




TEMA 01
DE VOLTA A JERUSALÉM

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: De Volta a Jerusalém

Slide 3: Os discípulos de Jesus estavam totalmente 
desolados. Todas as suas esperanças e sonhos de 
um novo reino de Deus haviam sido pregadas na 
cruz, naquela última sexta-feira.

Slide 4: Vacilando em dor e confusão, Cléopas 
e seu companheiro lentamente fizeram a viagem 
de 12 quilômetros de Jerusalém até sua casa, na 
pequena cidade de Emaús. Enquanto o sol estava 
quase se pondo naquele domingo, e eles seguiam 
seu caminho na acidentada estrada, um estranho 
juntou-se a eles na caminhada. Eles não sabiam 
que esse companheiro de viagem era o próprio 
Senhor ressurreto.



Slide 5: Prestando pouca atenção ao companheiro 
peregrino, os dois desanimados discípulos 
repetiam os chocantes acontecimentos do final de 
semana, sentindo-se mais descoroçoados a cada 
passo. Enquanto Jesus ouvia em silêncio, Ele 
ansiava muito revelar-Se aos Seus deprimidos 
amigos. Mas o Senhor deliberadamente 
ocultou Sua verdadeira identidade, porque 
eles necessitavam agora, mais do que nunca, 
compreender as Escrituras. Se Cristo houvesse 
permitido que esses dois fiéis seguidores O 
reconhecessem, eles teriam ficado tão excitados 
que não ouviriam as importantes verdades que 
Ele tinha a lhes comunicar.

Slide 6: Mesmo após três anos e meio ouvindo 
Seus ensinos e pregações, eles ainda não 
compreendiam a natureza de Sua missão. Ele lhes 
afirmara claramente: “O Filho do homem será 
entregue nas mãos dos homens, que O matarão; e 
morto Ele, depois de três dias ressurgirá. Mas eles 
não entendiam esta palavra e temiam interrogá-
Lo” (Marcos 9:31 e 32).

Slide 7: Jesus bondosamente interrompeu sua 
conversação tristonha e, pelas próximas duas 
horas, deu-lhes as chaves para a compreensão de 
toda a Escritura e profecias.  

Slide 8: Ao se aproximarem do povoado para o 
qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais 
adiante. Mas eles insistiram muito com Ele: 
“Fique conosco, pois a noite já vem; o dia já está 
quase findando”  (Lucas 24:28).



Slide 9: “Quando estava à mesa com eles, tomou 
o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles.” (Lucas 
24:30)

Slide 10: “Então os olhos deles foram abertos e o 
reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.” 
(Lucas 24:31)

Slide 11: Então, perguntaram-se um ao outro:

Slide 12: Embora mais de mil novos livros sejam 
publicados todos os dias, não contando panfletos, 
folhetos e relatórios governamentais, a Bíblia 
continua a ser o mais vendido do mundo. Foi 
traduzido em mais línguas e dialetos que qualquer 
outro livro. No entanto, a Bíblia não é lida tanto 
quanto a sua ampla circulação sugere.

Slide 13: O que eles disseram sobre a Bíblia:



Slide 14: 1. Somos ordenados a crer em quanto 
da Escritura? Os oráculos completos (verdade 
sagrada) de Deus estão contidos nos escritos do 
Velho e do Novo Testamentos. As chaves para 
a compreensão das profecias do Apocalipse 
acham-se primariamente nas histórias do Velho 
Testamento. Por exemplo, dos 404 versos 
encontrados no livro do Apocalipse, 278 deles 
são ecos de outras histórias e profecias do VT.

Slide 15: 2. A quem Jesus diz que as Escrituras 
e profecias revelam? A figura central de toda a 
Escritura e profecias é Jesus. Esta interessante 
série de estudos cobre muitos temas proféticos, 
mas tenha em mente que o foco principal de 
Daniel e Apocalipse é Jesus Cristo e Seu reino.

Slide 16: 3. Que tipo de pessoas Deus usou para 
escrever a Bíblia? (2 Pedro 1:21). “Homens 
santos falaram da parte de Deus, movidos pelo 
Espírito Santo.”

Slide 17: Embora produzida por cerca de 40 
autores, que viveram em lugares diferentes, em 
períodos históricos diferentes, a Bíblia mantém 
uma extraordinária unidade. Os escritores tinham 
variadas atividades:

Reis – Davi
Ministros de Estado – Daniel
Generais – Moisés
Médicos – Lucas
Fazendeiros – Amós
Funcionários públicos – Mateus
Pescadores – Pedro e João



Slide 18: 4. Quem nos ajuda a compreender a 
Bíblia?

Slide 19: Parte da obra do Espírito Santo é ajudar-
nos a compreender a verdade das Escrituras. Eis 
por que deveríamos sempre pedir que o Espírito 
Santo nos guie, antes de abrirmos o livro de Deus. 
Posso estar certo de que o Espírito Santo está 
guiando meu estudo bíblico se (1) eu Lhe pedir 
para guiar-me e (2) se estiver disposto a aceitar e 
obedecer a verdade como Ele a revela a mim.

Slide 20: 5. Que método de estudo da Bíblia 
as Escrituras recomendam? Precisamos pôr 
de lado nossas próprias ideias e estudar a Bíblia 
lendo todas as Escrituras ou estudando algum 
assunto definido (“um pouco aqui e um pouco 
ali”), comparando todos os versos que contribuem 
com o tema. Deveríamos deixar a Bíblia falar 
por si mesma. Quando isso é feito, a verdade 
sempre aparece claramente. Foi assim que 
Jesus convenceu os dois discípulos no caminho 
de Emaús, de que Ele era realmente o Messias 
(Lucas 24:27).

Slide 21: Como Einstein ensinaria matemática 
a uma criança pequena? Ele não iria começar 
com a equação da teoria da relatividade ou da 
divisão do átomo. Ele começaria com dois mais 
dois é igual a quatro. Isso não é tudo o que ele 
sabe sobre aritmética, mas é o que uma criança 
pode entender. Anos mais tarde ele iria ensinar a 
criança, agora um adulto, sobre teorias complexos. 



Essa é também a forma como Deus se revelou 
à humanidade. Ele não revelou tudo sobre Si ao 
mesmo tempo. Ele fez isso de forma gradual. 
Assim é a compreensão da Bíblia: gradual.

Slide 22: 6. O que o estudo das Escrituras fará 
por nós? Encontramos a verdade na Palavra de 
Deus, a Bíblia. A verdade é um artigo raro no 
mundo moderno, e todos os habitantes da Terra 
sofrem como resultado disso. A verdade sobre 
tudo o que realmente importa é achada nas 
Escrituras. Estudar e atender ao seu conselho 
libertará a pessoa (João 8:32) e lhe proporcionará 
vida feliz e abundante (João 15:11).

Slide 23: Um dos exemplos mais dramáticos da 
capacidade divina para transformar homens e 
mulheres por meio da Bíblia aconteceu no famoso 
motim do “Bounty”.

Slide 24: Após a sua rebelião, eles colocaram o 
capitão Bligh da marinha inglesa em um barco,

Slide 25: depois nove amotinados, junto 
com os homens tahitianos e mulheres que os 
acompanhavam, afundaram o navio,



Slide 26: e se esconderam na ilha de Pitcairn, um 
minúsculo ponto no Pacífico Sul, apenas dois 
quilômetros de comprimento e um quilômetro de 
largura.

Slide 27: Dez anos depois, bebida e luta tinha 
deixado apenas um homem vivo, John Adams. 
Onze mulheres e 23 crianças era o que restou da 
população da Ilha. Essa história tornou-se famosa 
em um livro e filme.

Slide 28: Mas o resto da história é ainda mais 
notável. Por este tempo, Adams achou uma velha 
Bíblia no fundo de um velho baú do Bounty. Ele 
começou a lê-la, e o poder divino da Palavra de 
Deus agiu no coração de um assassino e mudou 
sua vida para sempre.

Slide 29: A paz e o amor que Adams encontrou 
na Bíblia substituíram a antiga vida de briga 
e bebedeira. Ele começou a ensinar as crianças 
acerca da Bíblia até que cada pessoa na ilha 
experimentou a mesma mudança surpreendente 
que ele tinha encontrado. Hoje, com uma 
população de pouco menos de 100 pessoas, 
quase todos na Ilha de Pitcairn são Adventistas 
do Sétimo Dia. Veja os selos comemorativos da 
presença adventista na ilha.



Slide 30: 7. Como deveríamos receber os 
ensinos e doutrinas da Bíblia? Paulo ficou 
muito triste com a forma como as pessoas em 
Tessalônica receberam a Palavra de Deus. Um 
bando de desocupados invadiu a casa onde Paulo 
se hospedava e iniciou um tumulto na cidade, 
obrigando Paulo a fugir (Atos 17:1-9). Eles 
resistiram à Palavra.

Slide 31: Mas ao fugir de Tessalônica, ele foi 
a uma cidade chamada Beréia que recebeu 
a Palavra. Todos nós devemos imitar esses 
bereanos, estudando fielmente a Palavra de 
Deus diariamente, discutindo-a, e testando as 
mensagens que ouvimos. Todos os ensinos 
religiosos deveriam ser checados pela Bíblia. Se 
algum deles não se harmoniza com as Escrituras, 
deve ser considerado falso e prontamente 
abandonado.

Slide 32: Existem dois tipos de leitores da Bíblia: 
aqueles que tocam a superfície e aqueles que 
cavam fundo. O leitor borboleta tem plumagem 
imponente, dança de flor em flor. Mas, a abelha 
vai até o fundo. Sua rival borboleta não tem 
paciência para esses detalhes maçantes e prolixos. 
Que tipo de leitor da Bíblia é você? Borboleta ou 
abelha?

Slide 33: O que aconteceu quando Jesus 
explicou as Escrituras a Seus dois discípulos 
desanimados no caminho de Emaús?



Slide 34: Após esses discípulos saberem que 
Jesus estava vivo e depois de ouvi-Lo explicar 
as profecias, o que eles fizeram? Uma das 
primeiras reações desses discípulos, após terem 
ouvido Jesus explicar as Escrituras, foi um ardente 
desejo de partilhar as boas-novas com outros.

Slide 35: Esperamos que também seja seu anseio 
convidar os amigos para se juntarem a você nesta 
dinâmica série de estudos bíblicos.

Slide 36: Você está disposto a aceitar a Bíblia 
como a Palavra de Deus e obedecer aos Seus 
ensinos?





TEMA 02
O PRÍNCIPE REBELDE

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: O Príncipe Rebelde

Slide 3: Absalão era o mais bonito, habilidoso e 
ambicioso dos filhos de Davi. A Bíblia diz: “Não 
havia em todo o Israel homem tão admirável pela 
sua beleza como Absalão; desde a planta do pé 
até o alto da cabeça não havia nele defeito algum” 
(2 Samuel 14:25). Mas esse jovem e determinado 
príncipe queria muito mais do que simplesmente 
ter a admiração do povo por sua aparência 
deslumbrante.



Slide 4: Ele desejava o poder do trono de seu 
pai. Queria ser rei de Israel a qualquer preço. 
Primeiramente, Absalão matou seu irmão mais 
velho, Amnom, após este haver maltratado sua 
irmã Tamar. Amnom era o filho primogênito de 
Davi e, na linha de sucessão, o primeiro com 
o direito de estar no lugar do rei quando este 
morresse.

Slide 5: Então, Absalão secretamente planejou 
tomar a coroa. A fim de impressionar as pessoas, 
ele assumiu uma atitude de exaltação contratando 
50 homens para correr adiante dele. Era um 
grupo de guarda-costas  do príncipe (2 Samuel 
15:1, 2). Por essas medidas, Absalão parecia estar 
expondo sua pretensão de suceder ao trono. Ele 
se considerava o próximo rei.

Slide 6: Depois de haver passado muito tempo 
gozando o favor do pai, Absalão começou a 
espalhar sutis sementes de dúvida pelo reino 
sobre a liderança de Davi, seus julgamentos e 
leis, até que furtou “o coração dos homens de 
Israel” (2 Samuel 15:6).

Slide 7: Finalmente, seu plano sinistro explodiu 
em total rebelião, quando Absalão tentou 
assassinar o próprio pai e usurpar-lhe o reino. 
Davi e seus seguidores foram forçados a fugir de 
Jerusalém.



Slide 8: Os bosques de densa vegetação com 
pântanos e trechos de cascalho e areia tornaram-
se mais mortais para os exércitos de Absalão do 
que para os veteranos de Davi. Passando a mula 
debaixo dos galhos de uma árvore, Absalão 
ficou preso pela cabeça. Joabe percebeu que, se 
o líder da conspiração pudesse ser colocado fora 
do caminho, a batalha seria vencida e a rebelião 
acabaria. Então, ele matou Absalão com uma 
lança.

Slide 9: Após cruel batalha, uns dias mais tarde, 
Davi se assentava mais uma vez com segurança 
em seu trono, e o belo príncipe Absalão estava 
morto.

Slide 10: Uma triste história, realmente, mas não 
foi a primeira contenda numa família real. Em 
outro reino, há muito tempo, eventos similares 
levaram à mais trágica rebelião de todos os 
tempos. Esse reino se chamava Céu.

Slide 11: Qual era o nome do príncipe rebelde 
no Céu, e por que ele se rebelou? Lúcifer era a 
mais poderosa e bela das criaturas de Deus. Era o 
mais exaltado dentre os anjos e o provável regente 
do coro celestial. Mas ele permitiu que sua beleza 
o enchesse de orgulho.



Slide 12: Deus fez o diabo ao criar Lúcifer?

Slide 13: Deus criou um anjo perfeito que, por 
sua livre e espontânea vontade, escolheu tornar-
se o diabo. Isso é difícil de imaginar, mas se 
houvéssemos conhecido Lúcifer antes de sua 
queda, nós o teríamos amado. Não sabemos 
exatamente por quanto tempo, mas Lúcifer deve 
ter servido alegremente a Deus pela eternidade, 
antes de começar a acariciar as sementes de 
orgulho e ressentimento em seu coração.

Slide 14: O Senhor poderia ter feito Suas criaturas 
como robôs, mas um robô não pode amar. O 
verdadeiro amor deve estar disposto a assumir 
riscos.

Slide 15: De igual maneira, os pais decidem ter 
filhos, mesmo sabendo que, em algum tempo, 
eles podem preferir desobedecer. Deus permitiu 
que Lúcifer levasse adiante sua rebelião por 
vários motivos. Primeiro, Deus faz Suas criaturas 
com liberdade de escolha.



Slide 16: Segundo, Se Deus destruísse Satanás no 
início da rebelião, outros seres inteligentes teriam 
dúvidas por toda a eternidade. Talvez pudessem 
pensar: “Será que Lúcifer estava certo?” 
Finalmente, Deus não deseja que Suas criaturas 
O obedeçam só por medo de castigo. Ele deseja a 
obediência por amor e não por temor.

Slide 17: O que aconteceu finalmente?

Slide 18: Lúcifer e seus anjos confederados foram 
expulsos do Céu.

Slide 19: Que seres poderosos trabalham sob as 
ordens do diabo?

Slide 20: Satanás é tão astuto que foi capaz de 
enganar a terça parte dos anjos celestiais, levando-
os a aderirem à sua rebelião contra Deus. Agora 
chamados de “demônios” e “diabos”, esses anjos 
decaídos realizam os planos de Satanás.



Slide 21: Observamos na história de Absalão que 
esse príncipe fez o mesmo para levar avante seus 
planos desprezíveis. Ele ordenou que seus servos 
executassem as ordens. “Absalão deu ordem aos 
seus moços, dizendo: Tomai sentido; quando 
o coração de Amnom estiver alegre de vinho... 
então o matareis. Não temais, pois não sou eu 
quem vo-lo ordena?” (Samuel 13:28)

Slide 22: Absalão também ordenou outras tarefas 
maldosas aos seus seguidores: “Então, disse aos 
seus servos: Vede ali o pedaço de campo de Joabe 
pegado ao meu... ide e metei-lhe fogo” (2 Samuel 
14:30).

Slide 23: Que métodos Satanás usa em seu 
trabalho? Em certo respeito, Satanás tem uma 
vantagem sobre Deus na batalha entre o bem e o 
mal. Deus usa tão somente a verdade

Slide 24: mas Satanás pode usar verdades ou 
mentiras em qualquer combinação, para melhor 
servir aos seus propósitos.



Slide 25: O engano e a tentação muitas vezes não 
vêm em nossos momentos mais fortes, mas em 
nossos momentos de fraqueza. Quando estamos 
no limite de nossa paciência somos tentados à 
prática do mal. A tentação de Jesus começou 
depois de 40 dias de jejum. As pessoas ficam 
mais impressionadas quando nos veem agir sob 
pressão. Um ato fraco pode estragar toda uma 
vida de testemunho.

Slide 26: A Palavra de Deus previne acerca dos 
falsos milagres (2 Tessalonicenses 2:9; Mateus 
24:24-31). O mecanismo do falso milagre 
funciona em razão da ignorância daquele que, 
deslumbrado por algum feito que ultrapassa os seus 
conhecimentos, incorre no erro de lhe atribuir um 
caráter sobrenatural. Ele usa certos fenômenos, 
para nós desconhecidos, mas perfeitamente 
naturais, para deslumbrar e assombrar os seres 
humanos para que os aceitem como milagres.

Slide 27: ILUSTRAÇÃO: 1 – Um homem de 
um país civilizado apresenta-se ante uma tribo 
selvagem que em seu atraso ignora o avanço da 
ciência.

Slide 28: Então, ele mostra um rádio para os 
aborígenes e lhes diz: “Eu sou um deus, olhem 
para esta caixinha que tenho em minha mão (um 
transistor), pois, se não me obedecerem, farei 
com vocês como fiz com outros homens: Fá-los-
ei pequenos e colocá-los-ei aqui dentro, ouçam!” 
Ele vira o botão do transistor  e começam a ouvir-



se vozes e cânticos. É muito natural que aqueles 
pobres ignorantes, deslumbrados pelo que 
aceitam como sendo um autêntico milagre, caiam 
prostrados e o adorem.

Slide 29: ILUSTRAÇÃO: 2 – Um missionário 
pediu a um indígena que lhe trouxesse água num 
copo. Uma vez trazido o copo, despejou na água 
um pó efervescente e, quando estava em plena 
efervescência, ante o assombro de todos, bebeu. 
A partir desse dia, corria por toda a tribo que o 
missionário, por uma estranha manipulação, 
tinha feito ferver a água e, que quando estava a 
ferver, a tinha bebido sem o mais leve gesto de 
dor nem queimaduras.

Slide 30: Estes casos permitem-nos compreender 
como Satanás, cuja inteligência e experiência, 
supera em muito o mais sábio dos homens. Usando 
de certos fenômenos para nós desconhecidos, 
mas perfeitamente naturais, pode deslumbrar e 
assombrar os seres humanos para que os aceitem 
como milagres.

Slide 31: Quando o diabo é mais perigoso? Satanás 
é mais perigoso quando se posiciona como um 
ser espiritual trabalhando dentro da igreja. Muita 
gente espera Satanás aparecer abertamente como 
inimigo de Deus no tempo final, mas isso não 
está correto. Satanás é realmente o mais amargo 
inimigo de Deus, mas sua estratégia será de 
simulação da justiça (Mateus 24:24).

Slide 32: Primeiro, ele assume a forma de 
religioso.



Slide 33: Segundo, o diabo é especialista em citar e 
apresentar erroneamente a Bíblia, com o propósito 
de enganar as pessoas. Eis por que é essencial 
que o povo de Deus conheça as Escrituras por si 
mesmo, para evitar ser enganado.

Slide 34: Ele pode aparecer como um glorioso e 
angélico ser (2 Coríntios 11:13-15), e procurar 
conseguir a adoração das pessoas (Apocalipse 
13:12). A Escritura é clara em dizer que sua 
fachada religiosa será tão convincente, que 
“todo o mundo” se maravilhará após a besta 
(Apocalipse 13:3). Satanás será tão eficiente em 
se fazer passar por Cristo, que virtualmente todo 
o mundo o seguirá, pensando o tempo todo que 
estão indo após Jesus. Será você, porventura, 
enganado assim? Não, se ouvir as advertências da 
Bíblia apresentadas nesta série.

Slide 35: Justamente como o diabo, Absalão dizia 
amar ao povo e mostrava aparente interesse em 
seu bem-estar para poder enganá-lo.

Slide 36: A quem o diabo odeia mais na Terra? 
Texto de Apocalipse 12:17.



Slide 37: Como o destino final de Satanás é 
parecido com o de Absalão?

Slide 38: Texto de Isaías 14:15.

Slide 39: Como Davi reagiu quando soube que 
Absalão, seu filho rebelde, estava morto?

Slide 40: Aquele que derrotou o diabo nos céus 
alcançou também a vitória contra ele na terra, 
vencendo-o em toda a tentação e oferecendo a 
Sua vida na Cruz, abrindo-nos assim de novo o 
Reino de Deus que tínhamos perdido.

Slide 41: E Ele nos diz: “O ladrão (Satanás) vem 
somente para roubar, matar e destruir; eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância” 
(João 10:10, 11). Nesta fase crucial da história, 
todo homem tem de tomar sua decisão.



Slide 42: Entregue o seu coração a Jesus.





TEMA 03
O SUPREMO SACRIFÍCIO

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: O Supremo Sacrifício

Slide 3: O céu ainda estava escuro quando o velho 
patriarca ouviu Deus dizer claramente: “Abraão... 
Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem 
amas, e vai-te à terra de Moriá; oferece-o ali 
em holocausto, sobre um dos montes que Eu te 
mostrarei” (Gênesis 22:1 e 2).

Slide 4: Abraão começou a tremer quando 
considerou as atordoantes consequências dessa 
ordem. Deus havia prometido que por meio de 
Isaque ele seria pai de uma poderosa nação. Todas 
as esperanças e sonhos de Abraão estavam sobre 
o filho do milagre, concedido a ele e a Sara em 
sua idade avançada.



Slide 5: Ele não podia compreender por que Deus 
estava lhe pedindo para praticar esse estranho 
ato; mas Abraão havia aprendido a obedecer e a 
confiar em seu Pai celestial, embora sob tremenda 
perplexidade.

Slide 6: Assim, o velho patriarca despertou 
gentilmente o jovem Isaque e dois servos de 
confiança, e o pequeno grupo começou a viagem 
de três dias até o monte Moriá. Quando se 
aproximaram da montanha do sacrifício, Abraão 
instruiu seus servos a esperarem pelo retorno dele 
e de Isaque. Então, ele colocou a lenha sobre os 
ombros do filho e juntos começaram a subir a 
montanha.

Slide 7: Sentindo que alguma coisa estava errada, 
Isaque disse: “Pai, temos o que precisamos para 
atear fogo à lenha, mas onde está o cordeiro 
para a oferta queimada? Abraão respondeu: Meu 
filho, Deus providenciará para Si o cordeiro do 
holocausto.”

Slide 8: Quando chegaram ao topo da montanha, 
Abraão explicou em prantos a razão de sua 
missão. De boa vontade Isaque submeteu-se 
à ordem de Deus. Após o último abraço, o pai 
ternamente amarrou seu filho e o pôs sobre o altar 
de pedras.

Slide 9: Abraão ergueu a faca, mas, subitamente, 
foi detido por um anjo e conduzido até um 
carneiro selvagem que estava preso pelos chifres 
num espinheiro próximo.



Slide 10: Essa comovente história não foi a única 
vez que um pai teve de tomar uma penosa decisão 
de sacrificar seu filho amado.

Slide 11: A Bíblia descreve o plano da salvação 
da humanidade que envolveu a morte do Filho de 
Deus.

Slide 12: 1. A quem representa o animal 
sacrificado em lugar de Isaque?

Slide 13: Pela figura de um cordeiro, João 
identifica o Messias sofredor como aquele em 
quem o sistema de sacrifício do VT representa. 
Ele é “o Cordeiro que foi morto desde a fundação 
do mundo” (Apocalipse 13:8).

Slide 14: 2. Por que foi necessário que Jesus 
morresse? A Bíblia conta como o pecado entrou 
no mundo e como ele será removido. Deus 
não pode tolerar a vil malignidade do pecado. 
A penalidade para o pecado é a morte. E pior, 
quando Adão e Eva pecaram, essa doença letal 
passou para toda a raça humana. A lei de Deus 
e a penalidade pela transgressão não poderiam 
ser revogadas. Assim, num ato de imensurável 



amor, Ele escolheu enviar Seu Filho a este mundo 
para morrer em nosso lugar. Nossos pecados e a 
penalidade da morte foram colocados sobre Ele e 
assim fomos libertados.

Slide 15: 3. Por que Deus fez esse extraordinário 
sacrifício por nós? O mais forte laço terreno é o 
amor de um pai por seu filho. Ao estar disposto a 
permitir que Seu Filho Jesus sofresse e morresse 
em nosso lugar, Deus demonstrou em linguagem 
poderosa o quão ardentemente ama a cada um de 
nós.

Slide 16: 4. O que devo fazer para me beneficiar 
da morte sacrifical de Cristo? O oferecimento 
da salvação feito por Jesus é um dom (Romanos 
6:23). Minha parte é crer que isso é verdade e 
receber o dom pela fé.

Slide 17: No antigo Israel, seis cidades foram 
fundadas como cidades de refúgio. Poderiam 
fugir para lá homens que, sem malícia ou 
premeditação, tinham tirado a vida de um 
semelhante. Uma vez dentro dos portões destas 
cidades, não podiam ser tocados por qualquer 
mão de vingança. As estradas que levam a essas 
cidades eram cuidadosamente reparadas e limpas 
de obstáculos e pedras, para que os  fugitivos não 
tivessem nenhum problema em seu caminho.

Slide 18: A Cruz é a cidade de refúgio da 
penalidade sobre o pecado para todos os homens 
em todos os tempos.



Slide 19: Como, então, sou perdoado e 
purificado? A confissão é o lado verbal do 
arrependimento. O verdadeiro arrependimento 
inclui a tristeza pelo pecado e seu abandono 
(Provérbios 28:13).

Slide 20: Um professor de escola bíblica perguntou 
certa vez a uma classe o que se entende pela 
palavra “arrependimento”. Um menino levantou 
a mão e disse: “É estar triste por seus pecados”. 
Uma menina também levantou a mão e disse: ”É 
entristecer-se o suficiente para parar”.

Slide 21: Lembro-me de ouvir um médico dizer: 
“Enquanto um apêndice doente dói, há esperança 
para uma remoção segura. O período de perigo 
é quando ele parar de doer. Isso pode significar 
que o apêndice estourou, espalhando veneno por 
todo o corpo”. Então, considere-se feliz se a sua 
consciência ainda dói quando você peca, para 
levá-lo para o arrependimento.

Slide 22: Como é chamada essa maravilhosa 
experiência de conversão?

