisa-nos contra o quê?
11

A resposta da Bíblia

O que diz a própria Igreja Católica Romana que é sinal
da sua autoridade?

12

Em 18 de Janeiro de 1563, “o arcebispo de Reggio proferiu um discurso em que declarou abertamente
que a tradição estava acima das Escrituras, porque a Igreja tinha mudado o dia de descanso para o Domingo 

– não por uma ordem de Cristo, mas pela sua própria autoridade”
(Canon and Tradition [Canon e Tradição], p. 263).

A base da autoridade papal, declarou ele, estava fundada sobre o direito de mudar o dia de descanso do
Sábado, o sétimo dia, para o Domingo, o primeiro dia da semana. “A Igreja”, diz o Catholic Record,

“está acima da Bíblia e esta transferência do Sábado para o Domingo é a prova desse facto”
(1 de Setembro de 1923).

Numa carta escrita em Novembro de 1895, H. F. Thomas, chanceler do Cardeal James Gibbons, respondendo 
a uma pergunta sobre se a Igreja Católica afirma ter mudado o dia de descanso, disse: “Claro que sim, a Igreja 

Católica afirma que a mudança foi um acto seu... e o acto é o sinal da sua autoridade eclesiástica.”
Roma afirma que a mudança do dia de descanso do Sábado para o Domingo é um sinal da sua autoridade.

No futuro, a Igreja e o Estado unir-se-ão de novo numa tentativa de impor este sinal pela força.
É apenas neste ponto do futuro, quando a questão estiver clara, que o sinal da besta será imposto pela força. 

Neste momento, ninguém tem o sinal da besta.

Que chamado faz Deus ao Seu povo, agora?
Apocalipse 14:12.    

13

A resposta da Bíblia

Como é chamado o sinal de Deus que está em oposição
ao sinal de Satanás? Apocalipse 7:1-3.   

4

A resposta da Bíblia

Que três coisas concedeu o dragão, ou o diabo, trabalhando 
através de Roma pagã, à Roma papal, a sua eventual sucessora?       

Apocalipse 13:1 e 2.     

5

A resposta da Bíblia

Foi o dragão, ou o diabo, que, trabalhando através de Roma pagã, tentou destruir Cristo. E foi o mesmo poder 
que deu à besta o seu trono, ou capital, poder e autoridade. Não é muito frequente as nações fazerem isso! 

A quem é que Roma pagã deu o seu trono imperial? Como aconteceu isso? A História é clara.
“Ao retirar -se para o Leste, ele [Constantino] deixou o campo livre para os bispos de Roma.”

“... o Papado não é senão o ‘fantasma’ do falecido império romano, sentando -se coroado sobre
a tumba daquele” (Arthur P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church,

[Palestras sobre a História da Igreja Oriental] [1884], p. 197).
O sistema papal de religião é o sistema mencionado em Apocalipse 13. Devemos lembrar-nos de que

estamos a falar sobre um sistema, não sobre os membros individuais desse sistema.

O selo relaciona-se com a Lei de Deus (Isaías 8:16, 20). Tal como o selo de um antigo rei continha o seu
título e domínio, dando autoridade e oficializando as suas cartas, também o selo de Deus contém

o Seu nome, o Seu título e a Sua área de autoridade.
Encontramos o selo de Deus no quarto mandamento (Êxodo 20:8-11). “Porque em seis dias FEZ

[Criador] o SENHOR [o Seu nome] os CÉUS E A TERRA [o Seu domínio]” (versículo 11). O Sábado é
um sinal especial, ou um selo, entre Deus e o Seu povo (Ezequiel 20:12, 20).

Estes sinais representam dois sistemas de religião – um iniciado por Deus, outro iniciado por seres humanos. 
Um, o caminho da verdade! O outro, o caminho do erro! Cada pessoa enfrentará o teste crucial:

Obedecerei a Deus ou obedecerei aos homens?

a.

b.

c.

QUEM É A BESTA?



De que outro modo é identificado este poder da besta?
Apocalipse 13:3, 5. 

6

A resposta da Bíblia

a. Toda a Terra

b. Este poder profere

Durante quanto tempo deveria continuar este poder perseguidor?        
Apocalipse 13:5.  

A resposta da Bíblia

9

Em profecia bíblica, um dia profético equivale a um ano literal (Ezequiel 4:6; Números 14:34). Os 1260 
dias são, na realidade, 1260 anos. Em 538 A.D., Justiniano, o imperador romano pagão, concedeu,

oficialmente, ao bispo de Roma o papel de defensor do Império, corrector de heresias e defensor da fé. 
O Papado exerceu grande influência desde 538 A.D. até 1798 A.D..
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O TÍTULO DO PAPA: VICARIUS FILII DEI

De acordo com a Bíblia, o que é a blasfémia?
João 10:33; Lucas 5:21. 

7

A resposta da Bíblia

Aqui descobrimos que, se alguém ‘afirma’ ser Deus, essa pessoa comete um acto de blasfémia. Também 
descobrimos que um líder religioso terreno que se outorga a capacidade de perdoar pecados

comete blasfémia. Um tal líder usurpa a autoridade que só pertence a Deus.
O papado faz estas reivindicações. O Papa Leão XIII (1878-1903) declarou: 

“Nós ocupamos nesta Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso.”
“Os sacerdotes são chamados vigários de Cristo, porque eles ocupam o Seu lugar na Terra...”

“Que os sacerdotes se aproximem do altar como um outro Cristo”. 
“O sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, quando, ao dizer ‘Ego te absolvo’, ele absolve os

pecados”. Alphonsus de Liguori, Dignities and Duties of the Priest [Dignidades e Deveres do Sacerdote], p. 34.

O que irá este poder fazer ao povo de Deus? Apocalipse 13:7. 

8

A resposta da Bíblia

É um facto bem conhecido que milhões de mártires pagaram com o seu sangue o preço pela
sua fidelidade a Deus. A história da Igreja Católica está cheia de exemplos dessa perseguição.

Segundo Deus, qual é o número do nome da besta?
Apocalipse 13:17 e 18.   

A resposta da Bíblia

10

Um dos títulos oficiais do Papa é Vicarius Filii Dei. Estas três palavras latinas significam: “Vigário do Filho de 
Deus.” O dicionário Webster define ‘vigário’ como um substituto, uma pessoa que actua em vez de outra, 
um representante. Dado que se trata de um poder romano, é lógico que o método de cálculo seja com

números romanos. Numericamente, o título papal perfaz 666.

F -          0
I -          1
L -         50
I -          1
I -          1

              53

D -          500
E -          0
I -          1
          
              501

501
53
112
          
666

Reunindo todas as provas disponíveis, torna-se claro que o poder papal é a besta de Apocalipse 13.



De que outro modo é identificado este poder da besta?
Apocalipse 13:3, 5. 

6

A resposta da Bíblia

a. Toda a Terra

b. Este poder profere

Durante quanto tempo deveria continuar este poder perseguidor?        
Apocalipse 13:5.  

A resposta da Bíblia

9

Em profecia bíblica, um dia profético equivale a um ano literal (Ezequiel 4:6; Números 14:34). Os 1260 
dias são, na realidade, 1260 anos. Em 538 A.D., Justiniano, o imperador romano pagão, concedeu,
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O Papado exerceu grande influência desde 538 A.D. até 1798 A.D..
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O TÍTULO DO PAPA: VICARIUS FILII DEI

De acordo com a Bíblia, o que é a blasfémia?
João 10:33; Lucas 5:21. 

7

A resposta da Bíblia
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comete blasfémia. Um tal líder usurpa a autoridade que só pertence a Deus.
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Apocalipse 14:9-11 avisa-nos contra o quê?
11

A resposta da Bíblia

O que diz a própria Igreja Católica Romana que é sinal
da sua autoridade?

12

Em 18 de Janeiro de 1563, “o arcebispo de Reggio proferiu um discurso em que declarou abertamente
que a tradição estava acima das Escrituras, porque a Igreja tinha mudado o dia de descanso para o Domingo 

– não por uma ordem de Cristo, mas pela sua própria autoridade”
(Canon and Tradition [Canon e Tradição], p. 263).

