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prediques la Palabra: Guía para la preparación y predicación de sermones,
e El predicador y la predicación. Ele é casado com Mariel Ferreira e é pai de
Ernesto e Elizabeth Ferreira.
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LEIA ISSO PRIMEIRO
PLANEJAMENTO PARA A
SEMANA DE ORAÇÃO
1. Comece seu planejamento
agora. Comece seu planejamento,
desenvolva seu objetivo, reúna sua
equipe e certifique-se de que seu
pastor faça parte dessa equipe.
2. Envolva seus guerreiros de oração.
Reúna uma equipe de adultos
comprometidos que orem por você
e seu ministério regularmente.
Certifique-se de que este seja
um grupo com o qual você possa
compartilhar confidencialmente suas
necessidades pessoais de oração e
ministério.
3. Escolha uma música tema. Envolva
seu coral de jovens. Se sua igreja não
tem um coral de jovens, agora é o
momento perfeito para começar um.
Escolha músicas que todos gostem
e que se encaixem ao tema de cada
noite ou escolha uma música para a
semana inteira.

4. Forme uma equipe de
desenvolvimento/revisão de oração
para a semana. Dependendo do
tamanho de sua igreja, esse grupo
pode ser de quatro a oito pessoas
que farão todas as oito leituras com
você. Inclua em sua equipe apenas
jovens adultos e líderes do Ministério
Jovem interessados e comprometidos
(Desbravadores, Escola Sabatina,
etc., seus pastores); isso é importante
porque dá propriedade a todo o
grupo, e não apenas a você e seu
assistente. Peça ao grupo que se
comprometa a se reunir por pelo
menos três semanas: pelo menos
uma semana para quatro lições e uma
semana adicional para terminar as
coisas. Certifique-se de identificar o
objetivo e a direção que deseja seguir,
de preferência na primeira reunião, e
escolha um jovem para desenvolver o
tema de cada dia.
5
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DICAS PARA
~
REUNIOES
ON-LINE
MENOS É MAIS.

É sempre melhor manter tudo
mais simples para reduzir as chances
de erros técnicos.
TENHA UMA EQUIPE DE BACKUP
PRONTA.
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Mesmo com uma configuração
simples, ainda há uma chance de seu
equipamento falhar. É sempre melhor
ter um plano B e equipamentos extras,
se possível. Verifique se tudo está
carregado ou conectado.
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ILUMINAÇÃO, ILUMINAÇÃO,
ILUMINAÇÃO!

Verifique a iluminação com
antecedência para ter certeza de que
é ideal e evite luz de fundo. Se você
estiver fotografando ao ar livre, fique
atento ao sol. O brilho do sol pode
impedir que seu vídeo seja visualizado.
MELHORE A QUALIDADE DO SOM E
MINIMIZE O RUÍDO DE FUNDO.

Um microfone de lapela ou até
mesmo a combinação típica de fone de
ouvido e microfone pode fazer isso. Se
estiver ventando, encontre algum tipo
de cobertura para bloquear o vento.
Não se esqueça de encontrar uma sala
silenciosa para sua transmissão ao
vivo. CUIDADO COM OS MICROFONES
LIGADOS! Certifique-se sempre de
que o microfone esteja ligado quando
você precisar e desligado quando não
estiver falando.

Voltar ao sumário

PROTEJA SUA INTERNET.
Teste a velocidade da sua
internet antes do seu evento para
garantir que você tenha uma
internet consistente para que
sua transmissão ao vivo não seja
interrompida.
A PREPARAÇÃO É FUNDAMENTAL.
Revise a programação com sua
equipe e faça ensaios. Isso ajudará
a reduzir quaisquer erros de última
hora.
MONITORE SUA TRANSMISSÃO
EM UMA TELA ADICIONAL.
O monitoramento é importante
para que você possa garantir uma
transmissão ao vivo confiável e
profissional. Uma tela adicional
oferece uma perspectiva valiosa,
permitindo que você veja seu
programa ao vivo através dos olhos
de seus espectadores.
OLHE PARA A CÂMERA, NÃO
PARA O MONITOR!
Resista ao desejo de olhar para
o monitor! Faça seu melhor para
manter os olhos na câmera. Isso
também ajudará seus espectadores
a se sentirem engajados.
RESPONDA AOS COMENTÁRIOS AO
VIVO (SE POSSÍVEL).

Interagir com seus
espectadores dessa maneira ajuda
a aumentar o envolvimento de seu
público e faz com que eles voltem
para mais.

DICAS
PARA PREGAR
ON-LINE
• Não pregue um sermão muito longo.
• Pregue de perto e de forma
personalizada.
• O contato visual é importante.
• Seja você mesmo.
• Aumente sua energia!
• Pregue a Palavra.
• Use ilustrações.
• Cumprimente seu público.
• Interaja com seu público.
• Seja relevante.
• Incentive sua congregação a
compartilhar seus sermões e aprecie
a confiança que eles depositam em
você ao compartilhá-los.
• Lembre-se de orar!
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COMO USAR ESTE LIVRO
COM UM PEQUENO OU
GRANDE GRUPO
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1. Espaço do diário. Este livro foi
projetado para ser preenchido com seus
pensamentos. Use o espaço fornecido
para registrar suas reações ao que você
ouve no sermão e às perguntas no final
de cada dia. Também pode ser usado para
escrever um pedido de oração ou louvor
a Deus. Incentive os participantes a usálo como quiserem. É o seu diário! Digalhes que não há regras, apenas diretrizes.
O importante é ouvir o Senhor e abrir seu
coração em resposta à Sua voz. Líderes,
se vocês reservarem um tempo para ler
as leituras diárias em oração e com a
expectativa de que Deus lhes revelará
coisas novas, ficarão surpresos com o
que fluirá de sua caneta ou lápis para as
páginas desses diários.

novas ideias virão à mente. Você pode
encontrar muitas ideias on-line sobre
como iniciar e manter um diário de
oração. Basta acessar www.google.com.
br e digitar as palavras “iniciar um diário
de oração”.
3. Perguntas diárias. Incluídas em
cada sermão estão perguntas destinadas a
fazer você pensar. Forme pequenos grupos
e discuta essas perguntas. Reserve um
momento para realmente pensar sobre
o ponto que a pergunta está tentando
transmitir. Ouça o Espírito Santo enquanto
Ele ensina você por meio das Escrituras.
Incentive os participantes a registrar seus
pensamentos em seu diário.