Slide 23: Nicodemos era um fariseu, o que 
significava que ele viveu sob as regras religiosas 
mais rigorosas possíveis. As evidências indicam 
que Nicodemos era profundamente sincero em 
sua busca pela verdade. Ele veio ter com Jesus 
de noite, não, porque estava com medo de ser 



visto, mas o mais provável é que ele queria ter 
uma conversa tranquila e ininterrupta com o novo 
Mestre. Jesus lhe disse:

Slide 24: Essa gloriosa vivência é referida como 
um novo nascimento porque no exato momento 
da conversão não temos mais passado.

Slide 25: Em lugar da velha existência teremos 
uma nova vida, assim como acontece com um 
recém-nascido. Essa é uma experiência fantástica 
de uma nova vida, sem qualquer mancha de culpa 
em nossos registros lá no Céu.

Slide 26: Todo poderoso rio começa com uma 
fonte.

Slide 27: Ao fluir, ele recebe outros córregos, 
riachos e rios, até que se torne um poderoso 
Mississippi ou Amazonas.

Slide 28: Então, esse grande rio se esvazia nos 
oceano sem limites. O propósito redentor de 
Deus é assim. Tudo começa com o chamado de 
Deus. Eventualmente ele irá crescer como um rio 
poderoso para a eternidade com almas salvas que 
ninguém pode numerar.



Slide 29: Quando Jesus vive em meu coração 
mediante o Espírito Santo, o que faço?

Slide 30: Desejarei fazer a Sua vontade e Ele me 
dará poder para cumpri-la.

Slide 31: Um homem disse a um pregador: ”Ontem, 
eu estava cheio de alegria na reunião. Hoje, tudo 
acabou e eu não sei o que fazer. Está tudo escuro 
como a noite.” “Que bom”, foi a resposta do 
pregador. Ele olhou para o servo de Cristo com 
espanto e disse: “O que você quer dizer? Ontem 
você estava confiando em sua emoção; mas hoje 
você está confiando em Cristo.”

Slide 32: “Você já passou por um túnel rodoviário?” 
“Sim, muitas vezes.” “Porque estava escuro, você 
se tornou melancólico e alarmado?” “Claro que 
não.” “Depois de um tempo, você sabe que logo 
sairá para a luz.” “Eu entendi!”, ele exclamou, 
interrompendo o servo de Cristo. “Vou confiar em 
Cristo, com ou sem sentimentos!”

Slide 33: Que maravilhosas promessas 
acompanham a vida cristã?



Slide 34: Que maravilhosas promessas 
acompanham a vida cristã?

Slide 35: Que maravilhosas promessas 
acompanham a vida cristã?

Slide 36: Deus faz as oito seguintes e preciosas 
promessas a Seu povo: Louvado seja Deus! O 
que pode ser melhor que isso tudo?

Slide 37: Sua resposta: Você gostaria de aceitar 
agora o plano de Jesus ou quer renovar essa 
decisão?



TEMA 04
O HOMEM MILENÁRIO

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: O Homem Milenário

Slide 3: O vasto reino de Babilônia era opulento 
e próspero.

Slide 4: Uma das cidades mais lindas e prósperas 
da antiguidade.



Slide 5: Todavia, Nabucodonosor, o rei, revolvia-
se em seu real leito. Quanto tempo duraria essa 
era dourada, perguntava-se o rei, e o que seria de 
seu magnífico império quando ele se fosse?

Slide 6: Com essas perturbadoras perguntas 
em mente, o poderoso monarca vagueava e 
não podia dormir. Naquela noite, uma vívida 
imagem multimetálica de um homem flamejava 
em sua mente, com um panorama colorido 
completamente diferente de tudo quanto o rei já 
havia experimentado.

Slide 7: Empurrando de lado suas cobertas 
bordadas, o rei pulou da cama e gritou para seus 
guarda-costas: “Chamem todos os mágicos e 
astrólogos para virem imediatamente. Preciso 
saber o significado desse sonho!” Os homens 
sábios da corte foram despertados e reunidos na 
presença do desnorteado soberano. “E este lhes 
disse: Tive um sonho que me perturba e quero 
saber o que significa.” (Daniel 2:3)

Slide 8: Um desses falsos profetas 
presunçosamente respondeu: “Conta o sonho 
aos teus servos, e nós o interpretaremos”. Mas, 
como ocorre costumeiramente com os sonhos, 
os detalhes haviam se tornado nebulosos na 
mente de Nabucodonosor. Esses homens haviam 
professado ter iluminação divina, mas o rei estava 
começando a duvidar de suas capacidades. Esse 
seria um teste perfeito para eles. “Esta é a minha 
decisão: se vocês não me disserem qual foi o 
meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês 
sejam cortados em pedaços e que as suas casas se 



tornem montes de entulho. Mas se me revelarem 
o sonho e o interpretarem, lhes darei presentes, 
recompensas e grandes honrarias.”

Slide 9: Os mágicos e astrólogos não tinham 
escolha senão admitir que eram incapazes de 
explicar o sonho do rei sem primeiro ouvi-lo. 
Furioso com esses impostores, o rei ordenou que 
todos os sábios de Babilônia fossem presos e 
executados.

Slide 10: Todavia, o Senhor ainda tinha uma 
pessoa em Babilônia que poderia explicar o sonho 
do colossal Homem Milenário.

Slide 11: 1. Por que Deus deu esse sonho ao 
rei babilônio? Nesse sonho sobre uma imagem 
composta de múltiplos minerais, Deus esboçou 
para todos os milênios futuros o surgimento e a 
queda de impérios que teriam ligação direta com 
Seu povo.

Slide 12: 2. Quando os conselheiros do rei 
falharam em revelar e interpretar o sonho, o 
que Nabucodonosor ordenou? Os astrólogos 
e mágicos professavam ter poder sobrenatural, 
mas quando não puderam revelar o sonho ao 
rei, mostraram-se impostores e inúteis. Se o rei 
houvesse se lembrado do sonho, eles simplesmente 
teriam forjado uma interpretação falsa.



Slide 13: Em sua ira, Nabucodonosor ordenou 
que todos os homens sábios fossem mortos, 
mesmo aqueles que não estavam presentes 
naquele momento. Entre os ausentes do primeiro 
encontro com o rei estava um cativo temente a 
Deus por nome Daniel, que havia sido treinado 
para o serviço do rei.

Slide 14: 3. Quando Daniel soube do decreto de 
morte, o que ele pediu ao rei e o que disse a seus 
amigos? Daniel solicitou um pouco de tempo a 
Nabucodosonor e prometeu que revelaria ao rei 
o sonho e seu significado. O rei, que ainda estava 
desesperado para saber o significado daquela 
visão, concordou com o pedido de Daniel. Então, 
ele e seus amigos apelaram para a única fonte que 
poderia revelar o sonho do rei. Eles oraram ao 
Deus do céu.

Slide 15: 4. Que dois objetos Daniel disse ter o 
rei visto em seu sonho?

Slide 16: A primeira coisa que o rei viu foi uma 
grande imagem feita dos seguintes elementos: a 
cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de 
prata, o ventre e as coxas eram de cobre, as pernas 
eram de ferro e os pés de ferro e barro.



Slide 17: Em seguida, o rei viu uma pedra 
que havia sido cortada sem o auxílio de mãos 
humanas. Neste ponto, o rei Nabucodonosor 
estava, sem dúvida, assentado em seu trono e 
fascinado com o que ouvira. Daniel havia referido 
o sonho precisamente como Deus lhe havia dado. 
Agora o rei esperava ansiosamente saber o que o 
sonho significava. Daniel prosseguiu expondo a 
interpretação, conforme o Senhor lhe mostrara, e 
nós faríamos bem em tomá-la justamente como 
Ele a revelou. O único e seguro caminho para a 
interpretação da Bíblia e da profecia é permitir 
que as Escrituras expliquem-se a si mesmas.

Slide 18: 5. O que representa a cabeça de ouro? 
O rei era considerado como o cabeça do Estado.

Slide 19: Eis por que Nabucodonosor representava 
Babilônia, o império que dá início à profecia.

Slide 20: A nação neobabilônica governou o 
mundo de 612 a 539 A.C., como um dos mais 
poderosos impérios da antiguidade, aquele que 
poderia ser muito bem representado por uma 
cabeça de ouro. Note que a profecia começa no 
tempo de Daniel.



Slide 21: A supremacia de Babilônia não 
aconteceria para sempre. Reinos sucessivos, 
inferiores a Babilônia, governariam cada um por 
sua vez.

Slide 22: Na noite em que o rei Belssazar fez 
um banquete para mil convidados, uma mão 
misteriosa decretou o fim de Babilônia.

Slide 23: Liderada por Ciro, em 539 A.C., o 
império medo-persa conquistou Babilônia e a 
reduziu a ruínas. Os medos e os persas foram o 
poder governante do mundo de 539 a 331 A.C. 
Durante o seu reinado, todos os impostos tinham 
de ser pagos em prata.

Slide 24: (Clip da invasão de Ciro)

Slide 25: Assim como a prata é inferior ao ouro, 
da mesma forma o reino que se seguiu à Babilônia 
teve pujança menor que a dela.



Slide 26: Que metal representa o reino que veio 
após a Medo-Pérsia?

Slide 27: O reino grego de bronze chegou ao 
poder quando Alexandre, o Grande, conquistou 
os medos e persas na batalha de Arbela, em 331 
A.C.; a Grécia permaneceu no poder até cerca de 
168 A.C.

Slide 28: Os soldados gregos eram chamados de 
os “casacos de bronze” porquanto suas armaduras 
eram confeccionadas todas em bronze.

Slide 29: Observe como cada mineral retratado na 
imagem é de menor valor, porém, mais resistente 
do que os metais precedentes.

Slide 30: Que metal representa o quarto reino?



Slide 31: O quarto império representado pelas 
pernas de ferro é Roma.

Slide 32: A férrea monarquia romana venceu os 
gregos em 168 A.C., e desfrutou a supremacia 
mundial até que Roma foi capturada pelos 
ostrogodos em 476 D.C.

Slide 33: Roma foi o reino que dominava o mundo 
quando Jesus Cristo nasceu e morreu.

Slide 34: Perceba como Daniel predisse um 
milênio de história mundial com precisão 
infalível. O surgimento e o declínio desses quatro 
impérios mundiais –Babilônia, Medo-Pérsia, 
Grécia e Roma – estão claramente preditos na 
Bíblia e provados nos livros de história.

Slide 35: O que aconteceu após a queda do 
império romano? (Daniel 2:41 e 42)



Slide 36: Quando o império romano começou a 
se esfacelar, em 476 D.C., não foi conquistado 
por outro poder mundial. Em lugar disso, tribos 
bárbaras invadiram o império e o dividiram, 
justamente como profetizado por Daniel. Dez 
dessas tribos se tornaram a Europa moderna.

Slide 37: Elas são conhecidas como: ostrogodos, 
visigodos, francos, vândalos, alamanos, suevos, 
anglo-saxões, hérulos, lombardos e burgundos. 
Sete delas ainda existem na Europa. Por exemplo, 
os anglo-saxões tornaram-se os ingleses, os francos 
se transformaram nos franceses, os alamanos nos 
alemães e os lombardos nos italianos.

Slide 38: Esses dez reinos conseguiriam unir-
se, porventura? Mediante casamentos, alianças 
e tratados, os homens inutilmente tentaram unir o 
continente europeu.

Slide 39: Pela história, líderes como Carlos Magno, 
Napoleão, Kaiser Guilherme da Alemanha, 
Mussolini e Hitler, se empenharam em construir 
um novo império europeu. Mas as palavras da 
Escritura detiveram toda suposta pretensão de um 
novo governo mundial.

Slide 40: Apocalipse 13 nos diz que haverá outra 
tentativa de estabelecer uma religião universal, 
mas a profecia de Daniel claramente afirma que o 
mundo permanecerá politicamente dividido pelo 
resto da história terrena.



Slide 41: Quem estabelecerá o reino final? 
Texto de Daniel 2:44.

Slide 42: O próximo grande reino universal será o 
reino do céu, o qual é descrito em Mateus 25:31-
34.

Slide 43: Depois de ouvir a evidente 
interpretação do sonho por Daniel, o que o rei 
Nabucodonosor disse sobre Deus?

Slide 44: Reconhecendo que Deus tem pleno 
domínio dos acontecimentos desta Terra, está 
você disposto a permitir que Ele tenha pleno 
controle de sua vida?



TEMA 05
O REI VINDOURO

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: O Rei Vindouro

Slide 3: Atalia, a cruel rainha de Judá, foi ainda 
mais ímpia do que sua mãe, Jezabel. Quando seu 
filho Acazias morreu, ela rapidamente tomou o 
controle do reino ao executar todos os seus netos 
que podiam reinar em seu lugar. “Mas Jeoseba... 
irmã de Acazias, tomou a Joás, filho de Acazias, 
e... assim, o esconderam de Atalia, e não foi morto. 
Jeoseba o teve escondido na Casa do Senhor seis 
anos; neste tempo, Atalia reinava sobre a terra” (2 
Reis 11:2 e 3)



Slide 4: Por seis anos, apenas algumas pessoas 
dignas de confiança sabiam que a criança real 
estava vivendo escondida no templo de Deus. 
Joiada, o sumo sacerdote, amou e educou o jovem 
Joás como seu próprio filho. Durante esses anos, 
Joiada planejou e orou pelo melhor momento 
para apresentar o legítimo herdeiro do trono ao 
povo.

Slide 5: Finalmente o velho sacerdote convocou 
os mais confiáveis capitães do exército, e 
mostrou-lhes que o filho mais novo de Acazias 
ainda estava vivo. Eles decidiram esperar até o 
anoitecer de sexta-feira, quando todos os fiéis 
dentre o povo vinham até o templo para o culto 
do sábado, a fim de apresentar-lhes o jovem rei.

Slide 6: Com centenas de soldados armados de 
cada lado, Joiada trouxe o herdeiro do trono de 
Davi diante da multidão e o apresentou ao povo.

Slide 7: No início, o povo ficou atônito, mas 
quando viram a coroa real posta sobre a cabeça de 
Joás, “bateram palmas, e gritaram: Viva o rei!”.

Slide 8: Quando a impiedosa Atalia ouviu o som 
de trombetas e o regozijo de todo o povo, saiu 
correndo para o templo apenas para descobrir que 
seu reino de terror havia chegado ao fim. Naquele 
mesmo dia ela e seus seguidores foram mortos e 
Joás recebeu o reino.



Slide 9: A Bíblia nos diz que outro filho de Davi 
logo sairá do templo celestial, em meio ao som de 
trombetas, para receber Seu justo reino e destruir 
os ímpios.

Slide 10: 1. Quem é o rei que em breve sairá do 
templo celestial?

Slide 11: Um estudioso estima que há 1.845 
referências sobre a segunda vinda de Cristo no 
Antigo Testamento, no qual 17 livros dão-lhe 
destaque. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, 
existem 318 referências à segunda vinda de 
Cristo, um em cada 30 versos. Vinte e três dos 
27 livros do Novo Testamento se referem a este 
grande evento.

Slide 12: 2. Como a Bíblia descreve a vinda 
de Jesus? “Tormenta” significa “turbulência e 
tempestuosidade”. A segunda vinda de Jesus será 
tão ruidosa que está além da capacidade humana 
descrevê-la. Nada há de secreto sobre isso!

Slide 13: 3. Quem verá a Jesus quando Ele 
retornar? Isso está muito claro para ser mal 
compreendido. Cada pessoa viva, seja ela ímpia 
ou justa, verá Jesus voltar à Terra.



Slide 14: Um ajuntamento secreto ou 
“arrebatamento” do povo de Deus não está 
descrito ou indicado em nenhum lugar da Bíblia.

Slide 15: 4. Quem estará com Jesus quando 
Ele retornar nas nuvens do Céu? O esplendor 
do retorno de Cristo, por comparação, tornará 
pálido e insignificante o fulgor de uma bomba de 
hidrogênio.

Slide 16: A magnificência de todos os anjos 
celestiais tornará a segunda vinda de Cristo tão 
brilhante que ninguém haverá de perdê-la. Aliada 
a tudo isso estará a glória de Jesus e do Pai (Lucas 
9:26). A segunda vinda de Cristo será como o 
relâmpago reluzindo de um extremo a outro dos 
céus.

Slide 17: 5. O que o fulgor da vinda de Jesus 
fará aos ímpios vivos?

Slide 18: Quatrocentos anos antes do nascimento 
de Cristo, Sócrates, o filósofo grego famoso, 
bebeu uma taça de veneno e deitou-se para 
morrer. Então, os seus amigos perguntaram: 
“Será que vamos viver de novo?” O filósofo que 
morria só pôde responder: “Eu espero que sim, 
mas ninguém pode saber”.



Slide 19: Mas nós podemos saber o que a Bíblia 
revelou. 6. O que acontecerá aos justos que 
estiverem mortos por ocasião da vinda de 
Jesus?

Slide 20: Em Tewin Churchyard, perto da 
estação King’s Cross, na Inglaterra, há um 
túmulo interessante. Lady Anne Grimston não 
acreditava na possbilidade da ressurreição após 
a morte. Quando ela estava morrendo em sua 
casa palaciana, pediu para ser sepultada em um 
túmulo de mármore. O túmulo foi marcado por 
uma grande laje e cercado por uma grade de ferro 
para que nunca fosse violado ou aberto.

Slide 21: Anos mais tarde, a laje de mármore foi 
encontrada um pouco movida. Em seguida, o 
mármore rachou, e pela fresta de uma pequena 
fenda uma árvore cresceu. A árvore continuou 
a crescer, inclinando a pedra e quebrando a 
alvenaria de mármore, cercou o túmulo com as 
suas raízes, e rasgou os trilhos do chão com sua 
tromba enorme. A árvore no túmulo de Lady 
Anne Grimston é uma das maiores da Inglaterra. 
Foi mero acaso que causou a árvore a crescer lá? 
Talvez Deus o Todo-Poderoso aceitou seu desafio.

Slide 22: 7. Nesse ponto, o que acontecerá com 
os justos ressurretos e os justos vivos? Os santos 
de Deus encontrar-se-ão com o Senhor nos ares. 
Jesus não tocará a terra em Sua segunda vinda. 
Assim Ele não pousará sobre a terra como muitos 
creem. Sua segunda vinda será uma aparição 
celeste e não terrestre.



Slide 23: 8. Que solene advertência Jesus faz 
sobre Sua segunda vinda? Satanás personificará 
a segunda vinda de Cristo aparecendo na Terra 
como um ser glorioso e enganará a bilhões. Jesus 
nos adverte que Ele não porá Seus pés na Terra 
em Sua segunda vinda; antes, permanecerá nos 
ares, no céu.

Slide 24: Os astecas, uma tribo indígena mexicana, 
possuíam a tradição de que “Quetzal-coatl”, o 
seu deus mitológico de pele branca, que veio à 
Terra para ensinar as pessoas as artes domésticas, 
voltaria depois de muitos séculos, e os levariam 
a um terra que era a morada dos deuses, um 
lugar de elevada e eterna felicidade. E esta foi 
a razão pela qual respeitaram os conquistadores 
espanhóis. Por serem brancos de pele e de barba, 
eles pensaram que eram os descendentes do deus 
branco.

Slide 25: Assim como os astecas foram enganados 
pelos espanhóis, os sedutores enganos de Satanás 
serão tão convincentes que a maioria das pessoas 
será lograda.

Slide 26: Este é o falso Cristo brasileiro. Surgiram 
mais de 1.100 líderes religiosos em diferentes 
partes do mundo nos últimos 50 anos, os quais 
diziam ser o Cristo e Salvador do mundo. A 
maioria desses falsos cristos é da África, Índia ou 
do Oriente e se espalhou para o Ocidente.



Slide 27: O que podemos saber sobre o tempo 
da volta de Jesus? Um pregador americano 
chamado Harold Camping mandou colocar 
centenas de outdoors nos EUA anunciando o fim 
do mundo para o dia 21 de maio de 2011.

Slide 28: Outras milhares de pessoas aguardaram 
o fim do mundo para o ano 2012, baseados nas 
profecias do calendário maia. Mas a Bíblia tem 
uma advertência para os que insistem em definir 
uma data para o fim.

Slide 29: Somente Deus sabe o tempo exato da 
segunda vinda. Todas as datas humanamente 
fixadas para esse evento estão em desarmonia 
com a Bíblia. Mas Jesus deixou claro que quando 
virmos os sinais de Sua vinda se cumprirem 
(Mateus 24:4-51; Lucas 21:8-33 e 2 Timóteo 3:1-
8), podemos saber que ela está muito próxima, às 
portas.

Slide 30: Pompeia era um lugar movimentado, 
e evidências demonstram diversos detalhes do 
cotidiano da cidade. No chão de uma das casas, 
por exemplo, está a inscrição Salve, lucru (Bem-
vindo, dinheiro), no local onde funcionava um 
comércio; jarras de vinho trazem um dos primeiros 
exemplos de slogan mercadológico.

Slide 31: Na época da erupção do vulcão Vesúvio, 
a cidade de Pompeia tinha aproximadamente 
20.000 habitantes, em uma região onde os 
romanos mantinham suas vilas de férias. O 
Vesúvio espalhou uma nuvem mortal de rochas, 
cinzas e fumaça, cuspindo lava e pedras. Estima-



se que 16.000 cidadãos morreram devido à 
explosão do vulcão.

Slide 32: A maioria, evidentemente, escapou; mas 
os que morreram parecem ter sido colhidos no ato 
de fugir – agarrando objetos de valor ou abraçando 
suas famílias. Foi o notável arqueólogo Giuseppe 
Fiorelli que tirou a dedução mais importante: a 
cinza vulcânica que sepultou aquela pobre gente, 
umidecida pelas pesadas chuvas, solidificou-se 
em torno dos cadáveres, exatamente como num 
molde de escultor. À medida que os corpos se 
decompunham, deixavam suas formas impressas, 
que poderiam ser novamente enchidas de massa 
para formar uma estátua de terrível precisão.

Slide 33: Jesus fez uma comparação dos últimos 
dias ao que aconteceu nos dias de Noé.

Slide 34: (Ler Lucas 17:26-27).

Slide 35: O mesmo cataclismo ocorreu nos dias 
de Ló pegando a todos desprevenidos (versos 28 
e 29).



Slide 36: E assim será na vinda de Jesus. Texto 
Lucas 17:30, 32 e 33.

Slide 37: Amigos, logo terá morrido o derradeiro 
eco do súplice convite para a entrega. Agora é que 
temos oportunidade de dizer: “Tudo entregarei”, 
e permitir que o Rei do universo exerça plena 
autoridade em nossa vida. Nada temos a perder 
senão nosso ansioso coração, inclinado ao pecado; 
temos tudo a ganhar: paz, alegria, comunhão 
com Cristo, e vida eterna. Os sábios atenderão 
de imediato, a seguir farão côro com o convite 
divino: “VEM”. Ergam as mãos aqueles que estão 
dispostos a se preparar!





TEMA 06
DESCANSANDO A TERRA

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: Descansando a Terra

Slide 3: Nosso mundo foi primeiramente criado 
com um perfeito equilíbrio na natureza. Homem, 
animais e plantas viviam em total harmonia.

Slide 4: Mas, tudo mudou com a entrada do 
pecado. Com a desobediência, o casal foi expulso 
do jardim e um anjo guardou a entrada do paraíso 
para que ninguém mais entrasse.



Slide 5: O homem começou a comer os animais, e 
estes uns aos outros. Espinhos e cardos brotaram 
em todos os lugares.

Slide 6: O açoite do pecado exauriu até mesmo 
o solo. Deus disse a Caim: “Quando lavrares o 
solo, não te dará ele a sua força” (Gênesis 4:12).

Slide 7: Essa é a razão pela qual o Senhor 
ordenou aos filhos de Israel que fizessem 
repousar a terra a cada sete anos (Êxodo 23:10 
e 11). Essa providência permitiria que o solo 
pudesse recuperar sua vitalidade e prover uma 
colheita espontânea para consumo dos pobres. 
Mas, a maioria do povo de Deus ignorou essa lei 
ou simplesmente se recusou a obedecê-la.

Slide 8: Então, chegou o dia do terrível julgamento. 
Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Judá e 
executou aqueles que se haviam rebelado contra 
ele. Outros foram levados cativos para a dourada 
cidade de Babilônia.

Slide 9: Enquanto isso, a terra de Israel jazia 
quietamente em ruínas, “até que a terra se 
agradasse dos seus sábados; todos os dias da 
desolação repousou” (2 Crônicas 36:21).



Slide 10: No final dos 70 anos, os sobreviventes 
retornaram a Canaã para replantar a terra 
prometida e reconstruir Jerusalém.

Slide 11: Por 6.000 anos Jesus tem plantado a 
semente do evangelho. A Bíblia nos diz que “para 
o Senhor, um dia é como mil anos” (2 Pedro 3:8). 
Logo o Rei Jesus virá para realizar a colheita no 
mundo.

Slide 12: Alguns serão mortos pelo resplendor de 
Sua vinda e o restante será levado para Seu reino 
dourado. Então, este cansado e velho planeta 
observará um sábado de 1.000 anos!

Slide 13: 1. Que acontecimentos marcam o 
início dos 1.000 anos? Os mil anos de Apocalipse 
20 são frequentemente chamados de milênio. A 
palavra “milênio” é simplesmente a composição 
de duas palavras latinas: “milli”, significando 
“mil” e “annum”, que quer dizer “anos”.

Slide 14: A segunda vinda de Cristo e a ressurreição 
dos justos marcam o início dos 1.000 anos.



Slide 15: Os santos de todas as eras (descritos 
como “bem-aventurados e santos” no verso 6) 
tornarão à vida na primeira ressurreição.

Slide 16: 2. O que mais acontecerá na primeira 
ressurreição? Veja o gráfico dos mil anos na 
página 6, para uma síntese dos eventos que terão 
lugar quando os mil anos começarem.

Slide 17: 3. Quem será trazido à vida na segunda 
ressurreição, e quando ela ocorrerá? Os ímpios 
são ressuscitados na segunda ressurreição geral, 
no final dos 1.000 anos.

Slide 18: 4. Qual será a condição da Terra 
durante os 1.000 anos? A Terra será totalmente 
devastada por um terremoto e chuva de granizo 
que a assolam na segunda vinda de Cristo. Ela 
será deixada em completa escuridão. Os mortos 
jazerão sobre toda a superfície da Terra e ninguém 
os pranteará, porquanto nenhum ser humano 
estará vivo para fazê-lo. Os justos serão levados 
para o Céu, e os ímpios serão todos mortos.