A base da autoridade papal, declarou ele, estava fundada sobre o direito de mudar o dia de descanso do
Sábado, o sétimo dia, para o Domingo, o primeiro dia da semana. “A Igreja”, diz o Catholic Record,

“está acima da Bíblia e esta transferência do Sábado para o Domingo é a prova desse facto”
(1 de Setembro de 1923).

Numa carta escrita em Novembro de 1895, H. F. Thomas, chanceler do Cardeal James Gibbons, respondendo 
a uma pergunta sobre se a Igreja Católica afirma ter mudado o dia de descanso, disse: “Claro que sim, a Igreja 

Católica afirma que a mudança foi um acto seu... e o acto é o sinal da sua autoridade eclesiástica.”
Roma afirma que a mudança do dia de descanso do Sábado para o Domingo é um sinal da sua autoridade.

No futuro, a Igreja e o Estado unir-se-ão de novo numa tentativa de impor este sinal pela força.
É apenas neste ponto do futuro, quando a questão estiver clara, que o sinal da besta será imposto pela força. 

Neste momento, ninguém tem o sinal da besta.

Que chamado faz Deus ao Seu povo, agora?
Apocalipse 14:12.    

13

A resposta da Bíblia

Como é chamado o sinal de Deus que está em oposição
ao sinal de Satanás? Apocalipse 7:1-3.   

4

A resposta da Bíblia

Que três coisas concedeu o dragão, ou o diabo, trabalhando 
através de Roma pagã, à Roma papal, a sua eventual sucessora?       

Apocalipse 13:1 e 2.     

5

A resposta da Bíblia

Foi o dragão, ou o diabo, que, trabalhando através de Roma pagã, tentou destruir Cristo. E foi o mesmo poder 
que deu à besta o seu trono, ou capital, poder e autoridade. Não é muito frequente as nações fazerem isso! 

A quem é que Roma pagã deu o seu trono imperial? Como aconteceu isso? A História é clara.
“Ao retirar -se para o Leste, ele [Constantino] deixou o campo livre para os bispos de Roma.”

“... o Papado não é senão o ‘fantasma’ do falecido império romano, sentando -se coroado sobre
a tumba daquele” (Arthur P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church,

[Palestras sobre a História da Igreja Oriental] [1884], p. 197).
O sistema papal de religião é o sistema mencionado em Apocalipse 13. Devemos lembrar-nos de que

estamos a falar sobre um sistema, não sobre os membros individuais desse sistema.

O selo relaciona-se com a Lei de Deus (Isaías 8:16, 20). Tal como o selo de um antigo rei continha o seu
título e domínio, dando autoridade e oficializando as suas cartas, também o selo de Deus contém

o Seu nome, o Seu título e a Sua área de autoridade.
Encontramos o selo de Deus no quarto mandamento (Êxodo 20:8-11). “Porque em seis dias FEZ

[Criador] o SENHOR [o Seu nome] os CÉUS E A TERRA [o Seu domínio]” (versículo 11). O Sábado é
um sinal especial, ou um selo, entre Deus e o Seu povo (Ezequiel 20:12, 20).

Estes sinais representam dois sistemas de religião – um iniciado por Deus, outro iniciado por seres humanos. 
Um, o caminho da verdade! O outro, o caminho do erro! Cada pessoa enfrentará o teste crucial:

Obedecerei a Deus ou obedecerei aos homens?

a.

b.

c.

QUEM É A BESTA?



Que mensagem de aviso urgente dá o anjo de Apocalipse?  
 Apocalipse 14:9-11.      

1

A resposta da Bíblia

À medida que a crise se aproxima, que castigos serão, por fim, 
aplicados àqueles que receberem o sinal da besta?

Apocalipse 13:15-17. 

2

A resposta da Bíblia

O que acontecerá finalmente àqueles que receberem
o sinal da besta? Apocalipse 15:1; 16:1 e 2.   

3

A resposta da Bíblia

Uma grande crise está a aproximar-se, na qual todos serão coagidos, através de um boicote económico ou 
sob ameaça de morte, a receber o sinal da besta. Aqueles que cederem a estas pressões, tanto religiosas 
como económicas, irão fazê-lo com a clara compreensão de que estão a violar os mandamentos de Deus.

NOTAS:

Qual é o problema de fundo envolvido na crise que
terá lugar no final da história desta Terra? 

Romanos 6:16.   

14

A resposta da Bíblia



O coração de Deus está cheio de amor para com este Planeta, por isso enviou 
o Seu Filho para redimir-nos. Um amoroso e compassivo Deus preocupa-Se 

connosco diariamente. Um Deus amoroso virá de novo para nos buscar. Ele irá pôr fim 
à doença, ao sofrimento, à fome, à dor e à morte.  

O amor de Deus é revelado no Seu carinhoso apelo ao nosso coração. É também 
revelado em avisos solenes.

O mais solene aviso, alguma vez feito à Humanidade, encontra-se em Apocalipse 
13. Aproxima-se um teste crucial. O conflito irá desenrolar-se à volta do verdadeiro e 
do falso culto. O assunto central é a Lei de Deus. 

O livro de Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os enganos do ini-
migo. Todas as pessoas têm uma escolha a fazer. O nosso destino eterno depende da 
escolha que fizermos. A lição de hoje irá focar o assunto final na grande controvérsia 
entre o bem e o mal.

O livro de Apocalipse relata um grande conflito
entre a verdade e o erro.

Pela graça de deus, decido ser leal a Jesus e guardar os 
seus mandamentos. decidi guardar o verdadeiro sábado

bíblico. deseJo ser baPtizado num futuro Próximo.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

O mais solene aviso, alguma vez feito à Humanidade,
encontra-se em Apocalipse 13.

NOTAS:



Através dos séculos, a Bíblia tem revelado, com espantosa exactidão, a ascen-
são e a queda de nações. Os seus destinos foram preditos com antecedência, 

mas a Bíblia não é fundamentalmente um livro de História! Nem todas as potências 
mundiais são mencionadas.

As nações são incluídas no quadro da Bíblia não como potências políticas inde-
pendentes, mas à luz do seu papel no plano geral de Deus. A Bíblia revela o papel das 
nações na antiga controvérsia entre Cristo e Satanás. Nos últimos dias da história da 
Terra, o conflito final irá centrar-se sobre a questão da lealdade a Deus, manifestada 
pela obediência à Sua Lei. 

Trabalhando através dos poderes religiosos e estatais, Satanás tentará forçar o 
povo de Deus – com boicotes económicos, multas, ameaças de prisão e de morte – a 
ignorarem a Lei de Deus ao aceitarem um dia de descanso falso.

Irão os Estados Unidos da América desempenhar um papel significativo neste con-
flito final? Irá a América continuar a defender os princípios de liberdade religiosa ou 
irá ela, um dia, repudiar a sua herança, unir-se à besta e tornar-se num poder persegui-
dor? Qual é o destino da América? 

Nesta fascinante lição iremos descobrir as respostas a estas perguntas.

Qual é o destino da América?

Porque amo Jesus, não seguirei a besta ou a sua imagem.
DeciDo estar com aqueles que guarDam os manDamentos

De Deus. DeciDo tomar Parte naquela granDe

celebração no céu!

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A Bíblia revela o papel das nações na antiga controvérsia
entre Cristo e Satanás.

NOTAS:



Preencha os espaços em branco abaixo, mostrando o local de 
onde chega cada animal de acordo com os versículos seguintes. 

Apocalipse 13:1, 11.

1

Como é que este segundo animal de Apocalipse 13 
(o animal semelhante a um cordeiro) coopera com o primeiro 

animal (o Papado)? Apocalipse 13:11 e 12.

2

A resposta da Bíblia

Enumere quatro características identificadoras
deste segundo animal.

3

A resposta da Bíblia

a. Quando surge este segundo animal? Apocalipse 13:11 e 12.  