Slide 19: Durante os 1.000 anos, o diabo estará 
aprisionado pelas circunstâncias, “para que não 
mais enganasse as nações” (Apocalipse 20:3). 
Uma cadeia literal nunca poderia algemar um ser 
espiritual. Somente uma coisa poderia impedi-
lo de tentar as pessoas, e essa é que elas não 



estivessem vivas! Quando Jesus vier, os ímpios 
serão todos mortos e os justos levados ao Céu; 
assim, Satanás e seus anjos estarão confinados a 
este planeta sem ninguém para tentar. Por 1.000 
anos eles perambularão pela Terra e contemplarão 
o fruto de sua rebelião. Nenhuma torturante cadeia 
de circunstâncias como essa foi jamais forjada. 
É desse modo que Satanás e seus anjos serão 
aprisionados. “Serão ajuntados como presos em 
masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados 
depois de muitos dias.” (Isaías 24:22)

Slide 20: 5. Onde os santos se encontrarão 
durante os 1.000 anos e o que estarão fazendo? 
Durante os 1.000 anos os santos estarão no 
Céu, participando de um julgamento. Eles não 
decidirão quem está salvo ou perdido, porque 
Deus já terá determinado isso. Eles simplesmente 
confirmarão os juízos de Deus. “Os teus atos de 
justiça se fizeram manifestos.” (Apocalipse 15:4) 
A justiça do castigo divino sobre os perdidos 
será confirmada, bem como o galardão dos justos 
(Apocalipse 22:11 e 12).

Slide 21: Essa fase do juízo tem lugar para benefício 
dos santos. Por exemplo, suponha que você está 
no Céu e descobre que seu amado pastor não se 
encontra ali, e que um infame criminoso se acha 
entre os salvos. Você provavelmente gostaria de 
ter uma explicação a respeito. Os anjos o guiarão 
aos livros de registro para a resolução de quaisquer 
dúvidas. No final desta fase de julgamento, todos 
estarão plenamente convencidos da justiça, amor 
e trato imparcial de Deus com os homens. Eles 
declararão: “Verdadeiros e justos são os Seus 
juízos” (Apocalipse 19:2).



Slide 22: 6. O que acontecerá no final dos 1.000 
anos? No encerramento dos 1.000 anos, a Nova 
Jerusalém, com todos os santos dentro dela, 
descerá do Céu e pousará onde é agora o Monte 
das Oliveiras (Zacarias 14:1, 4, 5 e 9). O Senhor 
aplainará a colina com o objetivo de fazer uma 
imensa planície para o lugar da cidade.

Slide 23: 7. O que acontecerá em seguida à 
libertação de Satanás? Após a ressurreição dos 
ímpios, Satanás estará livre uma vez mais para 
enganá-los e manipulá-los.

Slide 24: 8. O que Satanás irá fazer quando 
os ímpios ressuscitarem? Satanás engabelará o 
povo, levando-o a crer que ele foi injustamente 
expulso do Céu e que juntos eles podem capturar 
a cidade e tomar-lhe o controle. Vendo que estão 
trancados do lado de fora da santa cidade, os 
ímpios organizarão um ataque para conquistar a 
Nova Jerusalém.

Slide 25: 9. O que haverá em seguida? Fogo 
da parte de Deus cairá sobre os ímpios e formará 
um vastíssimo lago de fogo ao redor da cidade 
divina. Esse fogo transforma tudo em cinzas 
(Malaquias 4:3).

Slide 26: O diabo não tem controle sobre esse 
fogo, que é chamado de inferno. Em lugar 
disso, ele e seus anjos também serão punidos e 
se transformarão em cinzas (Apocalipse 20:10; 
Ezequiel 28:18). Não há ressurreição a partir 
dessas chamas, que são chamadas de segunda 
morte (Apocalipse 20:14).



Slide 27: Este quadro permite recapitular os 
acontecimentos em uma perspectiva geral 
(comentar brevemente as fases já ensinadas).

Slide 28: 10. Após a extinção do fogo, o que 
Deus fará por Seu povo?

Slide 29: No fim dos 70 anos do cativeiro 
babilônico, os filhos de Israel retornaram à terra 
prometida e reconstruíram a cidade.

Slide 30: Depois do milênio, os santos verão Jesus 
criar novos céus (atmosfera) e uma nova e perfeita 
Terra, onde o pecado nunca mais levantará sua 
horrenda cabeça (Naum 1:9).

Slide 31: O paraíso que Adão e Eva perderam será 
restaurado em toda a sua glória edênica.



Slide 32: Paz, alegria, amor e perfeita felicidade 
repousarão para sempre sobre o povo de Deus!

Slide 33: Um fazendeiro teve toda a sua 
propriedade destruída pelo fogo. Desolado, ele 
começou a andar pelos escombros para ver se 
algo poderia ainda ser aproveitado. Então viu 
algo se mexer entre o carvão.

Slide 34: Viu uma ninhada de pintinhos sair 
debaixo do corpo carbonizado de uma galinha 
que, no momento da destruição, protegeu seus 
filhos ainda que isto lhe custasse a vida.

Slide 35: Tomando o pintinho em sua mãos pensou 
no grande sacrifício de amor de um animal que 
agiu por instinto mas que ilustra o amor de Deus.

Slide 36: Um dia este planeta será consumido pelo 
fogo, mas há um lugar que já foi consumido pela 
ira de Deus: o calvário. Se você buscar proteção à 
sombra da cruz estará livre da punição final.



Slide 37: (Apelo à entrega).





TEMA 07
A LEI DO REI

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: A Lei do Rei

Slide 3: Depois de Dario, rei dos medos e 
persas, haver conquistado Babilônia, ele mandou 
executar todos os oficiais do governo babilônio, 
exceto um. Esse afortunado homem chamava-se 
Daniel, um servo do verdadeiro Deus.

Slide 4: Setenta anos antes ele havia sido levado 
de Judá para Babilônia como cativo, e obrigado 
a servir no palácio como conselheiro dos reis 
babilônios. Daniel tornou-se conhecido em todo 
o império por ter “um espírito excelente” (Daniel 
5:12; 6:3).



Slide 5: O rei Dario não apenas poupou Daniel, 
mas pensou em “constituí-lo sobre todo o reino” 
(Daniel 6:3). Quando os oficiais medo-persas 
perceberam que o rei estava prestes a promover 
um velho cativo hebreu para governar sobre eles, 
ficaram enfurecidos e enciumados.

Slide 6: Assim, eles conspiraram visando persuadir 
o rei Dario a assinar uma lei determinando que, 
durante os próximos trinta dias, qualquer cidadão 
que pedisse alguma coisa ao seu deus ou a um 
homem, que não o rei, seria lançado na cova dos 
leões (Daniel 6:7). Aparentemente esses homens 
sabiam que Daniel era constante em sua vida de 
oração e firmemente comprometido em obedecer 
à lei do seu Deus, que proibia adorar outros 
deuses (Êxodo 20:3).

Slide 7: Como esperavam e vigiavam Daniel dia 
e noite, os oficiais o viram orando a Deus com a 
janela de seus aposentos totalmente aberta.

Slide 8: Quando o rei Dario descobriu que 
havia sido tapeado e que seu velho amigo fora 
condenado à cova dos leões, tentou de todas as 
formas libertar Daniel da lei absurda que havia 
assinado.



Slide 9: Mas a lei não podia ser mudada. Daniel 
foi conduzido à cova dos leões.

Slide 10: No entanto, Deus recompensou sua 
fidelidade enviando um anjo para fechar a boca 
das feras (Daniel 6:22).

Slide 11: A profecia nos diz que nos últimos dias 
o povo de Deus terá de fazer decisão semelhante 
com respeito a qual rei e lei obedecerão.

Slide 12: A lei de Deus foi dada à humanidade na 
forma escrita no monte Sinai.

Slide 13: Deus chamou Seu servo Moisés para 
subir a montanha, e após 40 dias Deus escreveu 
em tábuas de pedra os 10 mandamentos (Êxodo 
20).



Slide 14: A lei de Deus se divide em duas partes: 
4 mandamentos relacionados com o amor a Deus 
e 6 mandamentos relacionados com o amor ao 
próximo. (Leia os 10 mandamentos ou o resumo).

Slide 15: Por três vezes na Bíblia, reis terrenos 
(Herodes, Assuero e Dario) fizeram leis que mais 
tarde quiseram mudar e não puderam. Se as leis 
de fracos e vacilantes reis eram imutáveis, como 
poderia alguém pensar que a eterna lei de Deus, 
escrita em pedra por Seu próprio dedo, pudesse 
ser alterada?

Slide 16: Pode a lei moral de Deus ser emendada 
ou revogada? Sob nenhuma circunstância 
podem os Dez Mandamentos da Lei de Deus ser 
mudados ou emendados. Essa lei é permanente 
como seu próprio Autor.

Slide 17: Alguns dizem que os Dez Mandamentos 
não são obrigatórios para os cristãos do Novo 
Testamento. O que Jesus disse sobre isso? O 
Novo Testamento ensina claramente que o povo 
de Deus guarda os Seus mandamentos. Todos 
sabemos que o mundo está hoje em tremendas 
dificuldades porque a maioria entende não ser tão 
importante obedecer à Lei de Deus. “Já é tempo, 
Senhor, para intervires, pois a Tua lei está sendo 
violada.” (Salmo 119:126)



Slide 18: De acordo com a Bíblia, o que é 
pecado? É a transgressão dos 10 mandamentos. 
Eva violou a lei que diz: “Não cobiçarás”. Assim, 
transgredir a lei dos Dez Mandamentos, que foi 
escrita com o próprio dedo divino (Êxodo 31:18; 
32:16), é pecado. Cada pecado que qualquer 
pessoa possa cometer é condenado em pelo menos 
um dos Dez Mandamentos. Ela abrange “todo o 
dever do homem” (Eclesiastes 12:13).

Slide 19: Quando tomamos ciência de nosso 
pecado, procuramos por um Salvador. Foi isso 
que ocorreu com Adão e Eva ao oferecerem a 
primeira oferta pelo pecado. Assim, o diabo odeia 
de modo muito particular a Lei, porque ela nos 
dirige a Jesus para salvação e perdão.

Slide 20: Foi o pecado que levou o povo de Israel 
a construir um bezerro de ouro para adorar em 
lugar de Deus. Eles quebraram o mandamento 
que diz “Não farás para ti imagem de escultura… 
não as adorarás”.

Slide 21: Suponhamos que você peque apenas 
3 vezes por dia. Uma mentirinha aqui, um mau 
pensamento ali, e ainda seriam 1095 pecados em 
um ano. Multiplique isso pelos anos de sua vida e 
descobrirá que tem um grande problema.

Slide 22: As pessoas são salvas por guardarem a 
Lei? Ninguém é salvo por guardar a Lei de Deus. 
Todos são salvos pela milagrosa e operante graça 
de Deus.



Slide 23: Mas aqueles que são salvos ou 
transformados pela graça de Jesus, querem 
obedecer a Sua Lei como expressão de amor e 
ação de graças a Ele. A Revista Adventista dos 
EUA contou a história de Craig, que se encontrava 
em uma condição desesperadora. Sofria de 
insuficiência renal aguda. Ele precisava receber 
com urgência a doação de um rim.

Slide 24: Geri pensou no que poderia fazer para 
ajudá-lo. De que maneira seu esposo, filhas e pais 
reagiriam diante de sua decisão de fazer isso por 
alguém que consumia álcool e fumava? Será que 
Craig se sentiria para sempre em débito? Após 
muita oração e reflexão, Geri decidiu seguir com 
o plano. Craig implorou para que ela não fizesse 
a doação. Ela respondeu que acreditava que Deus 
estava à frente de tudo e que tudo estava nas mãos 
dEle.
– O que posso fazer para recompensá-la?, Craig 
perguntou.
Geri respondeu com um largo sorriso: – Não se 
preocupe; farei uma lista.
Em seguida, acrescentou: – Meu rim não bebe e 
não fuma, e vai à igreja todo sábado. Por favor, 
não tente mudar o estilo de vida dele.
Na sala de cirurgia, a equipe médica colocou 
a maca de Geri e a de Craig lado a lado. Eles 
olharam um para o outro e deram as mãos. Craig 
perguntou com um olhar sério: – Onde está?
– Onde está o quê?
Com lágrimas escorrendo pela face, ele 
respondeu: – A lista.
Nesse momento, as lágrimas de Geri começaram 
a rolar também.
– Craig, não há lista nenhuma. Este é um 
presente. Eu o amo. Deus o ama. Mais tarde ele 
deu testemunho de sua nova vida em Jesus.



Slide 25: Viver sob a graça pela fé torna 
dispensável a Lei de Deus? Aqueles que foram 
perdoados por Jesus por transgredirem Sua 
Lei são duplamente inclinados a obedecer aos 
mandamentos do Senhor. E sentindo Seu bendito 
perdão, ficam mais desejosos do que outros de 
seguir alegremente a Jesus.

Slide 26: Certa vez uma pipa foi erguida a uma 
altura maravilhosa. Admirada com sua elevação, 
a pipa disse para si: “Veja como multidões 
admiram o meu voo! Se eu fosse mais livre, eu 
furaria as nuvens. Posso voar mais longe sem uma 
corda.” Enquanto assim falava, a linha quebrou. 
Os ventos logo a derrubaram no mar. Nenhuma 
pipa voa sem linha. Quantas vezes desejamos 
quebrar as linhas da lei de Deus para tentar voar 
mais longe!!?

Slide 27: Como é possível guardar os 
mandamentos? Quando alguém é nascido de 
novo, Jesus Cristo, por Seu Santo Espírito, habita 
a vida da pessoa e miraculosamente torna possível 
a obediência.

Slide 28: Posso ser um cristão verdadeiro sem 
guardar os mandamentos de Deus?



Slide 29: Ouvi um pregador afirmar: “Não 
guardo mais os dez mandamentos, porque foram 
abolidos na cruz. Se eu guardasse é como se Cristo 
morresse em vão”. Que falta de compreensão da 
missão de Jesus! Será que Ele morreu para nos 
dar licença de pecar? Não gostaria de ter este 
pastor como vizinho. Teria de fechar bem minha 
casa: pois para ele não é pecado roubar! Teria 
de me proteger dele: pois para ele não é pecado 
matar. Duvidaria de suas palavras: pois para ele 
não é pecado mentir.
– Digo com humildade e respeito: qualquer 
religião que não guarda os dez mandamentos está 
contra Deus. O que as igrejas precisam não é de 
abandonar a lei, mas abandonar o pecado!

Slide 30: Quais são algumas das gloriosas 
recompensas de guardar a Lei de Deus? 
Felicidade, alegria, paz e um viver mais 
abundante acontecem àqueles que obedecem à 
Lei de Deus. Não admira que Davi disse que os 
mandamentos de Deus são mais desejáveis que o 
ouro (Salmo 19:10).

Slide 31: A experiência de Daniel com a lei e 
os leões é um exemplo desse tipo de paralelo 
espiritual. Observe as seguintes semelhanças: Os 
líderes da Medo-Pérsia queriam destituir Daniel 
de sua elevada posição porque tinham ciúmes de 
seu relacionamento próximo com o rei. Daniel 
6:3 diz: “... O rei pensava em estabelecê-lo 
sobre todo o reino.” Igualmente, os chefes de 
Jerusalém pretendiam livrar-se de Jesus porque 
se enciumaram de Seu íntimo relacionamento 
com o Rei do Universo (João 5:18-20).



Slide 32: Os oficiais medo-persas espionavam 
Daniel numa tentativa de apanhá-lo fazendo 
ou dizendo algo errado (Daniel 6:4). Os líderes 
religiosos dos tempos de Jesus enviaram espias 
para segui-Lo, esperando surpreendê-Lo fazendo 
ou dizendo algo errado (Lucas 20:19 e 20).

Slide 33: Os inimigos de Daniel não puderam 
encontrar qualquer falta nele, e assim prepararam 
uma armadilha para alcançar seus objetivos. 
De modo semelhante, os principais sacerdotes 
e os escribas conspiraram com Judas Iscariotes 
para armar uma cilada para Jesus (Lucas 22:2-
6). Todavia, Pilatos declarou que não havia 
encontrado qualquer falta em Cristo (João 19:4).

Slide 34: Depois de Daniel haver sido lançado na 
cova dos leões, uma pedra foi colocada sobre sua 
entrada e selada com o sinete real (Daniel 6:16 e 
17). Jesus também foi colocado numa tumba em 
cuja entrada havia uma pesada pedra, lacrada com 
o brasão do governo (Mateus 27:58-60, 65 e 66).

Slide 35: Tanto Daniel quanto Jesus eram 
inocentes e saíram vivos de suas prisões terrenas 
(Daniel 6:23; Marcos 16:5 e 6).

Slide 36: Entregue o seu coração a Jesus agora e 
peça forças para guardar a Sua lei.





TEMA 08
TIJOLOS SEM PALHA

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: A Feiticeira de Endor

Slide 3: Antes de Moisés ir até ao rei do Egito para 
negociar a liberdade dos filhos de Israel, ele e seu 
irmão Aarão encontraram-se com os oprimidos 
líderes de Israel.

Slide 4: Durante essa reunião, Moisés e Aarão 
animaram o povo a se consagrar ao Senhor e lhes 
disseram que Deus estava prestes a livrá-los da 
escravidão com mão poderosa.



Slide 5: Os israelitas estavam trabalhando sete 
dias por semana, para cumprir sua carga de 
trabalho imposta pelos egípcios.

Slide 6: Eles trabalhavam sete dias por semana, 
24 horas por dia!

Slide 7: Mas depois desse encontro com Moisés, 
eles decidiram descansar novamente no sétimo 
dia.

Slide 8: Eis por que o furioso Faraó mais tarde 
disse a Moisés e Aarão: “O povo da terra já é 
muito, e vós o distraís das suas tarefas”. (O termo 
hebraico traduzido nessa passagem por “distrair” 
é tbv ou shabath — descanso — e significa 
“motivar a guarda do sábado”.)

Slide 9: O raivoso rei sabia que precisava tomar 
alguma providência drástica para manter sua 
população de escravos sob controle, assim ele 
decidiu sobrecarregá-los de trabalho e tirar Deus 
e Seu culto do pensamento deles.



Slide 10: Ele disse: “Daqui em diante não torneis 
a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes; 
eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E 
exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes 
faziam; nada diminuireis dela” (Êxodo 5:7 e 8).

Slide 11: Como nos dias de Moisés, Deus está a 
ponto de fazer grandes coisas por Seu povo. Logo 
eles serão libertados da escravidão do pecado e 
rumarão para a Canaã celestial. E uma vez mais 
Deus está procurando atrair a mente de Seu povo 
para a importância do descanso sabático.

Slide 12: 1. Deus fez o descanso sabático apenas 
para os israelitas? Quando Jesus disse que o 
sábado foi feito por causa do homem, a palavra 
“homem” significa toda a “humanidade” – para 
todas as pessoas, em todo o tempo e em todos os 
lugares.

Slide 13: 2. Quando Deus estabeleceu o sábado? 
O sábado foi estabelecido no final da semana da 
criação.

Slide 14: Por três vezes em Gênesis, capítulo dois, 
Deus nos diz que Ele fez o sábado no sétimo dia 
da semana da criação. Ele também o santificou, 
o que significa “pô-lo de lado para uso santo”. 
Deus fez o sábado como um período de tempo 
de 24 horas, porque toma tempo desenvolver o 
verdadeiro relacionamento de amor com Jesus.



Slide 15: O diabo, como o Faraó do Egito, 
pretende manter-nos tão ocupados trabalhando 
que não tenhamos tempo para pensar em Deus. 
Sabendo como o povo dos finais dos tempos 
seria excessivamente ocupado, Deus separou um 
período de 24 horas semanalmente para despendê-
lo com Seu povo, procurando fazer com que eles 
se familiarizassem com Seu Criador.

Slide 16: Durante a Revolução Francesa o 
sábado cristão foi abolido na França. Um dia 
em 7 como um dia de descanso foi substituído 
por um dia em 10. “Nós não podemos destruir o 
cristianismo, até primeiro destruirmos o sábado 
cristão”, disse Voltaire. O experimento funcionou 
desastrosamente para o homem e os animais. Até 
os cavalos, trabalhando 10 dias sem descanso, 
caíam nas ruas de exaustão. Tan, P. L. (1996). 
Encyclopedia of 7700 Illustrations: Signs of the 
Times. Garland, TX: Bible Communications, Inc.

Slide 17: Experiências provam que os homens 
não podem suportar trabalho manual sete dias 
por semana continuamente. A Henry Ford Motor 
Company decidiu diminuir a jornada de trabalho 
para seis dias, não tanto por causa da escassez 
de alumínio, mas em consideração às condições 
de saúde dos trabalhadores. Um porta-voz da 
empresa disse que sete dias de labuta teve efeitos 
nocivos sobre os trabalhadores. Tan, P. L. (1996). 
Encyclopedia of 7700 Illustrations: Signs of the 
Times. Garland, TX: Bible Communications, Inc.



Slide 18: 3. Como Deus tem demonstrado 
a importância de Seu santo sábado? Êxodo 
20:8-11 é o quarto mandamento da Lei de Deus. 
Tornando o sábado um de Seus mandamentos Ele 
demonstrou sua extrema importância. O verso 
10 o chama de “o sábado do Senhor teu Deus”. 
Somente o quarto mandamento tem início com 
a palavra “lembra-te”, indicando que Deus sabia 
que o povo o esqueceria. Transgredir os Dez 
Mandamentos da Lei de Deus é pecado (1 João 
3:4). Mas Jesus morreu para salvar Seu povo 
de seus pecados ou transgressão da Lei (Mateus 
1:21).

Slide 19: 4. Que dia Jesus santificou? Jesus é 
nosso exemplo (1 Pedro 2:21) em tudo, incluindo 
a guarda do sábado, como era Seu costume. Um 
“costume” é um hábito regular. Os cristãos devem 
andar como Ele andou (1 João 2:6).

Slide 20: Jesus foi crucificado na sexta-feira (dia 
de preparação), o dia que antecede ao sábado 
(Marcos 15:42). Jesus descansou na tumba no 
sábado do mandamento (Lucas 23:56), e então 
ressurgiu no primeiro dia, o dia posterior ao 
sábado (Marcos 16:1-6). Os cristãos ao redor 
do mundo ainda o celebram como o Domingo 
de Páscoa. A Bíblia mostra claramente que o 
sábado era o dia depois da sexta-feira e anterior 
ao domingo. É fácil localizar esse dia da semana 
em qualquer calendário.



Slide 21: 5. Foi mudado o calendário? O 
calendário foi alterado uma vez, em outubro 
de 1582, mas essa mudança não alterou o ciclo 
semanal. Dez dias foram subtraídos do calendário 
em seguida ao dia 4 de outubro de 1582. O que 
teria sido sexta-feira, 5 de outubro, tornou-se 
sexta-feira, 15 de outubro. Mas isso não mudou a 
ordem dos dias da semana.

Slide 22: 6. Qual era o costume do apóstolo 
Paulo com respeito ao sábado? Também era 
costume de Paulo guardar o sábado do sétimo dia.

Slide 23: Em outra ocasião, os discípulos 
encontraram-se no sábado com um grupo de 
mulheres simpatizantes com a Bíblia que se 
reuniam à margem de um rio, porque a cidade 
não possuía sinagoga (Atos 16:13).

Slide 24: 7. Será que Jesus queria que Seu 
povo guardasse o sábado após Sua morte por 
seus pecados? Jesus estava predizendo a queda 
de Jerusalém, que Ele sabia teria lugar no ano 
70 D.C. (cerca de 40 anos mais tarde). Mas Ele 
aconselhou Seus seguidores a orarem para que 
eles não tivessem de fugir do exército invasor no 
dia de sábado. Está claro que Jesus esperava que 
Seu povo guardasse o sábado santo muito tempo 
após Sua morte.



Slide 25: 8. Como guardar o sábado?
Não seguindo os teus caminhos” (Isaías 
58:13): não fazer nele seu trabalho normal. 
“Nem encontrar o teu próprio prazer”: 
evitar diversão, entretenimento. 
“Nem falar as tuas próprias palavras”:  
conversa fútil ou conversa sem sentido. 
Buscar o ensino, companheirismo, autoexame 
de oração com outros cristãos na igreja (Hebreus 
10:24-5). Ao torná-lo um dia de renovação 
espiritual e descanso físico (Isaías 58:14).

Slide 26: Como guardar o sábado?
Não seguindo os teus caminhos” (Isaías 
58:13): não fazer nele seu trabalho normal. 
“Nem encontrar o teu próprio prazer”: 
evitar diversão, entretenimento. 
“Nem falar as tuas próprias palavras”:  
conversa fútil ou conversa sem sentido. 
Buscar o ensino, companheirismo, autoexame 
de oração com outros cristãos na igreja (Hebreus 
10:24-5). Ao torná-lo um dia de renovação 
espiritual e descanso físico (Isaías 58:14).

Slide 27: O filme Carruagem de Fogo conta a 
história verídica do atleta Eric Liddell. Durante 
meses Eric treinou com o objetivo de vencer 
a corrida de 100 metros nos Jogos Olímpicos 
de 1924.  De repente, um corredor caiu fora da 
corrida de 400 metros, prevista em um dia de 
semana. Eric ofereceu-se para preencher o espaço, 
mesmo que isso fosse diferente do tipo de corrida 
para a qual ele havia treinado.



Slide 28: Muitos jornalistas esportivos previram 
que ele iria ganhar. Então Eric descobriu que a 
corrida de 100 metros estava marcada para o dia 
que ele considerava sagrado. Isso representava 
um problema: Eric acreditava que não poderia 
honrar a Deus pela execução do concurso, no dia 
do Senhor. Seus fãs ficaram chocados com a sua 
recusa. Alguns que o haviam elogiado agora o 
chamavam de fanático. Mas Eric ficou firme.

Slide 29: Quando a corrida acabou, Eric Liddell 
estabeleceu um recorde de 47,6 segundos.  

Slide 30: Mais tarde, Eric Liddell foi para a China 
como missionário. Ele morreu em 1945, em um 
campo de guerra. Tan, P. L. (1996). Encyclopedia 
of 7700 Illustrations: Signs of the Times. Garland, 
TX: Bible Communications, Inc.

Slide 31: Que bênção é prometida pelo 
mandamento do sábado? Cada um dos Dez 
mandamentos tem um significado espiritual. 
Alguns cristãos legalistas focalizam a letra da 
lei e negligenciam seu espírito. Jesus quer que 
mantenhamos tudo em equilíbrio (Mateus 5:21, 
22, 27 e 28). A Bíblia frequentemente usa o termo 
“descanso” para referir-se à salvação. Hebreus 
4:1, 4, 9 e 10 diz que aqueles que realmente 
foram conduzidos ao “descanso” da conversão e 
que habitam em Cristo, guardarão o sábado do 
sétimo dia como símbolo do repouso cristão.



Slide 32: Porque Jesus deu o sábado como um 
sinal de Seu poder criador e santificador, você 
gostaria de começar a receber as bênçãos desse 
dia santo, guardando-o em Sua honra?





TEMA 09
A FEITICEIRA DE ENDOR

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: A Feiticeira de Endor

Slide 3: O rei Saul não sabia o que fazer e estava 
tremendo de medo. Todo o exército filisteu estava 
reunido para atacar as pequenas e debilitadas 
tropas de Israel. Saul lamentou: “Se Samuel 
estivesse aqui, ele me diria o que fazer”. Mas o 
grande profeta de Israel havia morrido alguns 
anos antes.

Slide 4: O idoso monarca tentou desesperadamente 
obter alguma orientação ou guia de outros 
profetas ou sacerdotes, mas o Senhor não lhe 
mandou nenhuma mensagem. Quando jovem, 
Saul estivera muito perto de Deus.



Slide 5: Mas, após ascender ao trono, ele se 
tornou cruel e rebelou-se contra a Palavra de 
Deus. Certa vez ele mandou trucidar toda uma 
cidade de sacerdotes. O rei Saul persistentemente 
se recusara a ouvir ao Senhor e agora, em sua 
angústia, Deus não lhe respondera mais.

Slide 6: “Então, disse Saul aos seus servos: 
Apontai-me uma mulher que seja médium, para 
que me encontre com ela e a consulte.” (1 Samuel 
28:7)

Slide 7: Deus ordenara com muita clareza que Seu 
povo nunca deveria consultar um feiticeiro ou 
médium (Levítico 19:31, 20:27), mas Saul tinha 
pouco que ver agora com a implícita instrução 
divina.

Slide 8: Depois de localizar uma mulher de En-
Dor, a qual dizia consultar os mortos, o rei se 
disfarçou e foi vê-la. Ele disse à médium: “Faze-
me subir a Samuel”.

Slide 9: A feiticeira executou seus feitiços e 
encantamentos até que uma aparição supostamente 
parecida com Samuel, o profeta, surgiu e deu ao 
rei uma mensagem totalmente sem esperança. 
Ela predisse que Saul e seus três filhos morreriam 
na batalha do dia seguinte.



Slide 10: Os filhos de Saul foram de fato mortos 
pelos filisteus nesse combate. Em seguida, ferido 
e desanimado, o rei se lançou sobre sua espada e 
tirou a própria vida (1 Samuel 31:2-4).

Slide 11: Quem falou a Saul através da feiticeira? O 
profeta de Deus ressurgido ou o diabo disfarçado?

Slide 12: 1. A forma que Saul viu era realmente 
o profeta Samuel?

Slide 13: 2. Será que os mortos voltam para 
conversar ou assombrar os vivos?

Slide 14: Não! A Bíblia é clara. Os mortos não 
fazem nada e nada conhecem de tudo o que está 
acontecendo na Terra. Jó 7:10: “Nunca mais 
[o morto] tornará à sua casa...” Isaías 38:18: 
“A sepultura não Te pode louvar, nem a morte 
glorificar-Te...”



Slide 15: Salmo 115:17: “Os mortos não louvam 
ao Senhor...” Salmo 146:4: “Sai-lhes o espírito, 
e eles tornam ao pó; nesse mesmo dia, perecem 
todos os seus desígnios.”

Slide 16: 3. Como Deus fez o homem no 
princípio? Duas coisas aconteceram na Criação: 
(1) Deus formou o homem do pó ou da terra, e 
(2) Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. 
Assim o homem tornou-se uma alma vivente.

Slide 17: Que o homem é composto de materiais 
derivados a partir do solo, os elementos de terra, 
é confirmado pela ciência. A decomposição 
do corpo humano após a morte dá testemunho 
do mesmo fato. Os principais elementos que 
compõem o corpo humano são oxigênio, carbono, 
hidrogênio e nitrogênio. A agência pela qual a 
centelha de vida foi transferida para seu corpo é 
dito ser o “sopro” de Deus. (Ilustre aqui como clip 
da composição de uma caixa: madeira + pregos.)

Slide 18: 4. O que acontece na morte? Uns 
dizem que reencarnamos em sucessivas vidas.

Slide 19: Outros dizem que reencarnamos em 
animais.



Slide 20: E ainda outros que o nosso espírito se 
desprende do corpo e vagueia sem rumo em busca 
de descanso podendo se comunicar com os vivos.

Slide 21: O que ocorre na morte é justamente o 
oposto do que teve lugar durante a criação. O 
corpo retorna ao pó e o espírito, ou fôlego de vida, 
retorna a Deus que o deu.

Slide 22: A Bíblia claramente ensina que esse 
“espírito” que volta para Deus é simplesmente o 
fôlego de vida que o Senhor soprou nas narinas 
do homem no começo (Tiago 2:26; Jó 27:3). 
O Salmo 104:29 e 30 declara: “Se lhes cortas 
a respiração, morrem e voltam ao seu pó”. A 
corrente de energia elétrica dá vida à lâmpada na 
forma de luz e calor.

Slide 23: A interrupção da corrente de energia 
equivale à morte.

Slide 24: O resultado é a perda de luz e calor.



Slide 25: 5. Para onde vão os homens quando 
morrem? Vamos para o céu, o inferno ou o 
purgatório?

Slide 26: Os mortos, tanto justos como ímpios, 
estão em suas sepulturas e ouvirão a voz de 
Jesus chamando-os do túmulo para receberem a 
recompensa ou a punição.

Slide 27: 6. Quando os justos receberão a 
imortalidade? Sim, os justos receberão a 
imortalidade na ressurreição. Os ímpios jamais a 
terão.

Slide 28: 7. Como a Bíblia repetidamente 
se refere aos mortos? Jesus disse que Lázaro 
dormia. A morte é como um sono: inconsciente, 
sem atividades, sem emoções até ser acordado. 
Com muita frequência a Bíblia se refere aos 
mortos como dormentes. A morte é um estado 
de inconsciência total, durante o qual quinze 
minutos ou mil anos parecem a mesma coisa.

Slide 29: Os mortos simplesmente “dormem” em 
suas sepulturas até a ressurreição, quando todos 
serão ressuscitados por Jesus. A doutrina de 
que os espíritos dos mortos são anjos celestiais, 
ou entidades justas semelhantes a fantasmas e 
que podem ser contatados, não tem fundamento 
escriturístico.



Slide 30: 

Slide 31: Existem pessoas chamadas médiuns que 
reivindicam para si o poder de fazer contato com 
os espíritos dos mortos. Como Saul que buscou a 
vidente, milhares de pessoas vão a estes médiuns 
em busca de respostas, milagres e conforto. Será 
que eles realmente estão entrando em conexão com 
os mortos? 8. Uma vez que feiticeiros, bruxas 
e médiuns não podem fazer contato com os 
mortos, a quem realmente estão consultando?

Slide 32: Os anjos celestiais são chamados 
“espíritos ministradores” (Hebreus 1:14) que 
auxiliam as pessoas aqui na Terra. Os anjos que 
foram expulsos do Céu com Satanás (Apocalipse 
12:7-9) também são espíritos, maus espíritos 
que enganam as pessoas mediante a operação 
de milagres (Apocalipse 16:13 e 14). Eles usam 
“todo poder, e sinais, e prodígios da mentira” 
(Apocalipse 13:13).

Slide 33: 9. Por que Satanás quer que creiamos 
que os espíritos dos mortos estão vivos? A 
primeira mentira que Satanás contou à humanidade 
foi: “Certamente não morrerás” (Gênesis 3:4).



Slide 34: Ele pretende que o povo creia que os 
espíritos dos mortos estão vivos, para que seus 
anjos possam se fazer passar por santos, profetas 
e líderes justos que morreram, e para que ele 
possa transformar-se em anjo de luz (2 Coríntios 
11:13-15). Assim pode ele enganar milhões de 
pessoas. O uso desses maus espíritos é chamado 
de “espiritismo”.

Slide 35: O espiritismo está baseado numa dupla 
crença: (1) Os mortos estão vivos, e (2) eles 
podem fazer contato com você ou você pode fazer 
contato com eles. Esse é um dos mais perigosos 
ensinos de Satanás. Todavia, quase todo o mundo 
crê nisso hoje em dia. A pitonisa ou bruxa de En-
Dor não convocou a Samuel. Antes, ela viu um 
anjo mau passar-se por Samuel.

Slide 36: Por isso Jesus advertiu em Mateus 
24:24-25.

Slide 37: As boas novas é que Jesus venceu a 
morte. Jesus nos oferece para um viver reto o 
mesmo poder que O ressuscitou.

Slide 38: 10. Que poder glorioso Deus oferece 
a Seu povo? Como poderemos falhar com esse 
extraordinário poder a nós concedido e que não 
nos custa nada? Por nos amar infinitamente, Jesus 
solenemente adverte que nos afastemos do poder 
e dos prodígios dos anjos maus, e Se oferece para 



operar os milagres divinos necessários ao nosso 
preparo para o Seu reino (Filipenses 1:6).

Slide 39: Venha a Ele agora!





TEMA 10
CURVANDO-SE DIANTE DE BABILÔNIA

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: Curvando-se Diante de Babilônia

Slide 3: O rei Nabucodonosor deu o sinal e quando 
a música de milhares de instrumentos começou a 
aumentar de volume, o pano baixou expondo uma 
deslumbrante estátua de ouro de uns 28 metros de 
altura, brilhando à luz do Sol.

Slide 4: Então, de acordo com a ordem do rei, 
todos os oficiais reunidos na planície de Dura 
caíram prostrados ao solo em devota adoração. 
Todos se curvaram, exceto três jovens hebreus, 
que eram servos do Grande Rei.



Slide 5: Nabucodonosor estava radiante de 
orgulho e satisfação, até que lhe foi informado 
que Sadraque, Mesaque e Abedenego haviam-
se recusado a inclinar-se e adorar sua imagem. 
Surpreso que alguém ousasse desobedecê-
lo, Nabucodonosor supôs que esses jovens 
conselheiros não haviam entendido seu decreto.

Slide 6: Assim, ele lhes ofereceu mais uma 
chance de se dobrarem; mas eles novamente se 
recusaram.

Slide 7: Agora a expressão do rei tornou-se furiosa. 
Ele ordenou a seus soldados que aquecessem 
sete vezes mais do que o normal uma fornalha 
próxima. Enquanto o combustível era lançado ao 
fogo, os três homens foram firmemente atados 
com cordas. O calor resultante do aquecimento 
da fornalha era tanto que matou os soldados que 
os lançaram nesse inferno ardente. 

Slide 8: Enquanto o rei olhava para a fornalha 
ardente, sua boca repentinamente se abriu. Com 
voz trêmula ele perguntou: “Não lançamos 
nós três homens atados dentro do fogo?” Seus 
conselheiros confirmaram.

Slide 9: Então o rei disse: “Eu, porém, vejo quatro 
homens soltos, que andam passeando dentro do 
fogo, sem nenhum dano;



Slide 10: e o aspecto do quarto é semelhante a um 
filho dos deuses” (Daniel 3:24 e 25).

Slide 11: Deus livrou esses três corajosos jovens 
da fornalha ardente, porque eles permaneceram 
firmes ao lado de Sua verdade. Nos últimos dias, 
o povo de Deus haverá de enfrentar uma prova 
semelhante.

Slide 12: 1. Como nossa história de Daniel 3 
se relaciona com o Apocalipse? Nos últimos 
dias, o povo de Deus será forçado uma vez mais 
a adorar algo contrário à sua consciência ou ser 
morto. Eles terão de escolher entre obedecer a Lei 
de Deus ou as leis dos homens.

Slide 13: 2. Quais são as três mensagens dos 
anjos de Apocalipse 14? A Bíblia nos diz em 
Apocalipse 14:6-14 que, nos últimos dias, essas 
três impressionantes mensagens de esperança 
e advertência soarão pelo mundo inteiro, a 
fim de preparar as pessoas para o retorno de 
Jesus. Uma delas adverte contra a adoração da 
besta e a recepção de sua marca. Nesta lição, 
identificaremos a besta. Na próxima lição, 
identificaremos sua marca. A própria vida eterna 
pode estar em jogo, assim, ore sinceramente a 
Deus por guia e compreensão enquanto você 
estuda.



Slide 14: Quais são as três mensagens dos anjos 
de Apocalipse 14 (continuação)

Slide 15: 3. O que uma besta representa nas 
profecias bíblicas? Na profecia bíblica, uma 
besta representa um governo, um reino ou um 
poder político. Deus usa a figura de animais 
para simbolizar governos, como fazemos nós 
hoje em dia. Usamos uma águia para representar 
os Estados Unidos da América, um urso para 
representar a Rússia. Na Bíblia, “besta” não 
é um termo desrespeitoso. Ele não sugere 
características bestiais.

Slide 16: A besta que tem a marca é retratada em 
Apocalipse 13:1-10, 15-18 e possui características 
dos poderes descritos em Daniel 7.

Slide 17: 4. Como a Bíblia identifica a besta?  
Em Apocalipse 13:1-10, 15-18, Deus fornece dez 
pistas para nos ajudar a identificar a besta.

Slide 18: Como a Bíblia identifica a besta? 
(continuação)  



Slide 19: A besta surge do mar. 5. O que o mar 
e as águas simbolizam? (Apocalipse 13:1)

Slide 20: Em profecia, águas representam grandes 
multidões de pessoas ou áreas densamente 
populosas. A profecia prediz que a besta surgiria 
dentre nações estabelecidas no mundo conhecido 
de então. O papado surgiu na Europa Ocidental e 
assim preenche as indicações da pista 1. Mas e a 
respeito das outras nove pistas?

Slide 21: 5. Quem outorga à besta seu poder 
e posição? (Apocalipse 13:2) A besta — a qual 
possui uma marca que devemos evitar — obteve 
seu poder, autoridade e sede de governo do dragão.

Slide 22: De acordo com Apocalipse 12:3-5, o 
dragão é o poder que tentou destruir o menino 
Jesus no tempo de Seu nascimento. Foi Satanás 
quem inspirou Herodes, um rei do império 
romano pagão, a trucidar todos os bebês do sexo 
masculino em Belém (Mateus 2:13 e 16). A quem 
Roma pagã outorgou sua autoridade e sede de 
governo?

Slide 23: A história esclarece que Roma pagã 
transferiu seu poder e sede de governo à igreja 
de Roma.



Slide 24: A seguinte citação histórica é clássica: 
Assim, a pista 2 ajusta-se ao papado.

Slide 25: 6. Quão ampla é a influência da besta? 
(Apocalipse 13:3 e 7) Ninguém questiona que, 
durante a Idade Média, o papado foi realmente 
um poder de influência mundial.

Slide 26: E ainda hoje o Vaticano tem o status 
de nação independente com embaixadas em 
praticamente todos os países do mundo. De 
fato, a palavra “católico” quer dizer “universal”. 
Constatamos, então, que a pista 3 também se 
aplica ao papado.

Slide 27: 7. O que sai da boca da besta? 
(Apocalipse 13:1, 5 e 6) A Bíblia define blasfêmia 
como o homem reivindicando a atribuição de 
perdoar pecados (Lucas 5:21) e de ser Deus (João 
10:33). O papado reivindica audaciosamente o 
poder de perdoar pecados.

Slide 28: Pretensão de perdoar pecados (Atos 
8:20-23; Marcos 2:7). Nomeou-se “cabeça da 
igreja”. Cristo é o Cabeça do corpo da Igreja 
(Efésios 5:23). Permite que se ajoelhe diante 
dele (Atos 10:25 e 26; Apocalipse 19:10; 22:8 e 
9).



Slide 29: Observe com atenção a seguinte seção 
do catecismo católico: “Pode o sacerdote perdoar 
verdadeiramente os pecados ou declarar tão-
somente que eles estão remitidos? O sacerdote 
pode real e verdadeiramente perdoar os pecados 
em virtude do poder a ele conferido por Cristo.”1 
O papado também reclama que o papa é igual 
a Deus. O Papa Leão XIII disse: “Nós [os 
papas] ocupamos na Terra o lugar do Deus 
Todo-Poderoso”.2 Eis aqui outra surpreendente 
declaração sobre o papa: “Tu és outro Deus 
na Terra.”3 A pista 4 também se encaixa na 
identificação do papado.

Slide 30: 8. Por quanto tempo a primeira besta 
governaria? (Apocalipse 13:5) Lembre-se de 
que, em profecia, um dia profético equivale a um 
ano literal (Ezequiel 4:6). Esse período de tempo 
é repetidamente referido em profecia como três 
anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Baseado 
no calendário de 30 dias utilizado pelos judeus, 
todos os três ciclos totalizam os mesmos 1.260 
dias proféticos ou 1.260 anos literais.

Slide 31: O poder mundial de Roma papal foi 
oficializado em 538 A.D., quando um decreto do 
imperador Justiniano tornando o papado supremo, 
não foi mais contestado.

Slide 32: Ele, porém, foi atingido pelo que 
parecia ser um golpe mortal em 1798, quando 
o papa foi capturado pelo general napoleônico 
Alexander Berthier. Você por certo já observou 
que o período de tempo decorrente entre 538 e 
1798 A.D. é de precisamente 1.260 anos. A pista 
5 aponta inequivocamente para o papado.



Slide 33: 9. O que aconteceu com a besta 
depois de 42 meses? (Apocalipse 13:3) Metade 
da Europa pensou que esse evento assinalasse 
o fim do papado, mas Deus havia dito que a 
ferida seria curada e que o poder e a influência 
papal seriam restaurados até que o mundo todo 
estivesse novamente sob sua liderança.

Slide 34: Em 1929, Benito Mussolini assinou 
a célebre concordata com o papado, dando-lhe 
os 44 hectares que hoje constituem o Estado do 
Vaticano, recuperando assim o poder temporal 
dos papas. Desde aquela época a popularidade 
dos papas tem crescido muito.

Slide 35: (Apocalipse 13:4 e 8) Malachi Martin, 
perito observador do Vaticano, revela o seguinte 
em seu livro As Chaves do Seu Sangue: “O papa 
é a pessoa mais conhecida do século vinte [p. 
123], tem laços pessoais formados com líderes de 
91 países [p. 490), e está preparado para governar 
o mundo mais uma vez.” [p. 143).2

Slide 36: Mesmo um principiante reconheceria 
que hoje o papado é, de muitas maneiras, o mais 
influente poder sobre a Terra. E a cada viagem 
que o papa empreende, seu poder e influência 
crescem. Milhões em todo o mundo olham para 
o papado como a única esperança para a paz, 
decência e unidade mundial, precisamente como 
Deus predisse. O papado atende perfeitamente às 
características da pista 6.



Slide 37: 10. O que a besta faz aos santos? 
(Apocalipse 13:7) É do conhecimento de todos 
que o papado perseguiu e destruiu cristãos 
conscienciosos, especialmente durante a Idade 
Média, o período agudo de seu domínio.

Slide 38: Muitos historiadores dizem que mais 
de 50 milhões de pessoas foram mortas por 
causa de sua fé durante esse período de grande 
tribulação. Eu (Emílio Abdala) tirei estas fotos 
no Museu da Inquisição em Lima, Peru. Elas 
mostram as torturas impostas pelos jesuítas aos 
que discordassem da doutrina católica.

Slide 39: Aparentemente, a igreja achou que 
estava prestando um grande favor a Deus ao 
reprimir a “heresia”.

Slide 40: O papa pede que a igreja seja perdoada 
por suas atrocidades, mas permanece o fato de 
que ela perseguiu e destruiu.

Slide 41: As pistas 9 e 10 serão estudadas no 
próximo tema. Mas esse poder também mudou 
dois mandamentos da lei de Deus e, finalmente…



Slide 42: Ostenta o misterioso número 666 (verso 
18). Aguardem o próximo tema.

Slide 43: Observem esta comparação entre Cristo 
e o anticristo: Esse poder é uma antítese de Jesus. 
Jesus iniciou Seu ministério ao sair da água (Lucas 
3:21-23); a besta ao sair do mar. Cristo recebeu 
autoridade do Pai (Apocalipse 2:26-28); a besta 
recebeu autoridade do dragão. Jesus teve três anos 
e meio de ministério; a besta “um tempo, tempos 
e metade de um tempo”. Ambos receberam uma 
ferida mortal e voltaram à vida com grande 
autoridade. Ambos foram adorados após a ferida 
mortal ter sido curada (Mateus 28:17) e ambos 
têm seguidores com uma inscrição em suas testas 
(Apocalipse 13:16; 14:1).

Slide 44: Deus livrou os três corajosos jovens 
da fornalha ardente, porque eles permaneceram 
firmes ao lado de Sua verdade. Nos últimos dias, 
o povo de Deus haverá de enfrentar uma prova 
semelhante. Quantos gostariam de adorar o 
Criador e não a besta?



TEMA 11
A MARCA DE CAIM

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: A Marca de Caim

Slide 3: Os primeiros dois filhos de Adão e Eva 
diferiam totalmente em sua personalidade e 
comportamento. Caim gostava de cultivar a terra 
e construir, enquanto que Abel amava vaguear 
pelas colinas e pradarias com seus rebanhos.

Slide 4: Após a entrada do pecado nesse novo 
mundo por causa da desobediência de Adão e Eva, 
Deus estabeleceu o sistema sacrificial e explicou 
que sem derramamento de sangue não haveria 
perdão dos pecados (Hebreus 9:22). Ele lhes disse 
que esses sacrifícios apontavam para o futuro, 
quando Jesus Se tornaria homem e morreria como 
o Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo.



Slide 5: Abel trouxe fielmente um cordeiro novo 
como sacrifício por seus pecados, mas Caim achou 
que era desnecessário obedecer tão precisamente 
ao mandamento de Deus. Ele considerou confuso 
o sistema sacrificial e arrazoou que uma vez que 
trouxesse a oferta e adorasse a Deus, os detalhes 
não iriam importar.

Slide 6: Desse modo Caim apresentou uma oferta 
fruto de seu próprio trabalho no campo. Ele 
observou com enciumada ira como o fogo desceu 
do céu e consumiu o sacrifício de Abel, mas 
deixou intacto o seu. O Senhor bondosamente 
aconselhou Caim a humilhar-se e obedecer, mas 
o primogênito de Adão persistiu obstinadamente 
em sua rebelião.

Slide 7: Abel também tentou de modo amável 
argumentar com seu irmão mais velho, mas Caim 
se retirou furioso.

Slide 8: Assim, ao perceber que a sua oferta não 
era aceita por Deus, por não proceder da fé, Caim 
planejou o mal contra o seu irmão.

Slide 9: Num acesso de fúria, Caim matou seu 
irmão. O corpo ensanguentado de Abel jazia a 
seus pés.



Slide 10: Deus pronunciou uma maldição sobre 
Caim, e quando ele se queixou de sua sentença 
o Senhor pôs-lhe uma marca, para que as futuras 
gerações não tomassem vingança dele por causa 
do primeiro homicídio.

Slide 11: O livro do Apocalipse nos conta que nos 
últimos dias haverá novamente uma guerra entre 
os cristãos com relação a como e quando adorar. 
Logo cada um será identificado pelo selo de Deus 
ou pela marca da besta.

Slide 12: Por meio do profeta Daniel, Deus 
predisse o plano do diabo para iludir e prender 
todo o mundo durante as últimas horas da Terra.

Slide 13: Em Apocalipse 13, João observa uma 
incrível cena. Ele se encontra na praia olhando as 
ondas quebrando na areia, quando vê sair do mar 
um animal de estranho aspecto. Qual é a descrição 
deste monstro? Apocalipse 13:1, 2: “A besta tinha 
dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez 
coroas”. Há cinco fatos que ajudam a identificar 
a besta.

Slide 14: FATO #1: Poder Mundial: A visão 
da besta que sai do mar é uma alusão a Daniel 
7. Os dez chifres simbolizam os reinos que se 
levantaram após a queda do Império Romano 
(cf. Daniel 7:7, 23-24; Apocalipse 17:12). As sete 
cabeças representam os reinos que Satanás tem 
usado para oprimir o povo de Deus ao longo das 



eras. As dez coroas sobre os chifres igualmente 
simbolizam o poder político e a autoridade dada 
pelo dragão (Apocalipse 13:2; 17:12-13).

Slide 15: De acordo com Apocalipse 13, esta besta 
sai do mar. Em Apocalipse 17, João faz referência 
a uma prostituta assentada sobre a mesma besta 
(tem sete cabeças e dez chifres, e repleta de 
nomes de blasfêmias: 17:3,7,12). As águas onde 
a prostituta está assentada são identificadas como 
“povos, nações e línguas” (17:15). Isso significa 
que este poder é universal.

Slide 16: FATO #2: Poder blasfemo religioso. 
A besta tem o nome “blasfêmia” escrito em sua 
cabeça (13:1, 5, 6).

Slide 17: À medida que viramos as páginas 
do Novo Testamento, descobrimos que as 
características do anticristo são idênticas às do 
poder descrito por Daniel como “chifre pequeno”.

Slide 18: A primeira característica se encontra 
em 2 Tessalonicenses 2:4: “Ele vai se opor e vai 
exaltá-lo sobre tudo o que se chama Deus ou é 
objeto de adoração, de modo que ele se coloca 
no templo de Deus, proclamando-o como se fosse 
Deus”.



Slide 19: Outros exemplos de blasfêmia no NT 
referem-se ao ato de querer se igualar a Deus 
(João 10:33), bem como ter prerrogativas de 
Deus, tal como perdoar pecados (Marcos 2:7).

Slide 20: FATO #3: Poder perseguidor que 
dominaria por 42 meses. (Apocalipse 13:5) Esse 
período tirado de Daniel (7:24-25; 12:7) refere-
se ao período de atividades do “chifre pequeno” 
que perseguiria os santos de Deus por “um tempo, 
tempos e metade de um tempo”. Esse tempo tem 
um paralelo com os 3 anos e meio de grande 
apostasia de Israel e a perseguição dos poucos 
fiéis no tempo de Elias.

Slide 21: Esse período também corresponde aos 
42 meses em que o santuário de Deus seria pisado 
(11:2) e aos “1260 dias-anos” da perseguição do 
dragão à mulher do deserto (12:6, 13-16).

Slide 22: Eles se recusaram a seguir os 
ensinamentos da Igreja Católica Romana, assim, 
eles foram marcados como “hereges”.

Slide 23: Na Inquisição Espanhola, no massacre 
dos huguenotes e dos valdenses, milhares de 
pessoas foram queimadas nas fogueiras, ou 
morreram nas prisões.



Slide 24: Durante a Idade Média, a Bíblia era 
escondida das pessoas e quem seguisse seus 
ensinos era condenado e perseguido. Nesse 
período medieval, os seguidores de Cristo 
“profetizaram por mil duzentos e sessenta dias, 
vestidos de saco” (11:3).

Slide 25: A revista TIME de 20 de março de 2000, 
p. 23, traz um pequeno artigo com o pedido de 
desculpas do Papa João Paulo II para os  horrores 
cometidos pela Igreja Romana. Lê-se: “Ato 
de contrição no ano do jubileu e da época da 
Quaresma, o Papa João Paulo II confronta as 
Cruzadas, a Inquisição, o Holocausto, e outros 
horrores na busca de expressar arrependimento 
pelos pecados cometidos pelos católicos nos 
últimos 2.000 anos”.

Slide 26: FATO #4: Receberia uma ferida 
mortal. Em Apocalipse 13:3, João providencia 
mais informações para identificar o monstro. O 
que aconteceu com uma de suas cabeças? Em 
1797, os líderes da França revolucionária ficaram 
preocupados com a oposição da Igreja de Roma 
aos seus planos e decretos.

Slide 27: Em resposta, Napoleão Bonaparte 
enviou o general Alexander Berthier a Roma. 
No dia 15 de fevereiro de 1798, ele prendeu o 
papa Pio VI na capela sistina e proclamou que 
a autoridade dos papas havia terminado. Pio VI 
morreu em uma prisão na cidade francesa de 
Valence no dia 29 de agosto de 1799.