Na lição 26 identificámos claramente o primeiro animal como sendo o Papado. Como Apocalipse 13
descreve, este animal recebeu o seu trono político de Roma Pagã, tornou-se num sistema universal de

adoração, perseguiu o povo de Deus, afirmou ter o poder de perdoar pecados e reinou supremo
durante 1260 anos. Na profecia bíblica, o mar representa uma área povoada da Terra (Apocalipse 17:15). 
O animal que surge do mar representa uma potência que aparece nas áreas povoadas do mundo. A terra, 

por outro lado, representa o oposto – uma área não povoada ou escassamente povoada. O segundo
animal surge na área escassamente povoada do Novo Mundo.

a. O primeiro animal ergue-se do                                                                                                 (versículo 1)

a. O segundo animal ergue-se da                                                                                              (versículo 11)

NOTAS:



Sobre quem derrama Deus o genuíno Espírito Santo? 
Actos 5:32; João 14:15 e 16.    

8

A resposta da Bíblia

Como descreve o Apocalipse aqueles que alcançaram a
vitória sobre a besta e estão preparados para a vinda de Cristo

e para a Eternidade? 

9

O conflito irá, em breve, intensificar-se para além do que possamos imaginar. Através do poder de Jesus 
Cristo, podemos permanecer leais ao longo destes últimos dias. João viu em visão a celebração triunfal feita 

no Céu por aqueles que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem: “E vi... os que saíram vitoriosos da 
besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e 

tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro,
dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e

verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos” (Apocalipse 15:2 e 3).
Amigos, não queremos tomar parte nesta grande celebração?

a. Apocalipse 12:17

b. Apocalipse 14:12

c. Apocalipse 22:11-14

Este animal, semelhante a um cordeiro com dois chifres, surgiu precisamente quando o primeiro animal ia 
para o cativeiro. O Papado recebeu a sua ferida mortal em 1798, quando o general francês Berthier

prendeu o Papa. O Papa acabou por morrer no cativeiro. O segundo animal deveria surgir após
o primeiro ter sido preso.

b. Onde surge o segundo animal? Apocalipse 13:11.  

A resposta da Bíblia

O primeiro animal surgiu ou saiu do mar. Ele surgiu a partir de Roma, das regiões povoadas da Europa. 
O segundo animal surgiu de uma área não povoada do mundo. A palavra grega para “subir” é anabaino, 
significando “despontar”. Surgiu como uma semente silenciosa, crescendo a partir da terra sossegada. 

Emerge rapidamente da obscuridade para se tornar numa superpotência mundial.

c. Que animal foi escolhido para descrever este segundo poder?         
Apocalipse 13:11.

A resposta da Bíblia

Ao longo do livro de Apocalipse, Jesus é descrito como um cordeiro. As qualidades de um cordeiro indicam 
gentileza, inocência e liberdade. Jesus dá a cada um dos Seus seguidores a liberdade de escolha.

Esta potência, semelhante a um cordeiro, concede aos seus cidadãos a oportunidade de adorar livremente,
de acordo com os ditames da sua consciência.

Também devemos notar que um cordeiro é um animal jovem. O leão, o urso, o leopardo e o dragão,
descritos anteriormente no capítulo, são animais plenamente crescidos, indicando nações

antigas e estabelecidas. O jovem cordeiro representa uma nação acabada de nascer.

d. O primeiro animal tem coroas nos seus chifres (Apocalipse 13:1). 
O animal semelhante a um cordeiro tem coroas? Apocalipse 13:11.

A resposta da Bíblia

Coroas indicam autoridade real. A nova potência não tem coroa nem rei! Os chifres são símbolos de poder. 
Aqui o poder vem de outra fonte – do povo. Os dois chifres representam uma forma de governo

democrática e republicana.

SIM
NÃO



Que nova nação estava a surgir em 1798, numa área despovoada 
da Terra, e com as características de juventude e de liberdade 

para todo o povo?

4

a. Os Pais Peregrinos desembarcaram no princípio do século XVII. As colónias cresceram rapidamente.
Em 1776 foi esboçada a Declaração de Independência. Em 1787 foi escrita a Constituição e em 1789

foi formulada a Declaração de Direitos. Em 1791 foi adoptada a Declaração de Direitos.
Em 1798 o Papa foi feito prisioneiro pelo general Berthier. Os Estados Unidos foram reconhecidos como 

uma nação pela França, a mesma potência que infligiu a ferida mortal no primeiro animal. Os Estados
Unidos surgiram exactamente como a profecia indicava e na altura em que a profecia indicava.

b. Os Estados Unidos foram fundados por Europeus corajosos, cheios de um espírito aventureiro, que 
tentavam escapar à tirania política e religiosa do Velho Mundo. Não foram fundados pela conquista de uma 

outra nação, mas pelo estabelecimento de uma nova nação!
“Os oprimidos e espezinhados por toda a cristandade voltaram-se para esta terra com interesse e

esperança. Milhões têm procurado as suas costas e os Estados Unidos emergiram para ocupar um lugar 
entre as mais poderosas nações da Terra” (The Great Controversy [O Grande Conflito], p. 441).

c. Os Estados Unidos estabeleceram duas autoridades separadas – política e religiosa. O princípio de
completa separação entre a Igreja e o Estado era representado pelos “dois chifres como de cordeiro”.

O que irá o animal semelhante a um cordeiro tentar fazer para 
obrigar toda a gente a adorar a imagem da besta e a receber

o seu sinal? Apocalipse 13:16 e 17. 

A resposta da Bíblia

6

Quando a Igreja Primitiva se corrompeu por se afastar da simplicidade do Evangelho, perdeu o Espírito
e o poder de Deus. Para controlar a consciência das pessoas, a Igreja procurou o apoio do poder secular.
Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, um poder religioso deve controlar o governo 

civil. A Igreja irá usar a autoridade do Estado para, mais uma vez, forçar as consciências.
Uma imagem é uma “semelhança de algo” e algo que é similar. 

O Papado apresenta, como sinal da sua autoridade, um dia substituto de adoração. O Domingo é uma
“semelhança” do Sábado, mas não é o Sábado. É um dia de adoração falso. 

Nesta assombrosa profecia, os Estados Unidos da América estabelecem uma semelhança do Papado, ao 
usarem o poder governamental para impor um dia religioso de culto. Num tempo de grande crise, o povo 
e os seus líderes religiosos farão uma enorme pressão sobre os seus legisladores para imporem um dia 

comum de adoração religiosa.

Que surpreendente mudança indica a profecia?
Apocalipse 13:11 e 12. 

A resposta da Bíblia

5

O animal semelhante ao cordeiro, pacífico, democrático, passaria a falar como o dragão (Satanás).

a.

b.

Como irá Satanás enganar milhares, de modo a que eles
pressionem os seus legisladores a formarem uma

imagem da besta? Apocalipse 13:13 e 14. 

A resposta da Bíblia

7

Num período de convulsão social, dificuldades económicas, desastres naturais e tensão internacional, a 
Igreja e o Estado irão unir-se numa tentativa de estabelecer a paz. Satanás irá usar milagres falsos

para fundamentar as suas pretensões.
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besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e 

tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro,
dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e

verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos” (Apocalipse 15:2 e 3).
Amigos, não queremos tomar parte nesta grande celebração?

a. Apocalipse 12:17

b. Apocalipse 14:12

c. Apocalipse 22:11-14

Este animal, semelhante a um cordeiro com dois chifres, surgiu precisamente quando o primeiro animal ia 
para o cativeiro. O Papado recebeu a sua ferida mortal em 1798, quando o general francês Berthier

prendeu o Papa. O Papa acabou por morrer no cativeiro. O segundo animal deveria surgir após
o primeiro ter sido preso.

b. Onde surge o segundo animal? Apocalipse 13:11.  

A resposta da Bíblia

O primeiro animal surgiu ou saiu do mar. Ele surgiu a partir de Roma, das regiões povoadas da Europa. 
O segundo animal surgiu de uma área não povoada do mundo. A palavra grega para “subir” é anabaino, 
significando “despontar”. Surgiu como uma semente silenciosa, crescendo a partir da terra sossegada. 

Emerge rapidamente da obscuridade para se tornar numa superpotência mundial.

c. Que animal foi escolhido para descrever este segundo poder?         
Apocalipse 13:11.

A resposta da Bíblia

Ao longo do livro de Apocalipse, Jesus é descrito como um cordeiro. As qualidades de um cordeiro indicam 
gentileza, inocência e liberdade. Jesus dá a cada um dos Seus seguidores a liberdade de escolha.

Esta potência, semelhante a um cordeiro, concede aos seus cidadãos a oportunidade de adorar livremente,
de acordo com os ditames da sua consciência.

Também devemos notar que um cordeiro é um animal jovem. O leão, o urso, o leopardo e o dragão,
descritos anteriormente no capítulo, são animais plenamente crescidos, indicando nações

antigas e estabelecidas. O jovem cordeiro representa uma nação acabada de nascer.

d. O primeiro animal tem coroas nos seus chifres (Apocalipse 13:1). 
O animal semelhante a um cordeiro tem coroas? Apocalipse 13:11.

A resposta da Bíblia

Coroas indicam autoridade real. A nova potência não tem coroa nem rei! Os chifres são símbolos de poder. 
Aqui o poder vem de outra fonte – do povo. Os dois chifres representam uma forma de governo

democrática e republicana.

SIM
NÃO



Preencha os espaços em branco abaixo, mostrando o local de 
onde chega cada animal de acordo com os versículos seguintes. 

Apocalipse 13:1, 11.

1

Como é que este segundo animal de Apocalipse 13 
(o animal semelhante a um cordeiro) coopera com o primeiro 

animal (o Papado)? Apocalipse 13:11 e 12.

2

A resposta da Bíblia

Enumere quatro características identificadoras
deste segundo animal.

3

A resposta da Bíblia

a. Quando surge este segundo animal? Apocalipse 13:11 e 12.  

Na lição 26 identificámos claramente o primeiro animal como sendo o Papado. Como Apocalipse 13
descreve, este animal recebeu o seu trono político de Roma Pagã, tornou-se num sistema universal de

adoração, perseguiu o povo de Deus, afirmou ter o poder de perdoar pecados e reinou supremo
durante 1260 anos. Na profecia bíblica, o mar representa uma área povoada da Terra (Apocalipse 17:15). 
O animal que surge do mar representa uma potência que aparece nas áreas povoadas do mundo. A terra, 

por outro lado, representa o oposto – uma área não povoada ou escassamente povoada. O segundo
animal surge na área escassamente povoada do Novo Mundo.

a. O primeiro animal ergue-se do                                                                                                 (versículo 1)

a. O segundo animal ergue-se da                                                                                              (versículo 11)

NOTAS:



Através dos séculos, a Bíblia tem revelado, com espantosa exactidão, a ascen-
são e a queda de nações. Os seus destinos foram preditos com antecedência, 

mas a Bíblia não é fundamentalmente um livro de História! Nem todas as potências 
mundiais são mencionadas.

As nações são incluídas no quadro da Bíblia não como potências políticas inde-
pendentes, mas à luz do seu papel no plano geral de Deus. A Bíblia revela o papel das 
nações na antiga controvérsia entre Cristo e Satanás. Nos últimos dias da história da 
Terra, o conflito final irá centrar-se sobre a questão da lealdade a Deus, manifestada 
pela obediência à Sua Lei. 

Trabalhando através dos poderes religiosos e estatais, Satanás tentará forçar o 
povo de Deus – com boicotes económicos, multas, ameaças de prisão e de morte – a 
ignorarem a Lei de Deus ao aceitarem um dia de descanso falso.

Irão os Estados Unidos da América desempenhar um papel significativo neste con-
flito final? Irá a América continuar a defender os princípios de liberdade religiosa ou 
irá ela, um dia, repudiar a sua herança, unir-se à besta e tornar-se num poder persegui-
dor? Qual é o destino da América? 

Nesta fascinante lição iremos descobrir as respostas a estas perguntas.

Qual é o destino da América?

Porque amo Jesus, não seguirei a besta ou a sua imagem.
DeciDo estar com aqueles que guarDam os manDamentos

De Deus. DeciDo tomar Parte naquela granDe

celebração no céu!

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

A Bíblia revela o papel das nações na antiga controvérsia
entre Cristo e Satanás.

NOTAS:



Em 1945, William Ripley, do programa radiofónico Believe It or Not (Acredite ou 
Não), encontrava-se entre as ruínas de Hiroshima, no Japão. A partir daquela 

cidade devastada pela bomba atómica, Ripley anunciou à sua audiência radiofónica: 
“Estou no lugar onde começou o fim do mundo.”

Numerosas guerras durante o século XX fizeram com que a possibilidade de um fim 
próximo se tenha apoderado dos líderes mundiais. Entre os profetas da desgraça de 
hoje encontram-se legisladores, educadores, sociólogos, cientistas e ambientalistas. 
Milhares estão paralisados de horror em face do futuro. Vagueiam num labirinto de 
confusão.

Deus revela ao Cristão, informado através da profecia, um esboço dos aconteci-
mentos futuros. De acordo com a profecia bíblica, a crise final não é um mero combate 
militar. É a última batalha do já longo conflito entre Cristo e Satanás.

As sete últimas pragas e a batalha do Armagedon centram-se no fim da história 
humana e na vinda de Cristo. É com este pano de fundo que entramos nesta lição 
bíblica.

Deus revela ao Cristão, através da profecia, um esboço dos acontecimentos futuros.

Desejo estar Do laDo venceDor e ser vitorioso na

última guerra Da terra. agora mesmo entrego

totalmente a minha viDa a jesus.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Milhares estão paralisados de horror em face do futuro.
Vagueiam num labirinto de confusão.

NOTAS:



Que grande crise irá este mundo enfrentar em breve?
Apocalipse 13:16 e 17.

1

Se qualquer indivíduo adorar a besta, o que irá receber?
Apocalipse 14:9 e 10.

2

A resposta da Bíblia

O que é a “ira de Deus que se deitou, não misturada”?
 Apocalipse 15:1.

3

A resposta da Bíblia

O ARMAGEDON E AS SETE ÚLTIMAS PRAGAS

A resposta da Bíblia

Como Satanás odeia Deus, deseja que todos os homens e mulheres recebam o seu sinal em lugar
do selo de Deus. Quando todos os seres humanos tiverem escolhido entre o sinal da besta e o selo

de Deus, as pragas cairão. Todos os que, com conhecimento de causa, aceitarem dar a sua lealdade à
besta, substituindo os mandamentos de Deus divinamente inspirados por um decreto humano, 

irão receber as sete últimas pragas.

NOTAS:



Que anúncio maravilhoso faz o sétimo anjo? 
Apocalipse 16:17.    

11

A resposta da Bíblia

Qual é o glorioso clímax das sete últimas pragas?
Apocalipse 19:11-16.  

13

Amigos, o resultado da batalha é certo. Não importa quão desencorajador o futuro aparente ser, Jesus e o 
Seu povo triunfarão. Se ainda não decidimos depositar a nossa confiança em Jesus, convidando-O

para a nossa vida, porque não fazê-lo agora, antes que seja tarde de mais?

Está feito! As provas e o sofrimento da vida acabaram. É tempo de Deus livrar o Seu povo.

Como é descrito este poderoso livramento? Apocalipse 16:18-21.    

12

A resposta da Bíblia

Nos últimos momentos da História Jesus regressa como Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
e destrói Satanás e as suas obras de modo final e completo.

Os seguidores de Cristo triunfam; o bem vence!

A resposta da Bíblia

Após a descrição destas seis pragas, que anúncio vem do Céu?
 Apocalipse 16:15.

4

A resposta da Bíblia

Este texto é o encorajamento de Cristo aos Seus seguidores, incitando-os a
perseverarem em face do Seu breve regresso. 