Slide 28: Mas Apocalipse 13:4 afirma que esta 
ferida seria curada. Após a ferida causada por 
Napoleão à Igreja de Roma, outros poderes 
políticos começaram a se unir em apoio ao 
papado. Esse apoio aumentou até que em 1929, 
o ditador italiano Benito Mussolini assinou um 
documento dando ao papa completa autoridade 
sobre o Vaticano, tornando-o assim, um estado 
independente.

Slide 29: Uma vez mais, o papa era um líder de 
estado e um sacerdote. A ferida mortal está sendo 
curada rapidamente. Mas os versos 6-10 indicam 
que o erro religioso e a perseguição da Idade 
Média reaparecerão no tempo do fim.

Slide 30: FATO #5: Mudaria a Lei de Deus. 
Daniel 7 faz uma descrição do anticristo no 
Velho Testamento. Ele claramente antecipa que 
a besta mudaria os tempos e a lei de Deus. Por 
incrível que possa parecer, o poder papal tentou 
mudar a lei de Deus. Ele fez e admite isso. Em 
seus catecismos, o papado tirou o segundo 
mandamento que proíbe a adoração de imagens 
e dividiu o décimo mandamento, para manter 
o total de dez. No entanto, ele tirou o quarto 
mandamento, substituindo o sábado, o dia de 
repouso ordenado por Deus, pelo domingo.

Slide 31: Essa mudança foi predita pelo profeta 
Daniel. O poder da besta, chamado chifre pequeno 
“mudaria os tempos e a lei” (Daniel 7:7, 8, 25).



Slide 32: Por que a maioria dos cristãos observa 
o domingo em vez do sábado? Em 1998, o Papa 
João Paulo II respondeu esta questão com uma 
carta apostólica. Ele começou citando o Papa 
Inocêncio do quinto século.

Slide 33: “Nós celebramos o domingo por causa 
da venerável ressurreição de Nosso Senhor Jesus 
Cristo.” (Carta Apostólica, Dies Domini do Santo 
Padre João Paulo II para os Bispos, Clero e Fiéis 
da Igreja Católica do Santo Dia do Senhor)

Slide 34: “O domingo é nossa marca de 
autoridade.” (Catholic Record, 1 de setembro, 
1923)

Slide 35: Tragicamente, tanto o protestantismo 
como o catolicismo tornam-se culpados diante 
da barra do tribunal divino, por lançarem fora 
o sábado bíblico. Deus mesmo deu o sábado 
como um sinal ou marca de Seu poder para criar, 
santificar e salvar (Êxodo 31:17; Ezequiel 20:12).

Slide 36: Que marca da falsa adoração será 
imposta sobre a humanidade? A marca da besta 
funciona como uma contrafação do selo de Deus 
(Apocalipse 7:3; 14:1). A pessoa selada pertence 
a Deus como Sua possessão (2 Timóteo 2:19). Os 
adoradores da besta terão uma marca simbólica 



de propriedade e lealdade a Satanás (Apocalipse 
13:16-17; 14:9; 16:2; 19:20; 20:4), assim como 
os seguidores de Cristo terão o selo simbólico da 
lealdade a Ele.

Slide 37: Nem a marca da besta e nem o selo 
de Deus são exteriormente visíveis. A marca na 
testa significa aceitação mental e na mão direita 
significa atividade e ação. Uns o farão de boa 
vontade e outros relutantemente (Êxodo 13:16; 
Deuteronômio 6:8; 11:18).

Slide 38: O que é a “marca” que os justos têm 
sobre sua fronte? O selo de Deus é encontrado 
em Sua lei. Selo é aquilo que torna oficial um 
documento e que normalmente contém três 
características essenciais: Nome, Ofício e 
Território. Um exemplo disso seria: Ciro (nome), 
rei (ofício) da Pérsia (território), em Esdras 1:1.

Slide 39: O que Deus dá como sinal especial de 
Seu poder? Deus declara inequivocamente que 
Ele deu o sábado como um sinal de Seu poder 
de criar e santificar. Ele é Seu selo ou marca de 
autoridade. As palavras “selo”, “sinal”, “marca” 
e “símbolo” são usadas alternadamente na Bíblia 
(Compare Gênesis 17:11 com Romanos 4:11, e 
Apocalipse 7:3 com Ezequiel 9:4.)

Slide 40: O povo que tem o selo de Deus é 
caracterizado como aqueles que “guardam os 
mandamentos de Deus” (Apocalipse 14:12, 
cf. 12:17). Os que têm a marca da besta são 
contrastados com os que guardam os mandamentos 
(14:9-12). Isso indica que a marca da besta tem a 
ver com a violação dos mandamentos de Deus.



Slide 41: Uma pessoa receberá a marca da besta 
em sua fronte escolhendo crer que o domingo 
é um dia santo, a despeito da verdade bíblica. 
Uma pessoa será assinalada na mão direita por 
trabalhar no sábado divino ou por exteriormente 
observar as leis dominicais, segundo razões de 
sua própria conveniência, tais como trabalho, 
família etc.

Slide 42: Seguir a Jesus tem um custo. Você se 
lembra dos três hebreus que, corajosamente, 
mesmo em face da morte, tomaram posição ao 
lado de Deus? Você não vai neste momento, sem 
hesitação, dar um passo à frente e colocar-se ao 
lado de Deus, independentemente do custo?

Slide 43: Jesus está vindo para levar para casa 
aqueles que escolheram segui-Lo todo o caminho. 
Como os três hebreus, tome a sua posição por 
Deus e Sua verdade hoje!



TEMA 12
A HISTÓRIA DE DUAS MULHERES

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: A História das Duas Mulheres

Slide 3: Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala 
real de julgamento e todos os olhos se fixaram no 
rei Salomão. Seus servos queriam saber como o 
jovem rei iria resolver esse caso desconcertante.

Slide 4: Duas mulheres solteiras compartilhavam 
um quarto e cada uma deu à luz um menino ao 
mesmo tempo. Durante a noite, uma das mães 
acidentalmente rolou o corpo sobre seu bebê e o 
sufocou.



Slide 5: Quando acordou e viu que seu filho 
estava frio e inerte, a tresloucada mulher tomou 
o bebê de sua companheira de quarto para si, e 
colocou seu filho morto no lugar do bebê vivo. 
Mais tarde, quando a outra mãe despertou, viu o 
bebê morto no seu regaço e começou a chorar de 
angústia.

Slide 6: Mas depois de examinar o pequenino, 
ela logo compreendeu que ele não era seu filho. 
Do outro lado do cômodo, ela pôde ver sua 
companheira segurando firmemente seu bebê.

Slide 7: Agora ambas estavam perante o rei 
pleiteando a posse do bebê vivo. “Esse filho 
é meu!”, gritava uma. “Não, o bebê morto é o 
seu!”, replicava a outra.

Slide 8: Como poderia o rei determinar quem era a 
mãe verdadeira? Salomão interrompeu a contenda 
das duas e ordenou a um de seus guardas que 
sacasse sua espada e dividisse a criança viva em 
duas metades e desse uma parte para cada mãe. 
No início, o soldado pensou que o rei estivesse 
zombando das mulheres, mas Salomão olhou 
fixamente para ele. Lentamente ele sacou sua 
afiada e reluzente espada e caminhou na direção 
da mulher que segurava o bebê.



Slide 9: De súbito, a mãe verdadeira lançou-se aos 
pés de rei e suplicou: “Ah! Senhor meu, dai-lhe o 
menino vivo e por modo nenhum o mateis”. Mas 
a outra mulher dizia: “Nem meu nem teu; seja 
dividido”.  Agora Salomão sabia, sem qualquer 
dúvida, quem era a verdadeira mãe.

Slide 10: Em profecia, a mulher é símbolo de uma 
igreja (Jeremias 6:2). Dentre as muitas igrejas 
existentes nos últimos dias, como podemos 
distinguir qual a verdadeira, qual tem o Filho vivo 
e livre de falsificações?

Slide 11: Especialistas do governo dizem que é 
muito fácil distinguir uma nota verdadeira de uma 
falsa. Você vê, eles estudam as características de 
uma nota com profundidade. Eles conhecem a 
textura fibrosa do papel, a solidez da cor da tinta, 
os símbolos e a ordem exata dos números de série 
do dinheiro genuíno.

Slide 12: Ao olharem para uma nota falsa, podem 
rapidamente comparar com as características 
distintivas da verdadeira. Se falta qualquer uma 
das características, é uma falsificação. O mesmo 
ocorre com a verdade.

Slide 13: Nós não temos de estudar os 
ensinamentos de todas as denominações e seitas 
por horas exaustivas, se sabemos as características 
da verdadeira igreja de Deus, tal como consta na 
Bíblia.



Slide 14: Como Salomão, precisamos usar a 
espada da Palavra de Deus (Hebreus 4:12).

Slide 15: Como o Apocalipse descreve a 
verdadeira igreja de Deus? Em profecia bíblica, 
a igreja de Deus é simbolizada por uma mulher 
pura (Jeremias 6:2). Em Apocalipse 12, essa 
mulher está vestida de Sol, Lua e estrelas — a luz 
natural da criação divina. Jesus disse a respeito 
da igreja: “Vós sois a luz do mundo” (Mateus 
5:14). O Sol representa a luz de Jesus (Salmo 
84:11; Malaquias 4:2).

Slide 16: A Lua sob seus pés representa os 
tipos e sombras do sistema sacrificial do Velho 
Testamento. Como a Lua reflete a luz do Sol, 
assim o sistema sacrificial era útil porque refletia 
a luz do Messias vindouro (Colossenses 2:16 e 
17; Hebreus 10:1). As doze estrelas sobre sua 
cabeça simbolizam a liderança da igreja — doze 
tribos no Velho Testamento e doze apóstolos no 
Novo Testamento. O único que governa todas as 
nações com cetro de ferro é Jesus (Salmo 2:7-9; 
Apocalipse 19:13-16).

Slide 17: Quem é o “grande dragão vermelho” 
e o que ele tenta fazer? O dragão é Satanás, que 
no tempo do nascimento de Jesus agiu por meio 
do império romano pagão. Satanás influenciou 
a Herodes, um governador vassalo de Roma, a 
tentar assassinar o bebê Jesus, matando todas as 
crianças da cidade de Belém (Mateus 2:16).



Slide 18: O que aconteceu após Satanás 
fracassar em destruir Jesus? Depois de Sua 
ressurreição, Jesus ascendeu ao Céu e ao trono de 
Deus (Atos 1:9-11), onde ficou fora do alcance de 
Satanás.

Slide 19: Após Jesus ter sido levado ao Céu, o 
que Satanás fez com a igreja? Quando Satanás 
viu que não podia mais desabafar o ódio sobre 
Jesus, decidiu ele ferir a Cristo dirigindo sua fúria 
contra a igreja.

Slide 20: Como falhou na sua tentativa de destruir 
o Filho de Deus, Satanás irou-se contra a mulher, 
ou seja, a Igreja Cristã. Todos, exceto um dos 
discípulos, morreram como mártires.

Slide 21: E o apóstolo Paulo foi decapitado fora 
dos muros de Roma. Cristãos foram torturados 
e jogados em masmorras, muitos selaram seu 
testemunho com o seu sangue.

Slide 22: No século IV, o imperador Constantino 
tentou manter o Império Romano estável, unindo 
pagãos e cristãos em um grande sistema de 
religião. Como resultado, o cristianismo perdeu 
muito do seu velho estigma, tornando-se, de fato, 
muito popular. Povos pagãos foram batizados na 
igreja trazendo muitas de suas crenças e práticas 
pagãs com eles.



Slide 23: No entanto, durante esse tempo, 
muitos cristãos permaneceram fiéis às verdades 
de Deus e protestaram contra as mudanças que 
tinham invadido a igreja. Eles se recusaram a 
comprometer a sua fé e muitos foram perseguidos 
por sua posição. Logo, os imperadores romanos 
emitiram decretos tornando em crime punível 
com a morte a rejeição das falsas práticas da 
igreja do estado.

Slide 24: Para onde foi a mulher durante esse 
tempo de perseguição? A mulher (a igreja de 
Deus) fugiu para o deserto (lugares remotos da 
Terra) para ocultar-se de seus inimigos. É um 
fato histórico bem conhecido que durante a Idade 
Escura, o povo de Deus fugiu para as cavernas 
e lugares solitários da Terra, incluindo as praias 
da América, em busca de liberdade religiosa e 
proteção da perseguição papal.

Slide 25: Os 1.260 dias (também descritos na 
Bíblia como 42 meses ou três anos e meio), 
referem-se ao período de perseguição em meio ao 
qual milhões morreram por sua fé. Durante esse 
período de tempo, a igreja de Deus estava viva, 
mas não era identificável como uma organização 
visível e oficial.

Slide 26: Os valdenses e os albigenses nas 
montanhas do Piemonte, os huguenotes na França, 
os seguidores de Huss na Bohemia e outros fiéis 
cristãos fugiram para os Alpes, no norte da Itália 
e no sul da França, estabelecendo-se em vales 
isolados, cavernas remotas e altas montanhas.



Slide 27: Eles foram caçados como criminosos 
comuns e muitos foram mortos. Seu crime? Eles 
não abandoram os ensinamentos de Jesus.

Slide 28: Reformadores corajosos proclamaram 
com ousadia a Palavra de Deus. Alguns, como 
Huss e Jerônimo, foram queimados na fogueira.

Slide 29: Outros, como Lutero, Wycliffe e 
Tyndale, foram caçados e perseguidos.

Slide 30: No entanto, com a descoberta da 
América, uma nova liberdade e um novo refúgio 
foram fornecidos para os cristãos perseguidos da 
Europa. Nas praias de uma nação recém-nascida 
foi posto o fundamento da liberdade civil e 
religiosa.

Slide 31: Quais são as duas outras marcas 
identificativas da verdadeira igreja de Deus? 
A igreja remanescente de Deus, para a qual Ele 
está chamando todo o Seu povo, guardará os Dez 
Mandamentos (inclusive o sábado). Ela também 
possuirá o testemunho de Jesus, que é o espírito 
ou dom de profecia (Apocalipse 19:10).



Slide 32: Mas todas as igrejas não ensinam que os 
cristãos deveriam obedecer aos mandamentos de 
Deus? Não exatamente! Muitos corpos religiosos 
ensinam hoje os seus membros, de uma forma ou 
de outra, a desobedecer algumas das instruções 
de Deus. Por exemplo, algumas congregações são 
ensinadas a se curvar diante de imagens. Outras 
ignoram a santidade do nome de Deus.

Slide 33: Deus chama Sua última igreja de 
“remanescente” porque ela é idêntica em 
doutrina e características à igreja apostólica. Um 
“remanescente” é a última e restante porção de 
uma peça de tecido. Ela é exatamente como a 
primeira peça do mesmo tecido.

Slide 34: Quais as especificações ajudar-nos a 
identificar Sua igreja do final dos tempos?

Slide 35: Muitos cristãos bondosos são membros 
das igrejas que não se harmonizam com as sete 
especificações aqui registradas. Todavia, essas 
igrejas podem ser o remanescente de Deus, para 
o qual Ele está chamando todos os Seus filhos 
sinceros, porque a igreja do fim dos tempos 
precisa atender a todas as sete especificações.



Slide 36: Muitas denominações se 
autoproclamam cristãs. Isso as torna de fato 
a verdadeira igreja de Deus? O pão é símbolo 
da Palavra de Deus (João 6:35, 51, 52 e 63), e 
as vestimentas simbolizam a justiça (Apocalipse 
19:8). As sete mulheres desta profecia têm seu 
próprio pão (conceito de verdade) e desejam 
conservar o próprio vestuário (justiça). Todas elas 
querem tomar o nome de Jesus, provavelmente 
porque a Bíblia diz: “E não há salvação em 
nenhum outro; porque abaixo do céu não existe 
nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo 
qual importa que sejamos salvos” (Atos 4:12).

Slide 37: Talvez você esteja tentando entender a 
confusão no mundo religioso hoje, procurando 
a igreja no último dia de Deus. Ao estudar essa 
profecia notável, você pode ver claramente que 
Deus tem uma mensagem especial e um povo 
especial para levar essa mensagem para o mundo 
inteiro.

Slide 38: Uma vez que a pessoa descobre a 
verdadeira igreja dos últimos dias, é necessário 
tornar-se membro dela? Sim, a associação com a 
igreja de Deus dos últimos dias é imperiosa. Note 
quão claramente Deus responde a essa questão 
sobre a sociedade de crentes:

Slide 39: Jesus lhe diz hoje:



Slide 40: Jesus está chamando você hoje para 
fruir a segurança da Sua igreja do final dos 
tempos. Você é muito precioso para Ele. Irá você 
responder agora ao Seu chamado?

Slide 41: Você acredita que escutou as verdades 
de Deus durantes essas séries? Você acredita que 
o Espírito Santo impressionou o seu coração 
durantes essas séries? Quando ouvimos a Palavra 
de Deus, quando ouvimos Suas verdades, o 
Espírito Santo nos impressiona a tomar uma 
decisão. Agora é o momento da decisão.



TEMA 13
A DANÇA DA FILHA

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: A Dança da Filha

Slide 3: Herodias, a esposa do rei Herodes, odiava 
João Batista. O profeta que habitava no deserto 
havia se atrevido a chamá-la de adúltera, por ter 
deixado seu marido Filipe para se casar com seu 
maldoso e rico irmão. Agora a perversa rainha 
decidiu usar sua influência sobre Herodes com o 
propósito de livrar-se de João.

Slide 4: Primeiramente, ela o persuadiu a 
aprisionar o profeta. Então pediu que ele fosse 
executado, mas Herodes recusou-se a fazê-lo. Ele 
sabia que João era um profeta verdadeiro e temia 
criar problemas com o povo.



Slide 5: Finalmente, Herodias planejou um 
esquema infalível. Ela organizou uma festa para 
o aniversário de Herodes, e convidou todos os 
seus amigos e nobres do reino. Então combinou 
com sua bela filha Salomé a apresentação de uma 
dança sedutora.

Slide 6: Herodias esperava que depois de 
Herodes haver tomado algumas taças de vinho, 
ele perguntaria a Salomé qual a recompensa que 
ela desejava por sua dança encantadora.

Slide 7: Seu plano sinistro funcionou. Depois 
da dança de Salomé, Herodes fez um pomposo 
juramento: “Se pedires mesmo que seja a metade 
do meu reino, eu te darei” (Marcos 6:23). 
Enquanto os embriagados convidados ainda 
aplaudiam a generosidade do rei, a jovem logo 
apresentou seu pedido.

Slide 8: Então, Salomé chocou a todos solicitando 
ao rei a cabeça de João Batista num prato. 
Herodes ficou atordoado com o repulsivo pedido, 
mas todos os aturdidos convidados estavam 
esperando sua resposta.

Slide 9: Temeroso de parecer fraco caso recusasse 
atender a jovem, o orgulhoso rei relutantemente 
deu a ordem. Naquele mesmo dia o poderoso 
profeta João foi decapitado na solitária prisão.



Slide 10: Essa não foi a primeira vez que uma 
mãe e sua filha usaram o governo para perseguir 
o povo de Deus. A Bíblia fala de outras mães 
perseguidoras do povo de Deus como Jezabel 
(1 Reis 18:13), a esposa ímpia do rei Acabe que 
perseguiu o profeta Elias.

Slide 11: Jezabel e sua filha Atalia (2 Reis 11:1) 
eram conhecidas pelo controle violento dos reinos 
do norte e do sul, Israel e Judá, e por imporem o 
culto pagão ao povo de Deus.

Slide 12: Atalia foi morta à espada pelos 
comandantes das tropas por ordem do sacerdote 
Joiada.

Slide 13: (Este estudo abordará algumas 
mensagens diretas e, talvez, muito perturbadoras 
para crentes católicos e protestantes. Lembre-se 
de que a segunda mensagem angélica procede de 
Jesus, Aquele a quem amamos. Abra seu coração 
à Sua verdade, pois o único objetivo do Senhor é 
salvar e abençoar você.)
Sob que simbolismo Deus apresenta Babilônia 
em Apocalipse 17:1,4? A prostituta babilônia 
é vista sentada sobre muitas águas. Mais tarde, 
o anjo explica a João que as águas referem-se 
figurativamente a “povos, multidões, nações e 
línguas” (Apocalipse 17:15), que no tempo do 
fim estariam a serviço de Babilônia e opondo-se 



ao povo de Deus. O fato de que a prostituta se 
assenta sobre esses poderes seculares significa 
que ela tem domínio e controle sobre eles.

Slide 14: Na profecia bíblica, a mulher simboliza 
uma igreja. Uma mulher pura representa a 
verdadeira igreja de Deus, conforme descrita em 
Apocalipse 12. Uma mulher infiel representa a 
igreja que se afastou das Escrituras. Podemos estar 
certos de quem é essa mulher decaída, porquanto 
Apocalipse 17:18 diz que ela estava governando 
quando esse livro foi escrito. A história nos conta 
que foi Roma pagã (Lucas 2:1) que concedeu sua 
capital, autoridade e poder a Roma papal.

Slide 15: Onde a mulher estava apoiada? 
(Apocalipse 17:3) O deserto parece um local 
bem apropriado para julgar Babilônia. Foi ali 
que o “dragão vermelho que tinha sete cabeças 
e dez chifres” perseguiu a mulher durante 1260 
dias proféticos (Apocalipse 12:6, 14). No curso 
da visão, João vê a mulher montada numa besta 
escarlate. No verso 1 menciona que ela estava 
sentada sobre muitas águas. Isto reflete o seu 
relacionamento com os poderes políticos do 
mundo. O fato dela estar sentada sobre uma besta 
que estava dentro da água indica que esse sistema 
religioso controla o poder político e secular do 
mundo. Ela depende deles para reforçar seus 
planos.

Slide 16: Qual é o significado e a origem do 
termo “Babilônia”? Os termos “Babel” e 
“Babilônia” significam “confusão” (Gênesis 
11:4, 6, 7 e 9). O nome originou-se na Torre de 
Babel, construída pelos desafiadores pagãos após 
o Dilúvio. Eles esperavam construir um edifício 



tão alto que as águas de um eventual dilúvio 
futuro não pudessem cobrir.

Slide 17: Mas o Senhor confundiu sua língua, 
o que criou tal caos que fez com que o projeto 
fosse abandonado. Babilônia mais tarde surgiu 
como um reino mundial idolátrico, que perseguiu 
o povo de Deus. No livro do Apocalipse, o 
termo “Babilônia” refere-se a um reino religioso 
opositor, inimigo do Israel espiritual de Deus.

Slide 18: Jesus repetidamente denuncia 
Babilônia por embebedar o mundo com seu 
vinho. Em sua mão a mulher tem um cálice de 
ouro com o qual ela embriaga a terra. Jeremias 
fala de Babilônia como um “copo de ouro” que 
embriagava toda a terra (Jeremias 51:7-8). A 
taça de vinho está cheia de mentiras intoxicantes 
(Provérbios 12:22), ou falsos ensinos que tornam 
o povo espiritualmente embriagado. Eis aqui uma 
lista parcial de suas ilusórias mentiras:

Slide 19: O que é esse vinho?  A triste verdade 
é que uma vez que as mensagens de Babilônia 
sejam aceitas, a pessoa se torna espiritualmente 
alcoolizada e virtualmente incapaz de compreender 
o que a Bíblia realmente ensina, porque as falsas 
doutrinas entorpecem a capacidade de o indivíduo 
compreender a verdade.

Slide 20: O profeta Ezequiel viveu no período 
em que Babilônia era uma potência mundial. Ele 
mesmo foi levado cativo para lá após a destruição 
de Jerusalém por Babilônia. Enquanto morava no 
cativeiro, no ano 592 A.C., ele teve uma visão da 
influência dos ensinos de Babilônia sobre a cidade 
de Deus (Ezequiel 8:1-5).



Slide 21: Babilônia era o centro da adoração de 
imagens. Êxodo 20:4 ordena não adorar imagens. 
Ezequiel viu a prática da religião idólatra de 
Babilônia em Israel. Ele viu imagens e pinturas 
de ídolos nas paredes do templo em Jerusalém, e 
sacerdotes com incensários na mão praticando os 
ritos de adoração babilônicos (Ezequiel 8:10-12).

Slide 22: Os babilônicos estabeleceram um 
sistema de deuses e deusas, adorando o espírito 
desses deuses que supostamente viviam para 
ajudá-los. Semíramis e o culto a Maria.

Slide 23: Babilônia era o centro do falso ensino 
sobre a morte. Ezequiel viu um culto babilônico 
sendo praticado pelos judeus (Ezequiel 8:13-14). 
Tamuz era adorado pelos babilônicos como o 
deus da vegetação. Ele era o irmão ou filho da 
deusa Ishtar. De acordo com uma tradição antiga, 
ele morria anualmente e descia ao mundo inferior. 
Sua partida era celebrada com choro. Anualmente, 
também, a deusa Ishtar descia ali para despertá-lo 
e trazê-lo novamente para florescer a vegetação.

Slide 24: Era um conceito dos babilônicos que 
a alma imortal deixava o corpo por ocasião da 
morte para viver em outro lugar. Mas o ensino 
bíblico diz o contrário em Eclesiastes 9:5.

Slide 25: Salmo 115:17: “os mortos não louvam 
ao Senhor, nem os que descem ao silêncio”.



Slide 26: Babilônia também era o centro da 
adoração do sol. Ezequiel viu outra prática da 
religião babilônica em Israel. Vinte e cinco 
homens, provavelmente sacerdotes porque 
estavam dentro do templo, adoravam o sol, 
Shamash (Ezequiel 8:16).

Slide 27: Que evidências provam que Babilônia 
refere-se a Roma papal? Roma papal preenche 
cada descrição. Seu quartel-general é em Roma 
– “a cidade das sete colinas”. Escarlata é a cor 
das roupas cardinalícias e o papa frequentemente 
utiliza a real cor púrpura quando no desempenho 
de importantes funções. A Igreja Católica Romana 
admite abertamente que durante a Idade Média 
perseguiu os santos e dominou sobre os reis da 
Terra. O simbolismo aplicado por Deus ajusta-
se perfeitamente a ela – a igreja-mãe prostituída 
cujas filhas, também rameiras, protestaram e 
assim ficaram conhecidas como protestantes. 
Atente para esta declaração do Padre James A. 
O’Brien: “Essa observância [do domingo em 
lugar do sábado] permanece como uma lembrança 
da Mãe Igreja, de quem as seitas não-católicas se 
separaram”. [The Faith of Millions  (Huntington, 
IN.: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401]

Slide 28: No verso 5, João vê a inscrição. Assim 
como Herodias e Salomé, essa grande igreja 
afirma abertamente ser a igreja mãe. As igrejas 
filhas que saíram dela “protestaram” contra o 
comportamento da mãe e ficaram conhecidas 
como protestantes. O nome BABILÔNIA é um 
nome de família que inclui tanto a mãe como as 
filhas. Isso não significa que aqueles que estão 
em Babilônia não sejam cristãos sinceros. De 
fato, Jesus se refere a eles como “povo Meu” 



(Apocalipse 18:4). Mas Ele ordena-lhes sair de 
lá.