Estas pragas são chamadas as sete últimas pragas. Caíram dez pragas sobre o Egipto
nos tempos do Antigo Testamento. As três primeiras caíram tanto sobre os Egípcios como

sobre os Israelitas; as últimas sete caíram apenas sobre os Egípcios.
No tempo do fim, as sete últimas pragas caem apenas sobre os ímpios, enquanto os justos,
ainda na Terra, serão protegidos. Jesus vem como um ladrão, depois das pragas, não antes.

 

O TESTE                   FIM DO TEMPO DA GRAÇA     LIVRAMENTO

Época Presente              Sinal da Besta       Pragas                  Regresso de
                                     Selo de Deus         derramadas         Jesus
                                                                 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sinais da Vinda               Um Tempo de        O Povo de Deus                  
de Cristo                        Decisão Final         é Protegido
                                     para Toda a
                                     Humanidade –      Os Ímpios são
                                     O Povo de Deus    Afligidos
                                     é Perseguido    

APOCALIPSE 16:2-15 ENUMERA AS PRIMEIRAS SEIS PRAGAS:
1. CHAGA MALIGNA.
2. MAR DE SANGUE.
3. OS RIOS E AS FONTES DE ÁGUA COMO SANGUE.
4. O SOL ABRASA AS PESSOAS.
5. TREVAS SOBRE O TRONO DA BESTA.
6. BATALHA DO GRANDE DIA DO DEUS TODO-PODEROSO.



Como tentará Satanás unir todas as nações para destruir o 
povo de Deus na última batalha da Terra?

Apocalipse 16:14. 

A resposta da Bíblia

8

Onde encontramos o nosso refúgio ou a segurança
no tempo de angústia? Salmo 46:1 e 2. 

A resposta da Bíblia

7

Como é chamada esta batalha? Apocalipse 16:16. 

A resposta da Bíblia

9

A palavra “Armagedon” vem do hebraico Har Meguiddo, que significa “montanha de Meguido”.
Durante uma das maiores crises de Israel, quando parecia que a desgraça estava iminente, Deus

interveio e enviou reforços precisamente no momento certo (Juízes 5:19). Durante os últimos dias da 
história da Terra, enfurecido pelas pragas, todo o mundo será transformado num vasto campo de batalha, 

quando os ímpios tentam destruir o povo de Deus. Parecerá que nada os pode salvar.

O que promete Deus fazer ao Seu povo durante as pragas? 
Salmo 91:2-10. 

A resposta da Bíblia

5

Que certeza nos dá Deus de que irá alimentar-nos
durante este tempo? Isaías 33:16. 

A resposta da Bíblia

6

Enquanto todo o mundo é mobilizado para destruir o povo
de Deus, que acto divino tem lugar? Apocalipse 16:17-21. 

A resposta da Bíblia

10

De novo Deus intervém. Quando o inimigo está pronto para cair sobre o povo de Deus, como um leão que 
espreita a sua presa para a destruir, Deus irá manifestar o Seu poder para os livrar.



Como tentará Satanás unir todas as nações para destruir o 
povo de Deus na última batalha da Terra?

Apocalipse 16:14. 

A resposta da Bíblia

8

Onde encontramos o nosso refúgio ou a segurança
no tempo de angústia? Salmo 46:1 e 2. 

A resposta da Bíblia

7

Como é chamada esta batalha? Apocalipse 16:16. 

A resposta da Bíblia

9

A palavra “Armagedon” vem do hebraico Har Meguiddo, que significa “montanha de Meguido”.
Durante uma das maiores crises de Israel, quando parecia que a desgraça estava iminente, Deus

interveio e enviou reforços precisamente no momento certo (Juízes 5:19). Durante os últimos dias da 
história da Terra, enfurecido pelas pragas, todo o mundo será transformado num vasto campo de batalha, 

quando os ímpios tentam destruir o povo de Deus. Parecerá que nada os pode salvar.

O que promete Deus fazer ao Seu povo durante as pragas? 
Salmo 91:2-10. 

A resposta da Bíblia

5

Que certeza nos dá Deus de que irá alimentar-nos
durante este tempo? Isaías 33:16. 

A resposta da Bíblia

6

Enquanto todo o mundo é mobilizado para destruir o povo
de Deus, que acto divino tem lugar? Apocalipse 16:17-21. 

A resposta da Bíblia

10

De novo Deus intervém. Quando o inimigo está pronto para cair sobre o povo de Deus, como um leão que 
espreita a sua presa para a destruir, Deus irá manifestar o Seu poder para os livrar.



Que anúncio maravilhoso faz o sétimo anjo? 
Apocalipse 16:17.    

11

A resposta da Bíblia

Qual é o glorioso clímax das sete últimas pragas?
Apocalipse 19:11-16.  

13

Amigos, o resultado da batalha é certo. Não importa quão desencorajador o futuro aparente ser, Jesus e o 
Seu povo triunfarão. Se ainda não decidimos depositar a nossa confiança em Jesus, convidando-O

para a nossa vida, porque não fazê-lo agora, antes que seja tarde de mais?

Está feito! As provas e o sofrimento da vida acabaram. É tempo de Deus livrar o Seu povo.

Como é descrito este poderoso livramento? Apocalipse 16:18-21.    

12

A resposta da Bíblia

Nos últimos momentos da História Jesus regressa como Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
e destrói Satanás e as suas obras de modo final e completo.

Os seguidores de Cristo triunfam; o bem vence!

A resposta da Bíblia

Após a descrição destas seis pragas, que anúncio vem do Céu?
 Apocalipse 16:15.

4

A resposta da Bíblia

Este texto é o encorajamento de Cristo aos Seus seguidores, incitando-os a
perseverarem em face do Seu breve regresso. 

Estas pragas são chamadas as sete últimas pragas. Caíram dez pragas sobre o Egipto
nos tempos do Antigo Testamento. As três primeiras caíram tanto sobre os Egípcios como

sobre os Israelitas; as últimas sete caíram apenas sobre os Egípcios.
No tempo do fim, as sete últimas pragas caem apenas sobre os ímpios, enquanto os justos,
ainda na Terra, serão protegidos. Jesus vem como um ladrão, depois das pragas, não antes.

 

O TESTE                   FIM DO TEMPO DA GRAÇA     LIVRAMENTO

Época Presente              Sinal da Besta       Pragas                  Regresso de
                                     Selo de Deus         derramadas         Jesus
                                                                 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sinais da Vinda               Um Tempo de        O Povo de Deus                  
de Cristo                        Decisão Final         é Protegido
                                     para Toda a
                                     Humanidade –      Os Ímpios são
                                     O Povo de Deus    Afligidos
                                     é Perseguido    

APOCALIPSE 16:2-15 ENUMERA AS PRIMEIRAS SEIS PRAGAS:
1. CHAGA MALIGNA.
2. MAR DE SANGUE.
3. OS RIOS E AS FONTES DE ÁGUA COMO SANGUE.
4. O SOL ABRASA AS PESSOAS.
5. TREVAS SOBRE O TRONO DA BESTA.
6. BATALHA DO GRANDE DIA DO DEUS TODO-PODEROSO.



Que grande crise irá este mundo enfrentar em breve?
Apocalipse 13:16 e 17.

1

Se qualquer indivíduo adorar a besta, o que irá receber?
Apocalipse 14:9 e 10.

2

A resposta da Bíblia

O que é a “ira de Deus que se deitou, não misturada”?
 Apocalipse 15:1.

3

A resposta da Bíblia

O ARMAGEDON E AS SETE ÚLTIMAS PRAGAS

A resposta da Bíblia

Como Satanás odeia Deus, deseja que todos os homens e mulheres recebam o seu sinal em lugar
do selo de Deus. Quando todos os seres humanos tiverem escolhido entre o sinal da besta e o selo

de Deus, as pragas cairão. Todos os que, com conhecimento de causa, aceitarem dar a sua lealdade à
besta, substituindo os mandamentos de Deus divinamente inspirados por um decreto humano, 

irão receber as sete últimas pragas.

NOTAS:



Em 1945, William Ripley, do programa radiofónico Believe It or Not (Acredite ou 
Não), encontrava-se entre as ruínas de Hiroshima, no Japão. A partir daquela 

cidade devastada pela bomba atómica, Ripley anunciou à sua audiência radiofónica: 
“Estou no lugar onde começou o fim do mundo.”