Slide 29: Observe que esta mulher está relacionada 
com a besta de Apocalipse 13, que também tem 
sete cabeças e dez chifres (13:1). As duas figuras 
descrevem um só poder perseguidor do povo de 
Deus e do Cordeiro.

Slide 30: Que poder dará apoio à mulher nos 
dias finais?  Prepare-se! A segunda besta de 
Apocalipse 13 simboliza os Estados Unidos da 
América. Considere as evidências:

Slide 31: Essa nação acolheu os povos perseguidos 
pela intolerância religiosa na Europa. Quando o 
navio Mayflower trouxe os peregrinos para sua 
praias, eles sonhavam com uma terra sem rei e 
uma igreja sem papa.

Slide 32: Deus descreveu esse poder como 
surgindo próximo ao tempo em que a primeira 
besta é levada ao cativeiro e recebe a ferida mortal 
(Apocalipse 13:10, 11). Os Estados Unidos da 
América surgiram neste tempo em que o poder 
do papado foi destruído, no final dos 1.260 anos, 
que aconteceu em 1798.

Slide 33: Os Estados Unidos declararam sua 
independência em 1776, votaram sua Constituição 
em 1787, adotaram a Declaração de Direitos em 
1791, e foram claramente reconhecidos como um 
poder mundial em 1798.



Slide 34: Como estudamos antes, as águas 
das quais muitos reinos (bestas) surgiram, 
representam uma região densamente populosa 
(Apocalipse 17:15). A terra representa o oposto.

Slide 35: Os Estados Unidos ajustam-se 
perfeitamente à descrição porque foram 
estabelecidos num continente escassamente 
habitado.

Slide 36: Em profecia, um cordeiro representa 
Jesus e um chifre representa poder. Os dois grandes 
chifres representam os princípios protestantes 
sobre os quais a América foi fundada, liberdade 
civil e liberdade religiosa.

Slide 37: Seus fundadores fugiram da Europa 
para escapar à perseguição política e religiosa. 
Eles estabeleceram uma sociedade baseada 
nos princípios da liberdade civil e religiosa – 
“governo sem rei e religião sem papa”. Essa nação 
se tornou o maior poder dominante no mundo. 
Os Estados Unidos, campeão da democracia e 
dos direitos individuais, têm sido admirado por 
sua tolerância política e religiosa; e ainda como 
uma superpotência militar e financeira. São 
respeitados por alguns e temidos por outros.



Slide 38: De acordo com a profecia, que 
mudança drástica terá lugar na América? Falar 
como um dragão significa que os Estados Unidos, 
sob a influência de Satanás, irão contrariar seus 
princípios protestantes originais de separação 
entre igreja e estado. Os EUA promulgarão leis 
religiosas obrigando as pessoas a prestarem culto 
contrariamente à sua consciência, caso contrário, 
serão punidas com sanções econômicas (versos 
16 e 17) e, finalmente, a morte (verso 15).

Slide 39: Que três poderes se unirão contra 
o povo de Deus no tempo final? O dragão é 
Satanás (Apocalipse 12:9), operando através das 
religiões pagãs. A besta de Apocalipse 13:1-10 
é o papado. O falso profeta de Apocalipse 16 é 
o protestantismo apostatado da América, que é 
o mesmo poder de Apocalipse 13:11-17, o qual 
possui dois chifres como os de um cordeiro, mas 
que posteriormente falará como um dragão.

Slide 40: Esse é o poder que realiza “grandes 
maravilhas” e “seduz os que habitam sobre 
a terra por causa dos sinais que lhe foi dado 
executar diante da besta” (Apocalipse 13:13 e 
14). Compare com a descrição do falso profeta 
dada em Apocalipse 19:20.

Slide 41: Que métodos efetivos essa coalizão 
final utiliza? Essa confederação dos tempos 
finais operará milagres pelos espíritos de 
demônios e quase o mundo inteiro será seduzido 
e enganado. (Apocalipse 13:3) Apocalipse 18:12 
diz: “Porque todas as nações foram seduzidas 
pela tua feitiçaria”.



Slide 42: 

Slide 43: Que devo fazer? Deus está hoje 
chamando Seu povo para fora de Babilônia, para 
a segurança de Sua igreja remanescente. Ele diz 
que aqueles que permanecerem em Babilônia 
participarão de seus pecados e receberão o justo 
castigo.

Slide 44: Nos dias de Noé, apenas oito pessoas 
entraram na arca que Deus provera para sua 
salvação. Em nossos dias, a igreja remanescente 
é como uma arca e milhões estão entrando. Jesus 
está convidando você: “Entra na arca, tu e toda a 
tua casa...” (Gênesis 7:1).

Slide 45: Você dirá um “sim” ao amoroso convite 
de nosso Senhor?





TEMA 14
O MODELO CELESTIAL

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: O Modelo Celestial

Slide 3: Nunca dantes havia o Senhor manifestado 
sinais e maravilhas tão poderosos como quando 
livrou os filhos de Israel da escravidão do Egito.

Slide 4: Praga após praga caíam sobre o reino de 
Faraó, até que este foi forçado a libertar os cativos 
de Israel.



Slide 5: Então, o Senhor dividiu o Mar Vermelho 
e conduziu a jovem nação para a liberdade, 
ao mesmo tempo em que afogou os inimigos 
perseguidores atrás deles.

Slide 6: Depois de entrarem no deserto, Deus 
surpreendeu a muitos de Seu povo levando-os 
rumo ao sul, na direção oposta à Terra Prometida. 
O Senhor sabia que antes de estarem preparados 
para receberem sua herança, eles precisavam ser 
organizados e ensinados a confiarem nEle.

Slide 7: Enquanto jornadeavam para o Monte 
Sinai, Deus supriu-lhes cada necessidade. 
Quando tiveram fome, Deus os alimentou com o 
pão do Céu. Quando tiveram sede, Deus fez com 
que águas frescas e puras brotassem da rocha.

Slide 8: Quando repentinamente atacados à 
retaguarda pelo inimigo, foi-lhes dada miraculosa 
vitória.

Slide 9: Finalmente os israelitas se acamparam 
no sopé do monte sagrado. Ali Deus realizou algo 
que nunca fizera antes.



Slide 10: Ele pronunciou aos ouvidos de toda a 
nação o Seu concerto, os Dez Mandamentos. 
Depois de proclamar audivelmente Sua Lei, 
o Senhor chamou Moisés para que subisse ao 
monte, a fim de receber um transcrito da Lei 
redigido sobre a pedra.

Slide 11: Mas Deus também lhe deu algo mais. 
Enquanto na montanha com o Senhor por 40 dias 
e 40 noites, Moisés recebeu instruções detalhadas 
para construir um belo templo portátil para Deus. 
Seria um modelo miniaturizado do lugar real da 
habitação de Deus no Céu.

Slide 12: Essa estrutura singular devia servir como 
lição tridimensional objetiva para todo o mundo, 
do plano de Deus para salvar-nos do pecado.

Slide 13: O que Deus ordenou a Moisés 
construir e por quê?

Slide 14: O caminho ou plano da salvação foi 
revelado no santuário terrestre. Tudo no santuário, 
ou ligado a seus serviços, era um símbolo de algo 
que Jesus faria para nos salvar. Não poderemos 
compreender plenamente o plano de salvação, até 
entendermos o santuário e seus rituais. Ele era 
uma maravilhosa e objetiva lição explicativa do 
processo de salvação.



Slide 15: As plantas do santuário, com todas as 
especificações para sua construção, foram dadas 
por Deus a Moisés no Monte Sinai (Hebreus 
8:5). Esse edifício deveria ser um microcosmo do 
genuíno santuário de Deus no Céu. O primeiro 
santuário, ou tabernáculo, era uma elegante 
estrutura do tipo tenda (de 5 por 13m, baseado 
no côvado, uma medida antiga que tinha 45cm de 
comprimento).

Slide 16: Ali se encontrava a presença sobrenatural 
de Deus e ali eram realizados serviços especiais. 
As paredes do santuário eram feitas com pranchas 
verticais de madeira de acácia, fixadas com 
soquetes de prata e cobertas com lâminas de ouro 
(Êxodo 26:15-19 e 29).

Slide 17: O teto era feito de quatro camadas de 
coberturas especiais: linho, pelos de cabra, peles 
de carneiro tingidas de vermelho e peles de 
texugos (versos 1, 7 e 14).

Slide 18: Que móveis havia no pátio? O altar 
de holocaustos (Êxodo 27:1-8) prestava-se aos 
sacrifícios de animais. Ele estava localizado no 
pátio, do lado de fora da entrada do santuário.

Slide 19: Esse altar representava a cruz de Cristo.



Slide 20: O animal sacrificial representava Jesus, 
o sacrifício definitivo. Quando João Batista se 
encontrou com Jesus, disse: “Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo” (João 1:29). O 
sacrifício de animais era necessário para auxiliar 
o povo a compreender que sem o sangue de 
Jesus derramado na cruz, não haveria perdão dos 
pecados.

Slide 21: A pia ou bacia (Êxodo 30:17-21; 38:8) 
era um grande tanque de lavagem feito de cobre e 
localizado no espaço compreendido entre o altar 
de holocaustos e a porta do santuário.

Slide 22: Ali os sacerdotes lavavam suas mãos 
e pés antes de entrarem no santuário ou de 
oferecerem um sacrifício.

Slide 23: A água representava o batismo, a 
purificação do pecado e o novo nascimento.

Slide 24: Havia dois compartimentos: o lugar 
santo (5X10m), e o lugar santíssimo (5X5m).



Slide 25: Que três itens de mobiliário estavam 
no lugar santo? A mesa dos pães da proposição 
(Êxodo 25:23-30) representava Jesus, o Pão da 
vida (João 6:51).

Slide 26: O candelabro de sete braços (Êxodo 
25:31-40) representava Jesus, a Luz do mundo 
(João 9:5; 1:9). As lâmpadas de óleo simbolizavam 
o Espírito Santo (Zacarias 4:1-6; Apocalipse 4:5).

Slide 27: O altar de incenso (Êxodo 30:1-
8) representava as orações do povo de Deus 
(Hebreus 5:7).  

Slide 28: Que artigo especial estava no Lugar 
Santíssimo? O único objeto situado no Lugar 
Santíssimo (Êxodo 25:10-22) era a arca do 
testemunho, um baú feito de madeira de acácia e 
recoberto de ouro. No topo da arca estavam dois 
anjos feitos de ouro sólido. A cobertura da arca 
era chamada de propiciatório (Êxodo 25:17-22), 
onde habitava a presença de Deus.

Slide 29: Esse lugar simbolizava o trono de Deus 
no Céu, que está localizado também entre dois 
anjos (Salmo 80:1; Isaías 6:1 e 2).



Slide 30: O que havia dentro da arca? Deus 
escreveu Seu concerto com o próprio dedo sobre 
duas tábuas de pedra e as colocou dentro da arca. 

Slide 31: O propiciatório estava sobre elas 
significando que uma vez que o povo confessasse 
e abandonasse seus pecados (Provérbios 28:13), a 
misericórdia seria estendida a eles pelo sangue que 
fora borrifado pelo sacerdote sobre o propiciatório 
(Levítico 16:15 e 16). Esse representava o sangue 
derramado por Jesus para trazer a todos perdão e 
purificação (Mateus 26:28; Hebreus 9:22).

Slide 32: Por que os animais necessitavam ser 
sacrificados? Uma vez que todos nós pecamos, 
todos deveríamos morrer, e teríamos morrido se 
Jesus não tivesse dado Sua vida perfeita morrendo 
em nosso favor, em pagamento de nossos pecados. 
Por isso, o pecador trazia seu próprio animal 
sacrificial e o matava com as próprias mãos 
(Levítico 1:4 e 5).

Slide 33: Isso era sangrento e chocante, 
impressionando o povo com a solene verdade de 
que o pecado produziu a morte de Jesus. Assim, 
eles olhavam para diante, para a cruz da salvação, 
enquanto que nós olhamos para trás, para a cruz 
da salvação. Não há outra fonte de salvação.

Slide 34: Quando os animais eram sacrificados, 
o que acontecia com a transgressão? Quando 
o pecador colocava suas mãos sobre a cabeça do 
animal e confessava seus pecados, estes eram 
simbolicamente transferidos do pecador para 



a vítima. Assim, o animal tornava-se culpado 
e tinha de pagar a penalidade da morte. Isso 
representava a Jesus portando nossos pecados. 

Slide 35: O sacerdote borrifava parte do sangue 
diante do véu, no interior do santuário, e assim 
transferia simbolicamente o pecado do povo para 
o santuário.

Slide 36: Quando Jesus ascendeu ao Céu, após 
Sua morte, Ele ofereceu Seu sangue (como fazia 
o sumo sacerdote do passado) para mostrar 
que nossos pecados são perdoados quando os 
confessados em nome de Jesus (1 João 1:9).

Slide 37: ILUSTRAÇÃO: Pegue uma jarra de 
vidro com água e derrame um pouco de tintura 
de iodo ou suco cristalizado até tornar a água 
colorida. Então, compare a água suja com uma 
vida de pecados. Após descrever o sacrifício de 
Cristo em nosso favor, derrame um pouco de água 
sanitária na jarra. Na medida em que a água se 
tornar branco, faça uma aplicação do fenômeno 
com uma vida perdoada e transformada pelo 
sangue de Cristo.

Slide 38: Que dois símbolos do santuário Jesus 
cumpriu por nós? Jesus serve como sacrifício 
pelos nossos pecados e como nosso Sumo 
Sacerdote celestial, realizando assim duas coisas 
miraculosas em nosso favor. A primeira é uma 
vida completamente transformada e chamada de 
novo nascimento, com todos os pecados passados 
perdoados (João 3:3-6; Romanos 3:35).



Slide 39: A segunda é o poder para viver uma vida 
justa no presente e no futuro (Tito 2:14; Filipenses 
2:13). Essas duas coisas tornam a pessoa justa, 
o que significa um justo relacionamento entre 
essa pessoa e Deus. De modo algum o indivíduo 
se torna justo pela prática de boas obras (seus 
próprios esforços), porque a justiça procede da 
graça que somente Jesus pode suprir (Atos 4:12). 
Essa é a justiça pela fé, que é a única e verdadeira 
forma de justiça.

Slide 40: Que devo fazer agora? Está você 
disposto a colocar totalmente sua vida nas mãos 
de Jesus, para que Ele possa operar os milagres 
necessários para torná-lo justo? 





TEMA 15
PURIFICANDO O TEMPLO

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: Purificando o Templo

Slide 3: Jesus ficou visivelmente incomodado 
quando entrou no pátio do templo e observou a 
confusão.

Slide 4: E cada lado para o qual Ele olhava estava 
repleto de cercados cheios de animais para os 
sacrifícios; ouviu ainda o Senhor os vendedores 
gritando e barganhando com os peregrinos 
visitantes o preço mais alto. O arrulho dos 
pombos, o balido das ovelhas e o mugido dos 
bois misturavam-se com os odores de curral para 
formar o concerto do caos.



Slide 5: Esse tumulto nunca esteve nos planos 
de Deus. Quando Salomão estava construindo o 
primeiro templo em Jerusalém, havia tal respeito 
pela casa de Deus que não se ouvia nem mesmo 
as batidas de um martelo.

Slide 6: Todas as pedras e tábuas eram previamente 
preparadas em outros lugares e depois trazidas 
ao lugar do templo, onde eram silenciosamente 
colocadas (1 Reis 6:7).

Slide 7: Jesus achou um punhado de cordas 
usadas para amarrar as ovelhas e uniu-as num 
pequeno chicote. Então o Filho de Deus bradou 
com voz de autoridade: “Tirai daqui estas coisas; 
não façais da casa de Meu Pai casa de negócio” 
(João 2:16).

Slide 8: 

Slide 9: Passando de uma banca para outra, 
Ele libertou os animais e virou as mesas dos 
cambistas.



Slide 10: Sentindo que estavam na presença da 
Onipotência, os aterrados mercadores fugiram 
do pátio do templo sem olhar para trás. Jesus 
desejava que as pessoas tivessem uma concepção 
clara do amor e pureza de Seu Pai celestial. Eis 
por que Seu coração Se magoou ao ver o santo 
templo transformado em mercado aberto.

Slide 11: Muitos anos antes, o profeta Daniel 
predisse acerca de outra ocasião quando o templo 
seria purificado (Daniel 7:13). A verdade divina 
seria distorcida e Seu povo oprimido. E uma vez 
mais o Senhor viria para purificar Seu santuário.

Slide 12: Então, na sequência, Daniel teve uma 
extraordinária visão, na qual observou um 
carneiro com dois chifres (Daniel 8:1-4). A quem 
esse animal representava?

Slide 13: Em seguida, Daniel viu um bode com 
um grande chifre entre seus olhos. O que isso 
significava? O bode representa a Grécia e o 
grande chifre era um símbolo de seu primeiro 
governante, Alexandre Magno. Os quatro chifres 
representam os quatro generais que dividiram o 
império quando Alexandre morreu.

Slide 14: Então um chifre pequeno despontou 
dentre os quatro. Que poder ele representa? O 
“chifre pequeno” que perseguiu o povo de Deus, 
pisoteando as coisas sagradas e levantando-se 
contra Jesus, representa Roma - tanto pagã quanto 
papal. Roma é o único poder que veio após a 
Grécia e se tornou excessivamente grande. 



Slide 15: Foi dito a Daniel que esse pequeno 
chifre profanaria o santuário. Em quanto 
tempo ele seria purificado? O período de 2.300 
dias é o mais longo tempo profético da Bíblia, 
mas seu ponto de partida não é esclarecido até o 
capítulo seguinte, em Daniel.

Slide 16: Como Daniel reagiu quando viu que 
o chifre pequeno perseguiu o povo de Deus e 
ocultou a verdade? Daniel estava tão aflito pelo 
que iria ocorrer ao povo de Deus, que desmaiou 
e ficou doente por alguns dias. Mas, de início, 
nem Daniel e nem seus amigos compreenderam a 
parte da visão que tratava dos 2.300 dias.

Slide 17: No capítulo seguinte, o anjo explica 
a profecia com maior detalhamento. Quão 
longo era o período de tempo não explanado 
previamente na visão? Vários anos após a visão 
de Daniel sobre os 2.300 dias, um anjo vindo do 
Céu voou celeremente para o lado do profeta e o 
ajudou a compreendê-la. 

Slide 18: O anjo também ampliou a visão para 
incluir 70 semanas proféticas que estavam 
“determinadas sobre” ou separadas para os judeus 
e a cidade de Jerusalém. 

Slide 19: Deus estava dando à Sua nação escolhida 
outra chance - uma oportunidade de 490 anos 
para cumprir o propósito de apresentar o Messias 
ao mundo (Daniel 9:23 e 24).



Slide 20: O decreto foi emitido no sétimo ano do 
rei Artaxerxes, que começou a reinar em 464 A.C. 
(Esdras 7:7). O decreto de Artaxerxes, em 457 
A.C., foi o único que especificava a restauração e 
a reconstrução de Jerusalém.

Slide 21: Quando inicia as profecias dos 2.300 
anos e das 70 semanas? 

Slide 22: Qual era o ponto de partida para as 
profecias dos 2.300 anos e das 70 semanas? 
O anjo disse a Daniel para começar a contar as 
profecias dos 2.300 anos e das 70 semanas a partir 
do decreto para restaurar e edificar Jerusalém. O 
povo de Deus achava-se cativo do império persa 
nesse tempo.

Slide 23: Sim, com certeza! Eis aqui um 
maravilhoso milagre. Centenas de anos antes de 
Jesus ser ungido com o Espírito Santo, o evento 
foi profeticamente predito. “Messias” é a palavra 
hebraica para “ungido”, e a palavra “Cristo” é seu 
equivalente grego. Lucas 3:21-22 diz que essa 
unção especial pelo Espírito Santo teve lugar por 
ocasião de Seu batismo.

Slide 24: Eis aqui a chave esclarecedora. Em 
profecia bíblica, um dia profético é igual a um 
ano literal (Números 14:34; Ezequiel 4:6 e Lucas 
13:32).



Slide 25: Acrescentando 69 semanas ou 483 dias 
proféticos (69X7=483) a 457 A.C., chegamos ao 
ano 27 D.C.
 
483 anos
+457 data inicial  
26 D.C.
+  1 ano para 1 A.C. e 1 D.C. (não existe ano 
zero) 
27 D.C.

Slide 26: Jesus começou Seu ministério como o 
Messias após o batismo, em 27 D.C., exatamente 
483 anos após o decreto baixado em 457 A.C. Eis 
a razão de Jesus ter começado a pregar após Seu 
batismo: “O tempo está cumprido, e o reino de 
Deus está próximo” (Marcos 1:15). Ele estava 
falando do tempo profético de Daniel 9:25.

Slide 27: Jesus insistiu que Seus discípulos 
pregassem primeiramente aos judeus, porque 
eles ainda tinham três anos e meio remanescentes 
do período de graça dos 490 anos, para aceitar 
e proclamar o Messias. A profecia de Daniel 
9:27 dizia que Jesus confirmaria o concerto, ou o 
grande plano de salvação, com muitos durante a 
semana profética (sete anos literais).

Slide 28: O que aconteceu depois na profecia? 
Leia Daniel 9:26-27.



Slide 29: A profecia predisse que Jesus seria 
morto ou crucificado no meio da última parte da 
profecia das 70 semanas. Contando três anos e 
meio a partir de Sua unção, no outono de 27 D.C., 
chegamos à primavera de 31 D.C., precisamente 
quando Jesus foi crucificado.

Slide 30: No momento em que Cristo expirou, o 
véu do templo partiu-se em dois, desde cima até 
baixo (Mateus 27:50 e 51), indicando que nosso 
Senhor fizera cessar o sistema sacrificial mediante 
Sua morte como o Cordeiro de Deus.

Slide 31: Os discípulos de Jesus pregaram aos 
judeus durante aqueles três anos e meio, até 
que a nação oficialmente rejeitou a mensagem 
do evangelho em 34 d.C., quando Estevão, um 
diácono piedoso, foi publicamente apedrejado.

Slide 32: Em 34 D.C., ainda restavam 1.810 anos 
dos 2.300 dias da profecia. Acrescentando 1.810 
anos a 34 D.C., somos levados ao outono de 1844.

Slide 33: O anjo disse que nesse tempo o santuário 
celestial seria purificado. Não pode ser o santuário 
terrestre porque este foi destruído em 70 D.C.



Slide 34: Jesus, nosso Sumo Sacerdote celestial 
(Hebreus 4:14-16; 8:1-5), começou a remover 
os registros de pecado do santuário celestial 
(Apocalipse 20:12; Atos 3:19-21) em 1844. Essa 
primeira fase do julgamento é chamada de juízo 
pré-advento, porque tem lugar antes da segunda 
vinda de Jesus.

Slide 35: Que casos estão sendo considerados 
no juízo investigativo? A primeira fase do juízo 
avalia unicamente os processos daqueles que 
professam ser filhos de Deus.

Slide 36: Você vê, quando os imigrantes desejam 
tornar-se cidadãos de um país, eles são obrigados 
a jurar fidelidade a esse país, prometendo ser 
cidadãos leais e defender as leis da terra.

Slide 37: Quando alguém aceita Cristo e deseja se 
tornar cidadão do Seu reino, Deus lhe pede para 
prometer seu amor e fidelidade a Ele e defender 
as leis de Seu governo.

Slide 38: No entanto, nem todos os imigrantes 
permanecem fiéis a seus votos solenes. Alguns 
parecem cidadãos leais da terra, porém, mais 
tarde, são presos por transgredirem as leis ou por 
serem subversivos. Quando isso for provado, a 
cidadania da pessoa é revogada e ela é deportada.



Slide 39: Da mesma forma, nem todos os cristãos 
permanecerem fiéis a seus votos. Não é suficiente 
ser declarado justo agora, devemos permanecer 
fiéis a Ele até que Ele venha. Não é suficiente 
professar que somos seguidores de Cristo, 
devemos permitir que a vida perfeita de Jesus de 
obediência e fidelidade seja vivida em nós.

Slide 40: Um homem era o principal suspeito de 
um assassinato brutal, mas todas as evidências 
eram circunstanciais. Portanto, o homem nunca 
foi preso ou julgado pelo crime. Uma noite, ele 
estava viajando em uma rodovia interestadual. 
Aparentemente, ele se tornou sonolento e saiu 
para o acostamento para uma soneca. Enquanto 
ele dormia, um caminhão carregado com toras se 
aproximou.

Slide 41: Assim que o caminhão passou pelo 
veículo do homem, a corrente que segurava as 
toras quebrou. As toras caíram sobre seu carro 
matando-o na hora.  Foi um acidente? Ou era 
o princípio da justiça divina fazendo o que o 
sistema de justiça dos homens não poderia fazer? 
Ninguém pode dizer com certeza. Mas uma coisa 
é certa. Uma pessoa pode escapar do sistema de 
justiça dos homens, mas ele ou ela não escapa 
da justiça de Deus. “Pois todos havemos de 
comparecer ante o tribunal de Cristo.” (Romanos 
14:10) E de Seu veredicto, não há recurso.

Slide 42: Deverei eu estar sozinho no juízo pré-
advento? Graças a Deus, não! No julgamento, 
Jesus é o Advogado, o Juiz e a Testemunha do 
cristão. Se você viver para Jesus, jamais perderá 
essa causa (Romanos 8:1; Colossenses 1:12-14).



Slide 43: Então, amigo, não há nada a temer sobre 
o Dia do Juízo para aqueles que amam e seguem 
a Jesus com todo o seu coração e alma. Jesus 
vai apresentar os méritos de Seu próprio sangue 
derramado para cobrir todo pecado confessado.

Slide 44: João escreveu: “O sangue de Jesus 
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado” 
(1 João 1:7). O julgamento é bom para aqueles 
que amam e servem ao Senhor!

Slide 45: Estamos vivendo nas últimas horas 
da Terra. O juízo pré-advento foi a convocação 
do tribunal do céu desde 1844. Hoje Jesus faz 
um convite para que você O aceite como o seu 
advogado. Irá recusá-Lo?



TEMA 16
DEZ VEZES MAIS SÁBIO

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: Dez Vezes Mais Sábios

Slide 3: Quando o rei Nabucodonosor cercou a 
cidade de Jerusalém, milhares de judeus foram 
levados cativos para Babilônia.

Slide 4: O rei instruiu seu servo Aspenaz para 
selecionar jovens dotados dentre os cativos 
judeus, os quais estariam no palácio durante 
três anos para aprender a língua e a ciência de 
Babilônia, a fim de poderem assistir diante do rei.



Slide 5: Daniel, Ananias, Misael e Azarias 
chamaram a atenção de Aspenaz e foram levados 
ao palácio real. Mas havia um problema. O 
cardápio rico em carnes e vinho determinado 
pelo rei para os jovens, continha muitos itens 
proibidos pela Palavra de Deus.