Numerosas guerras durante o século XX fizeram com que a possibilidade de um fim 
próximo se tenha apoderado dos líderes mundiais. Entre os profetas da desgraça de 
hoje encontram-se legisladores, educadores, sociólogos, cientistas e ambientalistas. 
Milhares estão paralisados de horror em face do futuro. Vagueiam num labirinto de 
confusão.

Deus revela ao Cristão, informado através da profecia, um esboço dos aconteci-
mentos futuros. De acordo com a profecia bíblica, a crise final não é um mero combate 
militar. É a última batalha do já longo conflito entre Cristo e Satanás.

As sete últimas pragas e a batalha do Armagedon centram-se no fim da história 
humana e na vinda de Cristo. É com este pano de fundo que entramos nesta lição 
bíblica.

Deus revela ao Cristão, através da profecia, um esboço dos acontecimentos futuros.

Desejo estar Do laDo venceDor e ser vitorioso na

última guerra Da terra. agora mesmo entrego

totalmente a minha viDa a jesus.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Milhares estão paralisados de horror em face do futuro.
Vagueiam num labirinto de confusão.

NOTAS:



Um dos mais fascinantes assuntos bíblicos é a predição dos “1000 anos de black-
-out mundial”, ou seja, o milénio. A palavra “milénio” vem do latim e significa 

1000 anos. Ensinam-se muitas teorias diferentes relativamente ao futuro do nosso mun-
do. Alguns Cristãos acreditam que a Segunda Vinda de Cristo irá iniciar uma Era Dourada 
para a Humanidade, na Terra – um período de tempo durante o qual todos serão conver-
tidos e a paz prevalecerá. Outros acreditam que o período de 1000 anos será um tempo 
de angústia e de dificuldades, de conflito e de caos.

Uma terceira perspectiva é de que o milénio se segue imediatamente ao regresso 
de Cristo. É um período em que todos os justos estão no Céu. Satanás e os seus anjos 
são deixados na Terra, e os ímpios estão mortos. No final destes 1000 anos, Deus cria 
um novo Céu e uma nova Terra.

Sobre este assunto, tal como com todos os outros, vamos descobrir o que a Bíblia 
ensina realmente. Nesta lição iremos descobrir a resposta para as seguintes perguntas: 

1. Que acontecimentos ocorrem no regresso de Jesus? 

2. Que eventos ocorrem durante os 1000 anos? 

3. Que eventos ocorrem no final dos 1000 anos?

Que acontecimentos ocorrem no regresso de Jesus?

Querido Senhor, decido permitir Que reineS no trono

do meu coração hoje meSmo e anSeio por te adorar na

cidade Santa por toda a eternidade.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

No final destes 1000 anos, Deus cria um novo Céu e uma nova Terra.

NOTAS:



Quando Jesus regressar, o que acontecerá a todos os justos
(tanto aos justos mortos como aos vivos)? 

I Tessalonicenses 4:16 e 17. 

1

O que acontece com os ímpios ou perdidos? 
II Tessalonicenses 1:7-10; II Tessalonicenses 2:8. 

2

A resposta da Bíblia

Onde irão permanecer os ímpios durante este período?
 Jeremias 25:33.

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

Os profetas do Velho Testamento descreveram frequentemente condições que ocorreriam como
resultado da rebelião de Israel contra Deus. Como resultado da desobediência, Deus permitiria que

exércitos pagãos destruíssem milhares de Israelitas. A profecia de Jeremias vai para além do antigo Israel. 
Estende-se até ao futuro. Descreve uma destruição universal, de uma ponta à outra da Terra,

de todos aqueles que se revoltam contra Deus.

NOTAS:



Como impede Deus que Satanás vença a Santa Cidade? 
Apocalipse 20:9.    

13

A resposta da Bíblia

O que acontece após a destruição dos ímpios? II Pedro 3:13. 

14

A resposta da Bíblia

O grande desafio do milénio é o facto de que os homens e as mulheres devem escolher, hoje, onde
irão passar a Eternidade. Não existe uma segunda oportunidade após Jesus voltar. A Bíblia afirma

claramente: “Eis aqui, agora, o tempo aceitável, eis aqui, agora, o dia da salvação” (II Coríntios 6:2).
Milhares perder-se-ão porque estão a olhar para diante, para um tempo futuro, para tomarem uma

decisão por Jesus Cristo. Jesus convida-nos a entregarmos-Lhe toda a nossa vida, hoje mesmo.
Se ainda não o fizemos, porque não fazê-lo agora?

Como descreve a Bíblia a devastação da Terra na Segunda
Vinda de Cristo? Apocalipse 16:17-20; Jeremias 4:23-27.

4

A resposta da Bíblia

A predição de Jeremias descreve de forma correcta a destruição de Israel nas mãos dos Babilónios.
Como os termos da passagem claramente mostram, também descreve a completa devastação

da Terra aquando da Segunda Vinda de Cristo.

Haverá alguns seres humanos vivos na Terra durante
este período de tempo?

Apocalipse 19:17 e 18 (compare com Jeremias 4:25).

5

A resposta da Bíblia

Onde estará Satanás durante os 1000 anos? Apocalipse 20:1-3. 

6

A resposta da Bíblia

O termo “abismo” tem um sentido idêntico à descrição da Terra, “assolada e vazia”, de Jeremias 4:23. 
Estas expressões também são paralelas com a descrição do mundo aquando da sua criação – um lugar de
desolação e de trevas. Estes paralelos mostram claramente que Satanás está preso na Terra, incapaz de

tentar seja quem for. A Bíblia usa o termo “cadeia” não como referindo-se a cadeias literais,
mas a cadeias de trevas (veja II Pedro 2:4).



São os ímpios ressuscitados ao mesmo tempo que os justos? 
Quando recebem eles a sua recompensa final? 

Apocalipse 20:5 (primeira parte). 

A resposta da Bíblia

10

Quantas ressurreições gerais descreve a Bíblia?
João 5:28 e 29.

A resposta da Bíblia

9

Qual é a estratégia de Satanás no fim dos 1000 anos?         
Apocalipse 20:7-9. 

A resposta da Bíblia

11

Algumas pessoas são confundidas pela última parte deste texto: “...esta é a primeira ressurreição”
(versículo 5, última parte). De acordo com a Bíblia, “os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro”

(I Tessalonicenses 4:16 e 17). Apocalipse 20 está a discutir o destino dos salvos que foram ressuscitados 
na primeira ressurreição. “E viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos” (Apocalipse 20:4). Isto con-

duziria, logicamente, à questão: Então e o resto dos mortos (os perdidos)? Numa breve frase, João
responde a esta pergunta: “Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram”

(Apocalipse 20:5, primeira parte). O apóstolo, então, continua com o seu principal tema de discussão –
a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos –, ao declarar “Bem-aventurado e santo é aquele que 

toma parte na primeira ressurreição” (Apocalipse 20:6).

Para onde prometeu Jesus levar os Seus seguidores,
no momento da Sua vinda? João 14:1-3. 

A resposta da Bíblia

7

Como descreve Apocalipse 20:4 os justos?
O que estão eles a fazer? (Veja também I Coríntios 6:1-3.)  

A resposta da Bíblia

8

De onde vem a Santa Cidade – a Nova Jerusalém?
Apocalipse 21:2. 

A resposta da Bíblia

12

Durante o milénio, os justos têm oportunidade de observar, em primeira mão, a justiça e o amor de Deus 
ao lidar com o problema do pecado. De uma nova maneira, mais clara do que nunca, eles vêem as Suas 

tentativas intensas para salvar todas as pessoas. Compreendem, de um modo novo, que todos os
que estão perdidos estão-no por causa da sua própria rejeição pessoal dos apelos de Cristo.



São os ímpios ressuscitados ao mesmo tempo que os justos? 
Quando recebem eles a sua recompensa final? 

Apocalipse 20:5 (primeira parte). 
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Como impede Deus que Satanás vença a Santa Cidade? 
Apocalipse 20:9.    

13

A resposta da Bíblia

O que acontece após a destruição dos ímpios? II Pedro 3:13. 

14

A resposta da Bíblia

O grande desafio do milénio é o facto de que os homens e as mulheres devem escolher, hoje, onde
irão passar a Eternidade. Não existe uma segunda oportunidade após Jesus voltar. A Bíblia afirma

claramente: “Eis aqui, agora, o tempo aceitável, eis aqui, agora, o dia da salvação” (II Coríntios 6:2).
Milhares perder-se-ão porque estão a olhar para diante, para um tempo futuro, para tomarem uma

decisão por Jesus Cristo. Jesus convida-nos a entregarmos-Lhe toda a nossa vida, hoje mesmo.
Se ainda não o fizemos, porque não fazê-lo agora?

Como descreve a Bíblia a devastação da Terra na Segunda
Vinda de Cristo? Apocalipse 16:17-20; Jeremias 4:23-27.

4

A resposta da Bíblia

A predição de Jeremias descreve de forma correcta a destruição de Israel nas mãos dos Babilónios.
Como os termos da passagem claramente mostram, também descreve a completa devastação

da Terra aquando da Segunda Vinda de Cristo.

Haverá alguns seres humanos vivos na Terra durante
este período de tempo?

Apocalipse 19:17 e 18 (compare com Jeremias 4:25).

5

A resposta da Bíblia

Onde estará Satanás durante os 1000 anos? Apocalipse 20:1-3. 

6

A resposta da Bíblia

O termo “abismo” tem um sentido idêntico à descrição da Terra, “assolada e vazia”, de Jeremias 4:23. 
Estas expressões também são paralelas com a descrição do mundo aquando da sua criação – um lugar de
desolação e de trevas. Estes paralelos mostram claramente que Satanás está preso na Terra, incapaz de

tentar seja quem for. A Bíblia usa o termo “cadeia” não como referindo-se a cadeias literais,
mas a cadeias de trevas (veja II Pedro 2:4).



Quando Jesus regressar, o que acontecerá a todos os justos
(tanto aos justos mortos como aos vivos)? 

I Tessalonicenses 4:16 e 17. 

1

O que acontece com os ímpios ou perdidos? 
II Tessalonicenses 1:7-10; II Tessalonicenses 2:8. 

2

A resposta da Bíblia

Onde irão permanecer os ímpios durante este período?
 Jeremias 25:33.

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

Os profetas do Velho Testamento descreveram frequentemente condições que ocorreriam como
resultado da rebelião de Israel contra Deus. Como resultado da desobediência, Deus permitiria que

exércitos pagãos destruíssem milhares de Israelitas. A profecia de Jeremias vai para além do antigo Israel. 
Estende-se até ao futuro. Descreve uma destruição universal, de uma ponta à outra da Terra,

de todos aqueles que se revoltam contra Deus.

NOTAS:



Um dos mais fascinantes assuntos bíblicos é a predição dos “1000 anos de black-
-out mundial”, ou seja, o milénio. A palavra “milénio” vem do latim e significa 

1000 anos. Ensinam-se muitas teorias diferentes relativamente ao futuro do nosso mun-
do. Alguns Cristãos acreditam que a Segunda Vinda de Cristo irá iniciar uma Era Dourada 
para a Humanidade, na Terra – um período de tempo durante o qual todos serão conver-
tidos e a paz prevalecerá. Outros acreditam que o período de 1000 anos será um tempo 
de angústia e de dificuldades, de conflito e de caos.

Uma terceira perspectiva é de que o milénio se segue imediatamente ao regresso 
de Cristo. É um período em que todos os justos estão no Céu. Satanás e os seus anjos 
são deixados na Terra, e os ímpios estão mortos. No final destes 1000 anos, Deus cria 
um novo Céu e uma nova Terra.

Sobre este assunto, tal como com todos os outros, vamos descobrir o que a Bíblia 
ensina realmente. Nesta lição iremos descobrir a resposta para as seguintes perguntas: 

1. Que acontecimentos ocorrem no regresso de Jesus? 

2. Que eventos ocorrem durante os 1000 anos? 

3. Que eventos ocorrem no final dos 1000 anos?

Que acontecimentos ocorrem no regresso de Jesus?

Querido Senhor, decido permitir Que reineS no trono

do meu coração hoje meSmo e anSeio por te adorar na

cidade Santa por toda a eternidade.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

No final destes 1000 anos, Deus cria um novo Céu e uma nova Terra.

NOTAS:



O plano de Deus para nós é mais espantoso do que possamos imaginar. O Seu 
objectivo final para este Planeta em rebelião está para além da nossa compreen-

são. O Seu sonho para nós está muito para além da nossa mais incrível imaginação. Seja 
como for que imaginemos o Céu, ele é mais esplendoroso, mais belo, mais glorioso.

Nesta lição iremos descobrir o destino dos redimidos na Terra criada de novo. Em II 
Pedro 3:13 lemos: “Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova 
terra, em que habita a justiça.” Jesus disse: “Os mansos... herdarão a terra” (Mateus 5:5).

Quando a Terra saiu das mãos do Criador era incrivelmente bela. Deus irá destruir 
o pecado e os pecadores e restaurar a Terra ao seu esplendor edénico.

Na Sua Palavra, Deus fez-nos um esboço das glórias da Nova Terra, como um aperi-
tivo destinado a criar em nós o desejo de estarmos ali, mas não respondeu a todas as 
dúvidas que possamos ter sobre o assunto. Faremos bem em recordar as palavras de 
Paulo: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração 
do homem, são as que Deus preparou para os que o amam” (I Coríntios 2:9).

Embora não possamos entender tudo sobre o Céu, podemos encontrar respostas 
para algumas das nossas perguntas mais fundamentais directamente a partir da Bíblia.

Deus irá restaurar a Terra ao seu esplendor edénico.

Querido Jesus, obrigado por me chamares para Te seguir.
eu decido seguir-Te agora, para Que possa seguir-Te

por Toda a eTernidade. agora mesmo rendo-me

compleTamenTe a Ti.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.:                                      Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Embora não possamos entender tudo sobre o Céu, podemos encontrar 
respostas para algumas das nossas perguntas mais fundamentais

directamente a partir da Bíblia.

NOTAS:



Quem passará a controlar todos os reinos terrestres?  
Apocalipse 11:15.  

1

Que título dá a Bíblia a Jesus – o Governador deste novo
Céu e desta nova Terra? Apocalipse 17:14.  

2

A resposta da Bíblia

Quando Jesus reinar como Rei do planeta Terra, onde
será a sede do Seu Governo? Apocalipse 21:2 e 3.

3

A resposta da Bíblia

A resposta da Bíblia

NOTAS:



Irão os remidos continuar a adorar e a louvar Deus
por toda a Eternidade? Isaías 66:22 e 23.     

13

A resposta da Bíblia

Quais são os requisitos para adquirirmos a cidadania neste
novo mundo? Marcos 16:16; Apocalipse 22:14. 

14

A resposta da Bíblia

Palavras humanas não podem nunca retratar aquilo que Deus preparou para aqueles que O amam e Lhe 
obedecem. As maravilhas do novo mundo desafiam a imaginação. O principal pensamento com que nos
temos de preocupar é este: Estarei eu lá? Deus fez provisão para que lá estejamos. Temos um convite

pessoal do próprio Cristo. Iremos entregar-Lhe a nossa vida e permitir que Ele nos prepare para o Céu?

O Sábado é um maravilhoso símbolo de louvor e de acção de graças ao Deus que nos criou. Cada Sábado, 
o Universo inteiro irá encontrar-se numa grandiosa celebração de louvor. Os redimidos de todas as eras,

os salvos de todas as nações, adorarão juntos cada Sábado.

Como descreve a Bíblia esta cidade?Apocalipse 21:16-21.