Slide 6: Sem querer parecer ingrato, Daniel pediu 
se seria possível que ele e seus companheiros 
optassem por uma dieta vegetariana, acompanhada 
de água pura para beber. Em princípio, o servo 
do rei não concordou com o pedido. “Vocês não 
podem permanecer saudáveis comendo assim”, 
exclamou ele. “Vocês ficariam doentes e então o 
rei mandaria cortar-me a cabeça.”

Slide 7: Mas Daniel insistiu gentilmente, 
sugerindo um período de testes de dez dias, após 
os quais sua saúde aparente poderia ser comparada 
com a de outros jovens que faziam suas refeições 
no restaurante real.

Slide 8: Aspenaz concordou com a proposta e por 
dez dias os quatro jovens hebreus beberam água 
e participaram de uma simples dieta vegetariana. 
No final do período de testes, Daniel e seus 
três amigos tinham “aparência ... melhor; [e] 
estavam... mais robustos do que todos os jovens 
que comiam das finas iguarias do rei” (Daniel 
1:15).

Slide 9: Três anos mais tarde, esses quatro 
jovens foram testados pelo rei Nabucodonosor, 
e foi declarado que eles eram dez vezes mais 
inteligentes do que todos os sábios de Babilônia. 
A Bíblia nos diz que Daniel viveu até quase cem 
anos.



Slide 10: O que ajudou Daniel e seus amigos a 
terem tão profunda sabedoria, saúde e vida longa?

Slide 11: Para entendermos o segredo de Daniel, 
precisamos conhecer a dieta do Éden. Qual era a 
dieta original destinada por Deus para os seres 
humanos? Em linguagem moderna, diríamos que 
foram dadas as frutas, grãos e nozes. Estes foram 
o seu alimento.

Slide 12: Deus também lhes deu a Árvore da Vida, 
que completava a sua dieta de forma que tinham 
juventude eterna e saúde.

Slide 13: Depois de Adão e Eva haverem pecado, 
que alimento suplementar Deus acrescentou à 
sua dieta? A dieta original para a raça humana era 
a vegetariana, composta de frutos, grãos e nozes.

Slide 14: Deus acrescentou os vegetais à dieta de 
Adão e Eva após a sua queda em pecado, e por 
causa de seu impedimento de participar da árvore 
da vida. 



Slide 15: Deus prometeu aos filhos de Israel 
que se eles O servissem e obedecessem, Ele 
removeria toda enfermidade do meio deles. 
Manteve Ele tal promessa? Imagine só! Quando 
o povo de Deus chegou à Terra Prometida, não 
havia um só doente ou inválido em toda a nação.

Slide 16: Por décadas, o estilo de vida do judeu 
ortodoxo tem recebido considerável interesse 
por parte de pesquisadores médicos. A taxa de 
mortalidade por câncer é muito menor que a dos 
outros, e eles parecem menos propensos a outras 
doenças catastróficas. 

Slide 17: É interessante notar que, quando os  
judeus começaram a comer como os demais 
em torno deles, a sua taxa de câncer e de outras 
doenças tornou-se a mesma que a de outras 
pessoas.

Slide 18: Por que sua saúde é tão importante 
para Deus? Deus deseja que nosso corpo seja 
Sua santa morada. Portanto, devemos optar por 
torná-lo uma saudável residência para Ele.

Slide 19: Qual é a boa regra bíblica para 
um viver saudável?  Temperança ou domínio 
próprio significa evitar completamente coisas 
danosas e usar moderadamente artigos bons. 
Devemos esforçar-nos para viver de forma que 
todos os nossos hábitos, inclusive comer e beber, 
glorifiquem a Deus.



Slide 20: Devemos usar bebidas alcoólicas? A 
palavra “vinho” na Bíblia tanto pode significar 
bebida fermentada como suco de uva não-
fermentado. O mesmo também é verdadeiro hoje 
com relação à palavra “cidra”. Provérbios 23:29-32 
fornece a descrição bíblica do vinho fermentado, 
e Deus diz que não deveríamos sequer olhar para 
ele! O único vinho que os cristãos podem usar é 
o “vinho novo”, sem levedação alcoólica, o suco 
de uva doce. 

Slide 21: Alguém já disse que as armas de suicídio 
mais comuns são facas, garfos e colheres. Talvez 
devêssemos adicionar copos e garrafas!

Slide 22: O álcool desenvolve um fígado gordo; as 
chances de morrer devido à cirrose do fígado são 
muito maiores. A expectativa de vida é reduzida 
em pelo menos 12 anos. E de acordo com as 
últimas estatísticas, uma em cada dez pessoas que 
tomam a primeira bebida torna-se um alcoólatra.

Slide 23: Há uma série de outras práticas comuns 
que prejudicam seriamente a saúde. Fumantes 
têm a chance mil por cento maior de morrer de 
câncer de pulmão do que aqueles que não fumam. 

Slide 24: Combinar álcool com nicotina é fatal. 
Acumula gordura e retrai as artérias dificultando 
os vasos sanguíneos de fornecer sangue suficiente 
para o coração, extremidades e outros órgãos. 
Neste ponto, é preciso apenas um pequeno 
coágulo de sangue preso nos vasos sanguíneos 



para causar uma ataque cardíaco ou acidente 
vascular cerebral.

Slide 25: Além do álcool, o chá preto, café e coca-
cola contêm cafeína. Todas essas bebidas estão 
agora associadas às doenças cardíacas, distúrbios 
neurológicos e câncer da bexiga.

Slide 26: Jesus recusou a poção entorpecente que 
lhe foi oferecida na cruz pelos soldados como um 
meio de amortecer a dor.

Slide 27: Embora Jesus tivesse sofrido uma dor 
insuportável, Ele não bebeu nada que pudesse 
obscurecer sua mente.

Slide 28: Que animais Deus permite comer? 
Deus dividiu todas as criaturas viventes em duas 
categorias: limpos e imundos. Ele nos permite 
comer aqueles que são limpos, e declarou que os 
animais imundos são inadequados à alimentação. 

Slide 29: Todos os mamíferos limpos têm duas 
características principais: (1) cascos divididos ou 
fendidos e (2) ruminam.



Slide 30: Por exemplo, o porco tem os cascos 
divididos, mas não rumina, por isso é imundo ou 
proibido como artigo alimentar. O porco é um 
lixeiro. A comida, o lixo incluído, comidos por 
porcos são digeridos e convertidos em alimentos 
em uma questão de horas.

Slide 31: A vaca, por outro lado, tem um complexo 
sistema digestivo. Demora 48 horas para que 
a sua alimentação seja convertida em polpa. 
Tem também um sistema de eliminação mais 
complexo, o qual remove muitas das impurezas a 
partir do sistema.

Slide 32: Carne de porco é frequentemente 
infectada com larvas de triquina, ou vermes, além 
de ser rica em gordura saturada. Quando uma 
pessoa come porco infectado, o cisto rígido em 
torno da larva é dissolvido.

Slide 33: O verme triquina então toca na parede 
intestinal e se multiplica. Esses vermes entram 
na corrente sanguínea e são transportados para 
outras partes do corpo. A triquinose pode ser uma 
doença fatal, dependendo do número de vermes 
comido. Muitas vezes, a doença é diagnosticada 
erroneamente como artrite ou envenenamento 
alimentar.

Slide 34: Que tipos de peixes e frutos do mar 
são limpos?



Slide 35: A maioria dos peixes é própria para a 
alimentação. Todavia, enguias, tubarões e bagres 
são as exceções a essa regra. 

Slide 36: Todas as criaturas aquáticas que não 
possuem barbatanas e escamas, são imundas e não 
deveriam ser ingeridas. Exemplos: caranguejos, 
siris, tartarugas, rãs, ostras, camarões etc. 

Slide 37: Quais aves são imundas? A lista em 
Levítico 11 indica que as aves de rapina, que 
comem carnes putrefatas, animais e peixes, são 
inadequados ao cardápio humano. 

Slide 38: No entanto, aves que ingerem forragem 
ou alimento vegetal, tais como a codorniz, as 
galinhas e os perus, são limpos.

Slide 39: São os princípios bíblicos de saúde 
ainda apropriados para os nossos dias? As 
leis de saúde que Deus deu a Seu povo milhares 
de anos atrás, estavam cientificamente muito 
avançadas em relação a seu tempo. Apenas 
recentemente viemos a reconhecer quão grandes 
são os benefícios que elas proporcionam. 



Slide 40: São os princípios bíblicos de saúde 
ainda apropriados para os nossos dias? As 
leis de saúde que Deus deu a Seu povo milhares 
de anos atrás, estavam cientificamente muito 
avançadas em relação a seu tempo. Apenas 
recentemente viemos a reconhecer quão grandes 
são os benefícios que elas proporcionam. 

Slide 41: Quando decidimos obedecer às leis 
divinas de saúde, Ele coloca um novo espírito 
dentro de nós, o qual nos dará o poder necessário 
para um viver saudável (João 1:12).

Slide 42: Deus honrou a Daniel e seus amigos 
porque eles observavam Suas leis de saúde, as 
quais fazem parte do viver cristão.

Slide 43: Está você disposto a adotar os princípios 
de saúde escritos na Palavra de Deus, e a apresentar 
seu corpo como um santo templo onde o Espírito 
Santo possa habitar?





TEMA 17
JANELAS DO CÉU

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: Janelas do Céu

Slide 3: Jacó nunca havia se sentido tão só 
e desamparado, e isso tudo porque ele fora 
ganancioso e trapaceiro. Primeiramente subornou 
Esaú, seu irmão gêmeo mais velho, para que lhe 
vendesse seus direitos de primogenitura.

Slide 4: Então, com a ajuda da mãe, Jacó enganou 
Isaque, seu pai, que estava cego, para conseguir a 
bênção paternal que por direito pertencia a Esaú. 



Slide 5: Agora Jacó estava fugindo de casa, em 
parte para escapar das ameaças assassinas do 
irmão ofendido. 

Slide 6: Ele inclinou a cabeça e chorou quando 
pensou como todos os seus acariciados planos 
haviam desmoronado.

Slide 7: Sozinho no deserto, com apenas uma 
pedra por travesseiro e um cajado por proteção, 
Jacó tentou repousar. Ele queria saber se poderia 
ver novamente seus pais, e se Deus o havia 
perdoado. 

Slide 8: Exausto, Jacó preparou-se para dormir. 
Logo ele se viu banhado pela brilhante luz de um 
vívido sonho. Uma luz resplandecente fluía desde 
os céus abertos, com uma linda escada ligando 
os céus e a Terra. Nela havia incontáveis anjos 
cintilantes viajando para cima e para baixo.

Slide 9: Então Jacó ouviu o Senhor falar do Céu, 
prometendo abençoá-lo em sua jornada. Deus 
também confirmou com Jacó o mesmo concerto 
que fizera com Abraão e Isaque.



Slide 10: Quando despertou, Jacó se ajoelhou e fez 
um voto de abandonar seus tortuosos caminhos. 
Ele prometeu:

Slide 11: Deus aceitou seu voto e abriu as janelas 
do Céu, de forma que quando Jacó voltou para 
casa, vinte anos mais tarde, ele havia se tornado 
um homem rico e generoso. 

Slide 12: Ele também obteve o perdão de seu 
irmão Esaú, a quem havia enganado no passado.

Slide 13: Onde Jacó aprendeu o conceito de 
devolver o dízimo a Deus? Quando os elamitas, 
uma tribo hostil vizinha, invadiram e destruíram 
Sodoma, o sobrinho de Abraão, Ló,  juntamente 
com outros de suas famílias e bens, foram levados 
cativos. Quando a notícia chegou a Abraão, ele 
resolveu salvar Ló e os outros, e orou a Deus para 
dar-lhe o sucesso.

Slide 14: Deus não apenas lhe deu a libertação 
de Ló e sua família, mas também entregou a ele 
os captores, juntamente com os seus tesouros. 
Quando  Abraão voltou, o rei de Sodoma saiu-lhe 
ao encontro, e pediu-lhe para manter os tesouros 
que havia recuperado, devolvendo apenas os 
cativos. 



Slide 15: Mas Abraão se recusou a tomar o ganho 
para si mesmo. Melquisedeque, o sacerdote de 
Deus, abençoou Abraão. O dízimo é a décima 
parte das rendas de uma pessoa. De fato, a 
palavra “dízimo” simplesmente significa “um 
décimo”. O avô de Jacó, Abraão, havia dado o 
exemplo muitos anos antes ao devolver o dízimo 
ao sacerdote Melquisedeque.

Slide 16: O dinheiro tem poder. Mas também 
tem fraquezas. Por exemplo, o dinheiro pode 
comprar o sexo, mas não o amor; pode comprar 
o relógio, mas não o tempo; hospitais, mas não a 
saúde; casas, mas não o caráter. O dinheiro pode 
comprar comodidades, mas não conforto; livros, 
mas não a sabedoria; hotéis, mas não o céu. Para 
poupar o seu dinheiro você deve compartilhá-lo. 
Amá-lo é perdê-lo, e para melhor investir, você 
deve colocá-lo em coisas eternas.

Slide 17: Nos últimos anos, milhões de dólares 
foram ganhos por pessoas que investiram seu 
dinheiro no mercado de ações. As pessoas que 
sabiamente investiram ganharam uma fortuna.

Slide 18: Por outro lado, em um dia, recentemente, 
um dos homens mais ricos do mundo perdeu doze 
bilhões de dólares. O milionário brasileiro Eike 
Batista também perdeu bilhões em apenas um 
mês.



Slide 19: O que aconteceria se o mercado de ações 
perdesse metade do seu valor em um dia? As 
coisas deste mundo são muito parecidas com uma 
bolha que cresce rapidamente, e em um momento 
se desfaz.

Slide 20: Como Jacó, as pessoas estão buscando 
algo estável ou permanente. Mas onde podemos 
encontrar segurança para o presente e para o 
futuro?

Slide 21: Deus sabe que você tem necessidades.

Slide 22: A história de Adão e Eva ilustram este 
ponto. “O Senhor Deus plantou um jardim... E pôs 
ali o homem que tinha formado.” (Gênesis 2:8)

Slide 23: Adão e Eva não tinham aluguel para 
pagar, nem se preocupavam com o imposto 
de renda, nem despesas com hospitais ou 
supermercados.



Slide 24: Eles tinham saúde perfeita e vida eterna, 
o compromisso um para com o outro e amavam 
o Criador. Deus queria que eles compartilhassem 
essas bênçãos, por isso Ele disse:

Slide 25: “... Tenha domínio sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal 
que rasteja sobre a terra...” (Gênesis 1:2)

Slide 26: Qual o teste em que Adão e Eva 
fracassaram, e pelo qual precisamos passar se 
esperamos herdar o reino de Deus? Deus testou 
o amor e a lealdade do homem com esta restrição. 
Adão e Eva podiam comer de todas as outras 
árvores do jardim, mas eles não poderiam comer 
o fruto daquela árvore específica. Obedecendo a 
Deus, eles demonstrariam o seu reconhecimento 
de Sua propriedade. Se fossem fiéis mordomos, 
eles viveriam para sempre em um mundo que era 
um paraíso!

Slide 27: Hoje o Senhor nos submete ao mesmo 
teste. Ele diz: “Vocês podem ficar com todo o 
dinheiro que ganham, exceto a décima parte. 
Esse dinheiro é Meu. Não o usem”.



Slide 28: Se fizermos isso, repetiremos o mesmo 
pecado de Adão e Eva. Deus não precisava 
do fruto de uma árvore especial. Essa era uma 
prova da lealdade de nossos primeiros pais. Nem 
necessita Ele de nossos dízimos. Deus é o dono de 
tudo! Mas eles são o teste de nosso amor, lealdade 
e confiança.

Slide 29: Nove décimos de minha renda, com a 
bênção de Deus, renderão muito mais do que dez 
décimos sem ela. 

Slide 30: Suas bênçãos nem sempre são 
financeiras. Elas podem incluir coisas tais como 
boa saúde, paz mental, orações respondidas, 
proteção, uma família coesa e amorosa, força 
física, capacidade de tomar decisões sábias, 
um íntimo relacionamento com Jesus, o bom 
funcionamento de um velho automóvel etc.

Slide 31: E é Deus quem nos dá a capacidade de 
ganhar dinheiro. Nós não possuímos nada! Como 
nosso Criador, Deus tem direitos sobre as nossas 
posses e sobre nós.

Slide 32: Que maravilhosa promessa Deus faz 
sobre o dízimo? Deus está dizendo: “Se você tem 
dúvidas, tente dizimar como experiência. Ponha-
Me à prova e vai ver se Eu não lhe concedo uma 
bênção transbordante”. Centenas de milhares de 
dizimistas dir-lhe-ão que isso é verdade. Você não 
pode superar a Deus em generosidade!



Slide 33: Alguém diz que o dízimo é só para os 
ricos. Mas pouco se ouve falar de um homem rico 
ou mulher rica iniciar a devolução do dízimo, mas 
posso citar dezenas que começaram a dizimar 
quando eles eram pobres e tornaram-se ricos, 
como o Sr. Crowell, fundador da Quaker Oats Co.

Slide 34: Um rapaz de 16 anos chamado William, 
saiu de casa em busca de fortuna. Todos os seus 
bens cabiam em uma sacola que carregava em 
sua mão. Ele encontrou um velho capitão de um 
barco de travessia do canal.

Slide 35: William disse que seu pai era muito 
pobre para mantê-lo e que o única coisa que ele 
sabia fazer era fabricar sabão e vela. O velho 
então se ajoelhou e orou fervorosamente pelo 
menino e aconselhou: “Alguém em breve será 
o principal fabricante de sabão em Nova Iorque. 
Pode ser você, assim como outra pessoa. Seja um 
bom homem, dê o seu coração a Cristo e devolva 
ao Senhor tudo o que Lhe pertence. Eu estou certo 
de que você vai ser um homem próspero e rico”.

Slide 36: Na cidade, ele se lembrou das palavras 
do capitão e, apesar de pobre e solitário, uniu-se 
à igreja. Ele devolveu o dízimo do primeiro dólar 
que  ganhou. Primeiro ele conseguiu um emprego 
regular, logo se tornou sócio e, posteriormente, 
único proprietário do negócio. Ele fez um sabão 
honesto e instruiu o seu contador a abrir uma 
conta com o Senhor de 1/10 de toda a renda. O 
negócio cresceu, então ele deu 2/10, 3/10, 4/10, 
5/10 e, finalmente, deu toda a sua renda.



Slide 37: Esta é a história de William Colgate que 
doou milhões de dólares para a causa do Senhor.

Slide 38: Quando dizimamos, quem realmente 
recebe nosso dinheiro? Necessitamos lembrar-
nos sempre de que não estamos devolvendo 
nosso dízimo para pessoas, mas para Deus. Ele 
Lhe pertence. Não precisamos nos preocupar 
como o dízimo será utilizado, se o dermos a 
Deus. Ele é grande o suficiente para cuidar de Seu 
próprio dinheiro e remover alguém que possa ser 
irresponsável na administração de Seus fundos.

Slide 39: Além do dízimo que pertence a Deus, 
que mais Ele pede de Seu povo? O Senhor 
nos pede para darmos ofertas voluntárias como 
expressão de nosso amor por Ele, e oferecermos 
ações de graças por Suas bênçãos.

Slide 40: Se verdadeiramente amarmos a Jesus, 
dar com sacrifício para Sua obra nunca será 
uma carga. Antes, será uma bênção, um glorioso 
privilégio que usufruímos com grande alegria e 
satisfação. 

Slide 41: Qual é o maior dom que poderíamos 
ofertar a Jesus? Quando Jesus possui nosso 
coração, Ele tem tudo o mais.



Slide 42: Gostaria de dizer: “Senhor, eu quero 
colocá-lo em primeiro lugar em minhas finanças 
e em todas as áreas da minha vida?” Se você 
desejar isso, levante sua mão enquanto oramos.



TEMA 18
PROFETAS MODERNOS

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: Profetas Modernos

Slide 3: Acabe, o ímpio rei de Israel, pretendia 
recapturar a cidade de Ramote-Gileade dos sírios. 
Mas ele precisava de ajuda e assim foi pedir ao 
bom rei Josafá, de Judá, que se juntasse a ele numa 
campanha contra seu inimigo comum. Josafá 
disse que estava disposto a unir as forças com 
Acabe, mas que eles primeiramente buscassem o 
conselho de Deus. 

Slide 4: Acabe já abandonara o Senhor muitos 
anos antes para adorar o deus pagão Baal; 
assim ele convocou 400 profetas previamente 
contratados para virem diante dos dois monarcas. 
Mediante dramática exibição, os falsos profetas 
disseram: “Vão e enfrentem os sírios e vocês 
serão vitoriosos!”.



Slide 5: Mas o rei Josafá pediu para ouvir um 
verdadeiro profeta do Senhor. Acabe disse 
que havia um profeta de Jeová cujo nome era 
Micaías, mas acrescentou: “Ele me odeia, pois 
nunca profetiza o bem a meu respeito, mas só o 
mal” (verso 8).

Slide 6: Por insistência de Josafá, Acabe 
relutantemente enviou um servo para buscar 
Micaías.

Slide 7: O corajoso profeta veio e fez uma 
predição bem impopular. Ele disse a Acabe que 
o rei morreria na batalha contra a Síria. Agora 
Acabe enfrentava uma dura decisão. Creria ele 
nos 400 profetas que predisseram boas coisas ou 
no solitário profeta do Senhor?

Slide 8: O obstinado rei Acabe convenceu Josafá 
a negligenciar as advertências do profeta Micaías 
e juntar-se a ele na guerra. Ele pensava que 
poderia enganar o Senhor vestindo uma armadura 
completa e evitando as linhas de frente da batalha.

Slide 9: Mas Acabe aprendeu muito tarde que 
você nunca pode escapar da Palavra de Deus. 
Durante a peleja, uma seta extraviada atingiu o rei 
de Israel nas junturas de sua armadura, fazendo-o 
sangrar até a morte em seu carro.



Slide 10: O Senhor fala a Seus profetas por meio 
de visões, sonhos, face a face e mediante os anjos. 
Bolas de cristal, quiromancia, decifração de folhas 
de chá, contemplação de estrelas e a pretensa 
conversação com os mortos não são os métodos 
divinos de comunicação com um profeta. 

Slide 11: A quem o Senhor revela Seus planos?

Slide 12: Filipe tinha quatro filhas “... que 
profetizavam” (Atos 21:09). Todas eram 
instrumentos que Deus usou para revelar a Sua 
vontade e incentivar a igreja cristã primitiva.

Slide 13: Observe que o dom da profecia está na 
lista dos “dons espirituais”, como Paulo os chama: 
“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente 
apóstolos, segundo profetas...” (1 Coríntios 
12:28)

Slide 14: “Para que não vos falte nenhum dom, 
aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo.” (1 Coríntios 1:7)



Slide 15: O dom de profecia ficou em segundo 
lugar perdendo apenas para o de apostolado, mas 
que era para ser um presente muito importante e 
necessário para ajudar a igreja corretamente.

Slide 16: Jesus advertiu que haverá muitos 
falsos profetas nos últimos dias (Mateus 24:11). 
Eis por que precisamos saber como distinguir o 
verdadeiro do falso. Essa é uma questão de vida 
ou morte!

Slide 17: Haverá profetas verdadeiros e 
falsos nos últimos dias? Sim, haverá falsos 
e verdadeiros profetas vivendo e atuando nos 
dias finais. As Escrituras também ensinam que o 
dom profético é dado tanto a homens quanto a 
mulheres. 

Slide 18: Tipos de falsos profetas condenados 
na Bíblia. Deuteronômio 18:19-12 diz que 
todos aqueles que fazem essas coisas são uma 
“abominação” ao Senhor. Por essa razão, os 
cristãos não deveriam envolver-se com eles. 

Slide 19: (Ler Deuteronônio 18:11)



Slide 20: Qual é o teste mais importante de 
um profeta? A “lei e ao testemunho” era uma 
expressão do Velho Testamento para “Bíblia”. 
Em outras palavras, a mensagem de alguém que 
reivindica ter uma declaração da parte de Deus, 
precisa ser comparada com a Bíblia. Precisamos 
testar o profeta pela Bíblia e não a Bíblia pelo 
profeta. O verdadeiro profeta de Deus sempre 
estará 100% em harmonia com as Escrituras. Essa 
é a verdadeira prova.

Slide 21: Qual é o segundo teste de um profeta? 
Isso não significa que um profeta será perfeito. 
Os profetas da parte de Deus sempre tiveram suas 
faltas. Todavia, tem de haver muita consistência 
entre o que os verdadeiros profetas ensinam e o 
que eles vivem.

Slide 22: Em Jonestown, na Guiana, os soldados 
ficaram horrorizados ao encontrar centenas de 
corpos de membros de uma seita que cometeu 
suicídio por beber cianeto. O falso profeta Jim 
Jones, de 47 anos, estava perto do altar, com um 
ferimento de bala na cabeça. A contagem de morte 
foi de 780.

Slide 23: Um breve relato do que aconteceu 
durante os momentos finais: “Como Jones 
falou sobre o alto-falante sobre a beleza da 
morte e a certeza de que todos se encontrariam 
novamente, várias centenas de membros da seita 
se reuniram em torno do pavilhão. Eles foram 
cercados por guardas armados, e um barril de 
Kool Aid misturado com cianeto foi trazido para 
fora. A maioria dos membros do culto bebeu de 
bom grado, outros foram forçados a isso. Eles 
começaram com os bebês. Pelo menos 80 bebês e 



crianças foram alimentadas com a poção mortal, 
e, em seguida, os adultos tomaram. Tudo estava 
calmo por alguns minutos e, então, como as 
convulsões induzidas por cianeto começaram, 
ficou tudo fora de ordem. As crianças estavam 
gritando e houve uma confusão em massa. Pouco 
tempo depois, todos estavam mortos.”

Slide 24: Qual é o terceiro teste de um profeta? 
O legítimo profeta não fará falsas predições. 
Se um profeta é de Deus, as coisas que ele diz 
acontecerão. Todavia, a exatidão por si só não 
qualifica automaticamente a pessoa como um 
profeta verdadeiro. Deuteronômio 13:1-3 adverte 
que os falsos profetas podem dar sinais que se 
cumprem, e então usar sua influência para levar 
as pessoas a seguirem outros deuses.

Slide 25: Por exemplo, Joseph Smith, o 
profeta mórmon, não passa no teste de Deus de 
Deuteronômio 18:20-22. 
1. Ele disse que havia  “habitantes da lua” (Journal 
of Oliver B. Huntington, vol. 2, p. 166) com cerca 
de 1,83m de altura. Vestem-se muito à moda dos 
quacres, e seu estilo é muito geral, com quase 
um tipo só de moda. Têm vida longa; chegando 
geralmente a quase mil anos.
2. Profetizou em 1835 que a vinda do Senhor 
seria dentro de 56 anos (History of the Church 
[História da Igreja], vol. 2, p. 182).
3. Afirmou que os seus  inimigos seriam 
confundidos ao procurar destruí-lo (2 Nefi 3:14, 
O Livro de Mórmon). Smith foi morto, à bala, 
na prisão de Carthage, em Illinois, no dia 27 de 
junho de 1844.