4

Um estádio é cerca de 200 metros. A cidade tem cerca de 2400 quilómetros, ou seja, 600 quilómetros de 
cada lado. Um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Isto faria com que os muros da Nova Jerusalém 
tivessem aproximadamente 63 metros de altura. Esta cidade fantástica, a capital do Universo, descerá na 
Terra. O Planeta redimido, antes caído no pecado, tornar-se-á no centro de controlo de todo o Universo.

Uma vez que a Nova Jerusalém é uma cidade real sobre um
Planeta real, irão os remidos ter corpos reais, imortais?

Filipenses 3:20 e 21; I Coríntios 15:51-54. 

5

A resposta da Bíblia

A palavra “mortal” significa sujeito a doenças, à decadência e à morte. A palavra “imortal” significa não 
sujeito à morte. Significa imperecível ou eterno. Tal como Jesus recebeu um corpo glorioso e imortal na Sua 

ressurreição, também nós iremos receber um corpo glorioso, imortal, quando Jesus vier de novo.
Tal como Jesus foi reconhecido pela Sua voz, pela Sua maneira de agir única e pelas Suas

características físicas, também nós iremos reconhecer os nossos amados no Céu.

Estarão estes novos corpos gloriosos sujeitos à doença,
à dor ou à morte? Apocalipse 21:4; Isaías 35:5 e 6. 

6

A resposta da Bíblia

a. A cidade tinha a forma de um quadrado que media

b. O muro media

c. Os alicerces do muro eram em

d. As doze portas eram

e. As ruas da cidade eram de



Iremos nós ver mesmo Deus na Nova Terra? Apocalipse 22:3 e 4.

A resposta da Bíblia

10

Como descreve a Bíblia a nossa proximidade com Jesus,
na Eternidade? Apocalipse 14:4; Apocalipse 21:2 e 3.

A resposta da Bíblia

9

Como descreve a Bíblia o enriquecedor companheirismo que
gozaremos no Céu com os redimidos de todas as épocas?          

Mateus 8:11. 

A resposta da Bíblia

11

Alguma vez voltaremos a sentir tristeza? Apocalipse 21:4 e 5. 

A resposta da Bíblia

7

Que actividades práticas realizarão os redimidos
na Nova Terra? Isaías 65:21 e 22.

  A resposta da Bíblia

8

Quão aberto será o nosso companheirismo com Jesus por
toda a Eternidade? Apocalipse 21:3, 7; Apocalipse 22:3 e 4. 

A resposta da Bíblia

12

Jesus é o “Rei dos reis”. Enquanto viaja por todo o Seu vasto reino celestial, os redimidos estarão
com Ele, como prova do Seu amor e da Sua graça. Ao segui-l’O agora, estamos a preparar-nos

para O seguir por toda a Eternidade.

O GLORIOSO CLÍMAX DO APOCALIPSE
Um dos grandes prazeres da vida é o do companheirismo – o relacionamento que partilhamos com
amigos e com aqueles que amamos. A possibilidade de partilharmos, livre e abertamente, com as
pessoas que nos são mais próximas proporciona-nos alguns dos nossos momentos mais felizes. 

As amizades no Céu serão mais enriquecedoras do que as que alguma vez experimentámos. Todas as
pessoas que vale a pena conhecer estarão ali. Teremos a oportunidade de partilhar da companhia de

figuras bíblicas tão destacadas como Abraão, Isaque, Jacob, Moisés, Daniel, Pedro e Paulo. Ao longo das
intermináveis eras da Eternidade, iremos experimentar a amizade a um nível que nunca imaginámos.

Iremos sentir o amor, o cuidado, a compreensão e a aceitação na carinhosa comunidade do Céu.

O mais profundo companheirismo na Eternidade será o nosso companheirismo com Cristo. Ele será o
“nosso Deus”. Nós seremos os Seus “filhos e filhas”. A maldição do pecado terá desaparecido. A barreira 

que nos separou durante milénios será deitada abaixo. As cadeias serão rompidas. O pecado será
destruído. Nós “veremos a sua face” e regozijar-nos-emos no Seu amor, para sempre.
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Quem passará a controlar todos os reinos terrestres?  
Apocalipse 11:15.  
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Que título dá a Bíblia a Jesus – o Governador deste novo
Céu e desta nova Terra? Apocalipse 17:14.  
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será a sede do Seu Governo? Apocalipse 21:2 e 3.
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A resposta da Bíblia

NOTAS:



O plano de Deus para nós é mais espantoso do que possamos imaginar. O Seu 
objectivo final para este Planeta em rebelião está para além da nossa compreen-

são. O Seu sonho para nós está muito para além da nossa mais incrível imaginação. Seja 
como for que imaginemos o Céu, ele é mais esplendoroso, mais belo, mais glorioso.

Nesta lição iremos descobrir o destino dos redimidos na Terra criada de novo. Em II
Pedro 3:13 lemos: “Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova 
terra, em que habita a justiça.” Jesus disse: “Os mansos... herdarão a terra” (Mateus 5:5).

Quando a Terra saiu das mãos do Criador era incrivelmente bela. Deus irá destruir
o pecado e os pecadores e restaurar a Terra ao seu esplendor edénico.

Na Sua Palavra, Deus fez-nos um esboço das glórias da Nova Terra, como um aperi-
tivo destinado a criar em nós o desejo de estarmos ali, mas não respondeu a todas as 
dúvidas que possamos ter sobre o assunto. Faremos bem em recordar as palavras de
Paulo: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração
do homem, são as que Deus preparou para os que o amam” (I Coríntios 2:9).

Embora não possamos entender tudo sobre o Céu, podemos encontrar respostas 
para algumas das nossas perguntas mais fundamentais directamente a partir da Bíblia.

Deus irá restaurar a Terra ao seu esplendor edénico.

Querido Jesus, obrigado por me chamares para Te seguir.
eu decido seguir-Te agora, para Que possa seguir-Te

por Toda a eTernidade. agora mesmo rendo-me

compleTamenTe a Ti.

A MINHA DECISÃO

CONTACTOS:

Nome:

Morada:

Tel.: Data de Nascimento:

INFORMAÇÕES:+

Embora não possamos entender tudo sobre o Céu, podemos encontrar 
respostas para algumas das nossas perguntas mais fundamentais

directamente a partir da Bíblia.

NOTAS:



A vida, na verdade, não é fácil.
A família, o trabalho, o futuro e até as coisas mais

simples e bonitas da vida, perdem a sua cor e alegria
quando nos faltam as forças para lutar e vencer.

TENHA UMA VIDA COM SENTIDO...
ENCONTRE FORÇA PARA VIVER!

1. O Guia Infalível
2. Os Nossos Dias à Luz da Profecia Bíblica
3. Um Mundo Em Convulsão
4. Como Será a Segunda Vinda de Cristo
5. Como Encontrar Paz Interior
6. O Segredo de Uma Nova Vida
7. Um Deus Bom! Um Mundo Mau! Porquê?
8. A Mensagem Mais Emocionante do Apocalipse
9. A Mais Longa e Espantosa Profecia Bíblica
10. Um Encontro Com o Destino: O Juízo
11. O Que Está Por Detrás do Aumento do Crime,
      da Violência e da Imoralidade?
12. O Sinal Especial de Cristo
13. Falsificando a Constituição de Deus
14. As Seitas Modernas Identificadas de Cinco Maneiras
15. A Nossa Maior Necessidade - Um Novo Estilo de Vida!

16. A Verdade Sobre a Morte
17. O Amor de Deus no Fogo do Inferno
18. Como Enterrar Com Sucesso o Passado
19. Um Segredo Financeiro
20. Crescendo Como Cristão
21. Identificada a Igreja de Deus
22. Profetas e Profecia, Visões e Sonhos
23. Revelado o Mistério da Babilónia Espiritual
24. O Espiríto Santo e o Pecado Imperdoável
25. Do Desapontamento ao Triunfo
26. A Identificação de Um Poder Religioso
27. Os Estados Unidos na Profecia
28. O Armagedon e as Sete Últimas Pragas
29. O Apocalipse Prediz 1000 Anos de Black-out
30. O Glorioso Clímax do Apocalipse 
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