Slide 26: Harold Egbert Camping era um 
radialista de uma emissora de rádio cristã norte-
americana. Camping previu que Jesus Cristo 
retornaria à Terra em 21 de maio de 2011, quando 
então o justo iria ser arrebatado até o céu, e o 
fim do mundo seria em 21 de outubro de 2011, 
com a destruição final do mundo. Ele havia 
previsto anteriormente que o Dia do Juízo Final 
ocorreria por volta de 6 de setembro de 1994. Sua 
previsão para 21 de maio de 2011 foi amplamente 
divulgada, em parte por causa de uma campanha 
publicitária em grande escala pela Family Radio 
e por outdoors. O dia 21 outubro de 2011, passou 
sem o apocalipse previsto, levando a comentários 
de que o ministério de Camping entraria em 
colapso após a falsa profecia.

Slide 27: Não importa quem afirma falar em nome 
de Deus, aplique o teste! Se ele ou ela se ajustam, 
louve a Deus! Se não, siga a advertência de Cristo 
para evitá-los!

Slide 28: A igreja de Deus tem o dom de 
profecia? Conforme aprendemos na lição 17, 
a igreja remanescente de Deus nos últimos dias 
têm o “testemunho de Jesus”, que é o “espírito 
de profecia”. Comparando Apocalipse 19:10 
e 22:9, vemos que o anjo define como profetas 
os “irmãos” de João que possuem o espírito de 
profecia, e como “aqueles que guardam as coisas 
escritas neste livro”. Em 1 Coríntios 1:5-8, Paulo 
escreve que a igreja tem o “testemunho de Jesus”, 
e que “nenhum dom lhes falta” até a segunda vinda 
de Jesus. Assim, a igreja de Deus dos últimos dias 
realmente possui o dom de profecia.



Slide 29: Mas, agora, deixe-me compartilhar a 
história de como Deus escolheu “manter contato” 
com o Seu povo no momento em que eles foram 
dar a conhecer ao mundo as verdades que estavam 
dormentes há séculos, no tempo do Grande 
Despertar religioso, no início do século 19.

Slide 30: Este foi um momento de enorme interesse 
no estudo da Bíblia e oração. As profecias de 
Daniel e Apocalipse causaram um interesse 
especial. Os seguidores mileritas estudaram essas 
profecias, particularmente Daniel 8 e, finalmente, 
chegaram à conclusão de que Jesus viria e que o 
mundo acabaria 22 de outubro de 1844.

Slide 31: No entanto, 22 de outubro veio e se foi, 
e o retorno glorioso de Jesus não aconteceu. Foi a 
decepção mais amarga para os “Milleritas” – que 
provocaram muito ridículo, zombaria e falsidade 
ideológica.

Slide 32: Mais tarde, depois de muita oração e 
estudo mais aprofundado da Bíblia, o grupo 
descobriu que a data, na verdade, estava correta, 
mas que o evento estava errado!  Eles pensavam 
que o “santuário” mencionado em Daniel 8:14, 
era a terra, mas nisto eles estavam enganados. 
Os “Mileritas” foram esmagados. Mas um Deus 
amoroso nunca abandona o buscador sincero 
da verdade, e Ele não abandonou esses crentes 
neste momento de crise. Portanto, neste momento 
crucial, Deus escolheu para restaurar o dom 
de profecia para o Seu povo. É uma história 
fascinante desde o início!



Slide 33: Ellen Harmon recebeu sua primeira 
visão logo após o Grande Desapontamento, em 
dezembro de 1844. A ela foi mostrado o advento, 
pessoas que viajam de uma estrada elevada 
para o céu com uma luz brilhante que ilumina o 
caminho. Que encorajamento esta mensagem era 
para o pequeno e disperso grupo de crentes do 
advento, que mais tarde se tornariam conhecidos 
como adventistas do sétimo dia.

Slide 34: Por mais de 70 anos, ela falou, ela 
escreveu, ela ensinou e ela aconselhou por Deus.

Slide 35: Nenhuma mulher autora já produziu 
tanto material religioso publicado como 
Ellen White fez em livros, artigos de revistas, 
folhetos, panfletos e cartas pessoais de conselho, 
repreensões: mensagens que Deus lhe tinha 
mostrado para compartilhar com Seu povo ao 
longo de sua vida.

Slide 36: Já em 1864, Ellen White escreveu: “O 
tabaco é um veneno do tipo mais enganoso e 
maligno”. 



Slide 37: A American Cancer Society e a 
American Heart Association concluíram, em 
1957, que o tabagismo é um fator causador de 
câncer de pulmão!

Slide 38: Em 1905, a Sra. White afirmou: “As 
pessoas estão continuamente comendo carne que 
está cheia de tuberculose e germes cancerosos da 
tuberculose, câncer e outras doenças fatais que 
são assim transmitidas”. A Ciência do Bom Viver, 
p. 313.

Slide 39: Noventa e três anos mais tarde, a revista 
Newsweek publicou uma reportagem intitulada 
“Os vírus são fatores ativadores do câncer”, do 
Dr. Wendell Stanley, virologista e ganhador do 
Prêmio Nobel da Universidade da Califórnia. O 
artigo afirma sem ressalvas que ele acredita que 
“os vírus causam a maioria de todos os cânceres 
humanos”. Newsweek, 18 de junho de 1956.

Slide 40: Em 1902, Ellen White advertiu que 
San Francisco e Oakland seriam visitadas pelo 
Senhor, porque estavam se tornando como 
Sodoma e Gomorra. (Manuscript 1902, p. 114)

Slide 41: No dia 18 de abril de 1906,  às 5h12, 
o grande terremoto de San Francisco ocorreu. 
A profecia era verdade. A destruição prevista 
aconteceu. Ellen White chorou.



Slide 42: Que três coisas Paulo recomenda com 
relação às profecias? Paulo diz que não devemos 
desprezar ou rejeitar o dom de profecia. Antes, 
precisamos testar as mensagens dos profetas pelas 
Escrituras e seguir o que é bom e verdadeiro. 

Slide 43: Você não quer se unir àqueles que 
guardam os mandamentos de Deus e têm o 
testemunho de Jesus? Você não quer se juntar ao 
povo de Deus dos últimos dias? Considere este 
compromisso com cuidado.





TEMA 19
A VOZ DO DESERTO

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: A Voz do Deserto

Slide 3: Jesus disse: “Em verdade vos digo: 
entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu 
maior do que João Batista” (Mateus 11:11). O 
que sabemos sobre esse homem solitário a quem 
Jesus chamou de o maior dos profetas?

Slide 4: Quando João começou a pregar no deserto 
da Judéia, as pessoas vinham de muito longe 
para ouvir sua poderosa, destemida e humilde 
mensagem.



Slide 5: Em claríssimo contraste com os líderes 
religiosos de seus dias, sua vida era marcada pela 
santidade e simplicidade. 

Slide 6: Enquanto os sacerdotes trajavam-se com 
luxo, João usava uma modesta vestimenta de 
pelos de camelo, presa ao corpo por um cinto de 
couro. Enquanto aqueles festejavam, João comia 
gafanhotos e mel silvestre. 

Slide 7: Ele se recusava a beber vinho ou bebida 
forte, para estar cheio do Espírito de Deus (Lucas 
1:15). Em vez das ornamentadas sinagogas, João 
preferia os rios e vales rochosos como seu púlpito. 
Logo as pessoas estavam perguntando: “Será que 
esse homem poderia ser Elias?”

Slide 8: João se vestia como o profeta do Velho 
Testamento, mas não era Elias reencarnado. 

Slide 9: O anjo Gabriel explicou a seus pais, 
antes de seu nascimento, que ele iria “adiante do 
Senhor no espírito e poder de Elias... e habilitar 
para o Senhor um povo preparado” (Lucas 1:17).



Slide 10: O segredo do ministério de João foi que 
ele possuía o mesmo poder do Espírito Santo, 
como Elias, para produzir um reavivamento entre 
o povo de Deus. Sua missão especial era pregar 
o arrependimento dos pecados e preparar o povo 
para a primeira vinda de Jesus.

Slide 11: A Bíblia diz que haverá um exército 
inteiro semelhante a Elias e João Batista nos 
últimos dias, para fazer uma obra semelhante na 
preparação do mundo para a segunda vinda de 
Cristo (ver também Joel 2:28-31).

Slide 12: Qual era o segredo singular da vida 
cheia do Espírito de João Batista? 

Slide 13: João Batista era humilde. A vida 
plena do Espírito de João Batista foi marcada por 
humildade incomum. A maior alegria do profeta 
era conduzir os outros a Jesus, antes de atraí-los 
para si mesmo. Tudo o que fazia estava voltado 
para a glória do nome de Deus. 

Slide 14: João Batista estudava as Escrituras. 
João citava passagens do Velho Testamento como 
evidência de que possuía uma sólida compreensão 
das Escrituras. A Bíblia também nos diz que João 
ensinava seus discípulos a jejuarem e orarem 
com frequência (Mateus 9:14). Esse é outro 
testemunho de seu profundo amor pelo Senhor.



Slide 15: De maneira idêntica, mediante nossa 
devoção particular e estudo da Bíblia, podemos 
aprender a amar a Deus e receber Seu Espírito.

Slide 16: João Batista testemunhava de Jesus. 
João era, por natureza, uma alma solitária (Lucas 
1:80). Contudo, estava disposto a sofrer o ridículo 
e mesmo expor sua vida para conduzir o povo a 
Jesus como o Salvador do mundo. Assim mesmo, 
aqueles que verdadeiramente amam o Senhor 
hoje estarão dispostos a abrir mão do medo e 
das conveniências próprias para testemunhar de 
Jesus.

Slide 17: A pregação direta de João era 
popular entre os líderes políticos e religiosos. 
João falou destemidamente contra os pecados 
populares daqueles dias, que eram tolerados 
até pelos líderes religiosos. A mensagem divina 
de arrependimento e santidade nestes últimos 
dias também será impopular entre a maioria de 
respeitáveis políticos e líderes das igrejas, embora 
sejam de procedência bíblica.

Slide 18: Sem dúvida alguma! João Batista 
trajava-se de maneira simples e modesta, uma 
boa regra para os cristãos seguirem. 



Slide 19: As modas populares sexualmente 
apelativas de nossos dias estimulam o grande 
mercado da tentação e das dívidas. Deus não 
quer que nos vistamos de pano de saco ou juta, 
todavia, vestuário dispendioso, extravagante ou 
ostensivo, não deveria fazer parte do guarda-
roupa do cristão.

Slide 20: A Bíblia condena o uso de joias e 
trajes extravagantes? Embora o uso de joalheria 
seja amplamente aceito no mundo, ele tem uma 
imagem negativa nas Escrituras. Você pode não 
reconhecer todos os itens mencionados em Isaías 
3:18-23, mas certas pessoas de outras partes do 
mundo não têm dificuldades quanto a isso. Muitos 
desses ornamentos pagãos estão agora surgindo 
também na cultura ocidental.

Slide 21: Havia alguma relação entre a vida cheia 
do Espírito de João Batista e seu estilo de vida?  
Os cristãos deveriam abster-se completamente de 
todo tipo de bebidas fermentadas (alcoólicas), a 
fim de manterem suas mentes claras e poderem 
ouvir o Espírito de Deus (Provérbios 23:31 e 32; 
Habacuque 2:15; 1 Pedro 5:8).

Slide 22: Há uma conexão direta entre o que 
comemos e bebemos e nossa clareza mental, 
capacidade de resistir às tentações e de distinguir 
entre o certo e o errado. Tudo o que o cristão faz, 
incluindo o que ele come e bebe, deveria ser feito 
para a glória de Deus (1 Coríntios 10:31).



Slide 23: Os psicólogos dizem que 10.000 
pensamentos passam pela mente humana em 
um dia. São 3.500.000 em um ano! João Batista 
ordenava que o povo se abstivesse de toda 
violência (Lucas 3:14). Jesus ensinou que os 
pecados do sexo e da violência têm origem nos 
pensamentos e atitudes (Mateus 5:22 e 28).

Slide 24: Por isso, deveríamos ser cuidadosos 
em assistir cenas de violência como forma de 
entretenimento. 

Slide 25: Em que um cristão deveria pensar? 
Portanto, o cristão deveria evitar programas de 
televisão, vídeos ou ler material que suscitassem 
pensamentos impuros.

Slide 26: Frank Outlaw expressou a importância 
da formação do caráter nas seguintes palavras:

Slide 27: Que tipo de músico deveria o 
cristão ouvir? É óbvio que a grande maioria 
do repertório de música popular no mundo não 
nos ajuda espiritualmente. Contrariamente, ele 
destrói nosso desejo pelas coisas celestiais e 
frequentemente fortalece nossa natureza inferior. 



Slide 28: Todavia, a música pode ser um 
tremendo poder para o bem. Quando o rei Saul era 
atormentado por um espírito maligno, a música 
calma provinda da harpa de Davi dava-lhe alívio 
e expulsava o espírito do mal.

Slide 29: Dançar é uma boa recreação para o 
cristão?

Slide 30: A maior parte da dança popular 
contemporânea está associada à música mundana, 
e possui fortíssimo apelo sexual. Em quase todas 
as situações deveríamos perguntar: “O que Jesus 
faria em meu lugar?”

Slide 31: Penso que todos concordamos que 
nosso Salvador não abriria mão de Sua razão para 
balançar o corpo e os membros segundo a batida 
de algum ritmo sincopado praticado nos templos 
pagãos.

Slide 32: O cristão deveria apostar na loteria? 
Os seres humanos são otimistas incuráveis. Eles 
acreditam que têm uma boa chance de ganhar na 
loteria, mas que não há qualquer chance de ser 
morto em um acidente de trânsito.



Slide 33: Em 1996, a arrecadação total das loterias 
do Brasil ultrapassou a casa dos 1.6 bilhões de 
dólares. O valor em prêmios distribuídos foi 
aproximadamente U$552 milhões. Até o final do 
primeiro semestre de 1997, as loterias já haviam 
arrecadado mais de U$707 milhões e distribuído 
aproximadamente U$242 milhões em prêmios.

Slide 34: Uma média de U$146.00 é gasto 
todo ano em loteria por cada homem, mulher e 
criança nos EUA. Os pobres gastam em loteria 
aproximadamente o mesmo que pessoas de classe 
média, mas por terem menos dinheiro, um maior 
percentual de seus ganhos vão para as loterias. 
Isso faz da loteria uma forma de atividade 
“regressiva” (que empobrece).

Slide 35: Evelyn Adams alcançou um feito que só 
ocorre uma em 17 trilhões de vezes. Ela ganhou 
duas vezes na loteria (uma em 1985 e outra em 
1986), totalizando US$ 5,4 milhões. Depois de 
gastar grande parte da fortuna em jogos de azar, 
ela acabou indo morar num trailer.

Slide 36: Jeffrey Dampier ganhou US$ 20 
milhões na loteria de Illinois, em 1986. Nascido 
de família pobre, ele logo procurou ajudar todos 
os parentes. Infelizmente, para sua cunhada 
e o marido, a ajuda não havia sido suficiente e 
resolveram sequestrá-lo para exigir resgate. 
Depois de alguns dias, ele foi encontrado 
amarrado e com um tiro na cabeça, no fundo de 
uma van.



Slide 37: Jogar pode ser uma prática tão viciosa 
assim como as drogas. Alguns têm jogado fora 
todas as economias da família em cassinos ou 
em bilhetes de casas lotéricas. A maior parte 
dos esquemas de “riqueza imediata” como as 
pirâmides, está associada a riscos indevidos, 
preços injustos e éticas questionáveis.

Slide 38: Por que a vida do cristão é uma alta 
vocação? Como embaixadores de Jesus, os 
cristãos têm realmente uma alta vocação! João 
Batista ajudou a preparar um povo para a primeira 
vinda de Jesus, e Deus convoca Seu povo hoje para 
viver vidas santas e ajudar outros a se prepararem 
para a segunda vinda de Cristo.

Slide 39: Em uma reunião alguns jovens estavam 
discutindo o texto “Vós sois o sal da terra”. 
Uma sugestão após a outra foi feita quanto ao 
significado de “sal” nesse verso. “O sal dá um 
sabor desejável”, disse um deles. “O sal preserva 
da decadência”, outro sugeriu.

Slide 40: Em seguida, uma menina falou de uma 
experiência que nenhum dos outros tinha. “Sal 
cria sede”, disse ela. E havia um silêncio repentino 
no quarto. Todo mundo estava pensando: “Será 
que eu já fiz alguém sedento para o Senhor Jesus 
Cristo?”

Slide 41: Está você disposto a ser uma solitária 
“voz no deserto” e testemunhar por meio de um 
piedoso estilo de vida, a fim de preparar outros 
para a segunda vinda de Cristo?





TEMA 20
UM RIO DE VIDA

Slide 1: Histórias da Profecia

Slide 2: O Rio de Vida

Slide 3: Naamã era um corajoso, rico e famoso 
comandante dos exércitos da Síria, que ficou 
leproso. A lepra era a mais pavorosa doença dos 
tempos bíblicos. Ela significava isolamento dos 
entes queridos e uma morte lenta e miserável.

Slide 4: Uma escrava hebreia que trabalhava na 
casa de Naamã disse que, se o seu patrão fosse ter 
com o profeta Eliseu, em Israel, ele o curaria de 
sua lepra.



Slide 5: Ansioso por agarrar-se a qualquer fio 
de esperança, Naamã acreditou no relato da 
menina, e fez uma longa viagem a Israel. Estava 
com ele um pequeno grupo de guarda-costas e 
transportava uma certa quantia para pagar pelo 
milagre da cura.

Slide 6: Quando Naamã finalmente estava diante 
da humilde casa do profeta, Eliseu não quis sair 
para recebê-lo. Em vez disso, ele enviou seu servo 
com estas simples instruções: “Vai, lava-te sete 
vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e 
ficarás limpo” (2 Reis 5:10).

Slide 7: A ordem do profeta para que o general se 
banhasse implicava em dizer que ele estava sujo! 
Foi-lhe dito para que se banhasse por sete vezes 
e num rio lodoso. Foi demais para o orgulhoso 
militar sírio. Num acesso de raiva, Naamã girou 
seu cavalo e começou a rumar para sua casa. 
Mas, para seguir na direção de Damasco, Naamã 
tinha de cavalgar junto ao rio Jordão. Enquanto 
passava por ali, seus servos insistiram com ele 
para tentar seguir o conselho do profeta.

Slide 8: Assim, ele parou o cavalo, desceu e 
retirou a sua capa que cobria as terríveis marcas 
da enfermidade. 



Slide 9: Lentamente desceu às águas do Jordão,

Slide 10: por seis vezes ele mergulhou nas 
barrentas águas, sem qualquer resultado.

Slide 11: Mas quando voltou da sétima vez, a 
lepra se fora!

Slide 12: Sua pele estava tão limpa e saudável 
como a de um bebê. Ali mesmo ele louvou ao 
Senhor!

Slide 13: Assim como Naamã experimentou a 
restauração, você também pode ter a experiência 
curativa do novo nascimento.



Slide 14: Que cerimônia simboliza a “lavagem” 
da lepra do pecado? A ordenança bíblica do 
batismo simboliza a lavagem do pecado na vida 
da pessoa, bem como o novo nascimento. 

Slide 15: Que profeta do NT usou o rio Jordão 
para batizar ou purificar? As histórias do 
evangelho começam e terminam com o assunto 
do batismo. Obviamente, esse era um ensino 
muito importante para Jesus (Mateus 28:18 e 19).

Slide 16: Um médico disse a um pastor: “Se 
você me explicar o nascimento espiritual, eu me 
torno um cristão”. O pastor respondeu: “Se você 
conseguir explicar o nascimento natural para 
mim, eu explico o nascimento espiritual para 
você”. Em ambos os casos podemos observar e 
cooperar com certos processos, mas não podemos 
explicar o porquê, além do poder de Deus.

Slide 17: Ao longo dos séculos, os cristãos têm 
debatido o que o batismo realiza, a quem deve ser 
administrado, e quanta água deve ser usada.

Slide 18: O que significa a palavra “batismo”? 
A palavra grega “baptizo” significa “submergir”, 
“mergulhar sob” ou “imergir”. Uma pessoa 
não está sendo batizada a menos que ela seja 
completamente submergida ou sepultada na 
água. Essa palavra é sempre usada na Bíblia com 
referência à sagrada ordenança do batismo. As 



palavras gregas para “aspergir” ou “derramar” 
nunca são usadas.

Slide 19: Jesus é nosso exemplo. Como Ele foi 
batizado? João batizou Jesus por imersão no 
mesmo rio onde Naamã foi curado de sua lepra. 
Observe que eles estavam “no” Jordão (não em 
suas margens), e que Jesus “saiu” da água. Isso 
porque João estava batizando em “Enom, perto 
de Salim, porque havia ali muitas águas” (João 
3:23). Os cristãos devem seguir o exemplo de 
Jesus (1 Pedro 2:21), que foi batizado por imersão 
“para cumprir toda a justiça” (Mateus 3:15). 

Slide 20: A Bíblia conta outra história de um 
oficial de justiça que viajou mais de 200 milhas 
da Etiópia para Jerusalém para adorar a Deus, mas 
seu coração ainda não estava satisfeito. Esse etíope 
representa muitas pessoas que hoje são religiosas, 
leem as Escrituras, e buscam a verdade, mas que 
ainda não têm fé salvadora em Jesus Cristo. Eles 
são sinceros, mas estão perdidos! Eles precisam 
de alguém que lhes mostre o caminho.

Slide 21: Ao Filipe aproximar-se da carruagem, 
ouviu o homem lendo o profeta Isaías. (Era 
costume naqueles dias que alunos lessem em 
voz alta.) Deus já havia preparado o coração do 
homem para receber o testemunho de Filipe! Se 
obedecermos a direção do Senhor, podemos ter 
certeza de que Ele irá à nossa frente abrindo o 
caminho para o nosso testemunho.



Slide 22: “A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela 
Palavra de Deus.” (Romanos 10:17) O etíope 
creu em Jesus Cristo e nasceu de novo! Tão real 
era a sua experiência que ele insistiu em parar a 
caravana e ser batizado imediatamente.

Slide 23: Como Filipe batizou o tesoureiro da 
Etiópia?

Slide 24: A imersão era o modo de batismo 
praticado pela igreja cristã primitiva. De fato, não 
há nenhuma evidência no Novo Testamento para 
qualquer outro método de batismo. Este batistério 
está localizado no Negev, e provavelmente foi 
construído na era bizantina entre os anos 250 a 
600 D.C.

Slide 25: Muitos turistas visitam a Igreja de João, 
localizada nas ruínas da cidade bíblica de Éfeso, 
na Turquia. Esta igreja foi construída como um 
memorial ao discípulo João. O terceiro concílio 
geral da Igreja teve lugar nesta construção, em 
431 D.C. 

Slide 26: De especial interesse é o batistério, 
de forma circular, de cerca de doze metros de 
diâmetro e quatro metros de profundidade, com 
escadas que levam para dentro da fonte em dois 
lados. 



Slide 27: A maioria das pessoas já ouviu falar da 
torre do sino, na frente da Catedral de Pisa, na 
Itália, mais comumente conhecida como a Torre 
de Pisa.

Slide 28: Junto com a Catedral e a Torre de Pisa 
há um batistério, um edifício redondo que

Slide 29: abriga um tanque de batismo que foi 
construído no século XIV. Mil e trezentos anos 
depois da ascensão de Cristo, o modo de batismo 
ainda era por imersão!

Slide 30: O batismo simboliza a morte, 
sepultamento e ressurreição de Cristo. Há a 
primeira morte para o pecado, então o sepultamento 
da velha vida e, finalmente, a ressurreição desde a 
água para uma nova existência. 

Slide 31: O batismo por imersão atende 
perfeitamente a esse simbolismo. A vida de 
pecado cessa, então há uma breve suspensão da 
respiração enquanto a pessoa está sendo batizada; 
ela é inclinada para trás e deitada na água, até que 
seu corpo seja plenamente coberto ou sepultado 
na água.



Slide 32: Então, o batizando é erguido da água, 
inspirando o ar como um bebê recém-nascido 
para viver uma nova vida, simbolizando assim a 
ressurreição. Nenhuma outra forma de batismo 
preenche esse simbolismo bíblico. Alguns 
dizem que guardam o santo domingo em honra 
à ressurreição de Jesus, mas essa prática nunca é 
mencionada na Bíblia.

Slide 33: Quão importante é o batismo? O 
batismo é claramente ordenado pela Escritura e 
considerado essencial. Todavia, quando o batismo 
é impossível, como no caso do ladrão na cruz, 
Jesus lhe deu o crédito mediante o Seu próprio 
batismo (Mateus 3:15).

Slide 34: O batismo é como a cerimônia de 
casamento. A Bíblia diz: “Porque o teu Criador 
é o teu marido; o Senhor dos Exércitos é o Seu 
nome” (Isaías 54:5). Como a mulher assume 
o nome de seu marido no casamento, assim os 
cristãos tomam o nome de Cristo, por isso mesmo 
são chamados cristãos. 

Slide 35: Ambas as cerimônias precisam estar 
baseadas no amor e no compromisso para se 
tornarem significativas. O batismo é essencial à 
vida do cristão como as núpcias são necessárias 
para o casamento.

Slide 36: Que ordem deu Jesus a Seu povo 
antes de Sua ascensão? Pedro seguiu a ordem do 
Salvador quando, no dia de Pentecostes, pregou 
ao penitente povo: “Arrependei-vos, e cada um 
de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo” 
(Atos 2:38).



Slide 37: Que qualificações bíblicas devem 
preceder o batismo? Uma vez que uma criança 
não pode atender a todos os passos anteriormente 
referidos, obviamente não é escriturístico batizar 
os pequeninos, até que eles sejam suficientemente 
grandes para compreender o evangelho.

Slide 38: Alguns meninos gostava de insultar um 
velho sábio. Um dia eles trouxeram ao homem 
um passarinho que foi mantido firmemente nas 
mãos de um deles. Eles pediram ao homem para 
dizer-lhes se o pássaro estava vivo ou morto. 
Sabendo que o pássaro estava vivo, mas que, 
com um aperto de mãos o menino podia matá-
lo instantaneamente, o velho disse: “A vida ou a 
morte, está nas suas mãos, meu filho!”

Slide 39: A vida ou a morte está em suas mãos. 
Quanto ao tipo de pessoas que seremos e o tipo de 
mundo que nós teremos, Deus diz: “Sua vontade, 
meu filho! A vida ou a morte está em suas mãos”.

Slide 40: Quando algum dos filhos de Deus se 
arrepende de seus pecados e é batizado, o Senhor 
fica feliz. 

Slide 41: Você gostaria de começar a se preparar 
para o sagrado ritual do batismo, para que Deus 
possa dizer a seu respeito: “Tu és o Meu/Minha 
filho/filha amado/a, em quem Me comprazo”?