2. Comece um diário de oração.
Nada é melhor para seu crescimento
espiritual pessoal do que o tempo gasto
em oração. Seu grupo de jovens crescerá
à medida que você crescer. O diário de
oração o ajudará a encontrar Deus de
maneiras novas e emocionantes. Você
será capaz de “seguir” sua caminhada
com Deus ao voltar, revisar as orações
respondidas e ver como Ele o guiou passo
a passo a cada dia. Ao passar tempo em
Sua presença registrando suas orações,
9
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SERMão 1
Toda a
Verdade em
um Livro
(2 Timóteo 3:16, 17)

INTRODUÇÃO

L
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upin foi uma das séries de
televisão mais assistidas
em 2021. Sua trama conta
a história de Assane Diop, filho de um
imigrante do Senegal que foi para a
França em busca de uma vida melhor.
Porém, seu pai, Babakar, é incriminado
pelo roubo de um caro colar de diamantes
de seu empregador, o rico e poderoso
Hubert Pellegrini. O pai de Assane Diop
é capturado pela polícia e enviado para a
prisão, e ele, envergonhado, decide tirar
a própria vida em sua cela, deixando o
adolescente Assane órfão. Vinte e cinco
anos depois e inspirado no livro Arséne
Lupin, que seu pai havia lhe dado de
aniversário – sobre a vida de um ladrão

de cavalheiros – Assane decide se
vingar da família Pellegrini, usando seu
carisma e tudo o que aprendeu com
esse livro. Assane Diop faz coisas que
parecem impossíveis, mas graças a bons
contatos, tecnologia de ponta e trapaças
sutis, ele quase sempre consegue se
safar; e mesmo que cometa um erro, ele
tem uma carta na manga para sair de
situações complicadas. Mas nenhuma
dessas estratégias é inteiramente sua,
pois todas foram aprendidas no livro de
aventuras Arséne Lupin. Resumindo:
Lupin é a história de um jovem cuja vida
é impactada pela leitura de um livro! E
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deixe-me dizer-lhe que esse não é um
caso excepcional; existem livros que
realmente têm esse poder!
Queridos rapazes e moças, nesta
primeira mensagem gostaria de lhes
mostrar um livro que tem o poder de
mudar sua vida. Você sabe a que livro
estou me referindo? À Bíblia: o livro mais
importante da história. Aquele que está
acima de todos os outros livros e aquele
que contém toda a verdade.
Nesta série de mensagens, vamos
estudar a verdade presente, ou melhor, a
verdade para o tempo em que estamos
vivendo. No entanto, acho importante,
antes de tudo, lançar as bases que
servirão de plataforma para cada uma
das mensagens que apresentaremos
durante esta semana. Portanto, devemos
responder a duas importantes perguntas
em relação à Bíblia:
Primeiro: Que evidência temos
para acreditar que a Bíblia é a Palavra
inspirada de Deus?
Segundo:
Como
jovens,
que
benefícios podemos obter ao ler e
estudar a Bíblia?

DESENVOLVIMENTO
I - Vamos começar respondendo à
primeira pergunta: Que evidência temos
para acreditar que a Bíblia é a Palavra
inspirada de Deus? Há pelo menos

quatro evidências que testificam que a
Bíblia é a Palavra de Deus.
EVIDÊNCIA N° 1: SUA MARAVILHOSA
UNIDADE

A Bíblia é uma coleção de livros
escrita por 40 autores que viveram em
um período de aproximadamente 1.500
anos. Essas pessoas vieram de diferentes
países e muitas delas não se conheceram.
Basta pensar no fato de que os
escritores da Bíblia tinham todos os
tipos de origens; por exemplo, Moisés
foi um líder político e juiz, educado
nas universidades do Egito; Davi foi
rei, poeta, músico, pastor e guerreiro;
Amós foi um pastor de animais; Josué,
general militar; Neemias, copeiro de
um rei pagão; Daniel, primeiro-ministro;
Salomão foi rei e filósofo; Lucas, médico
e historiador; e Paulo, rabino.
Mas os escritores da Bíblia não
tinham apenas diferentes origens e
lugares; eles também escreveram em
diferentes contextos: Moisés escreveu
enquanto estava no deserto; Jeremias,
na prisão; Daniel, em um palácio; Lucas,
durante viagens; João, enquanto exilado
na ilha de Patmos.
Da mesma forma, a Bíblia é
escrita em estilos diferentes e em pelo
menos três línguas diferentes, e ainda
assim tem uma unidade maravilhosa.
Podemos ver que:
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• A Bíblia tem um tema: a salvação.
• A Bíblia tem um herói: o Senhor
Jesus Cristo.
• A Bíblia tem um vilão: o diabo.
• A Bíblia tem um propósito: a
glória de Deus!
EVIDÊNCIA N° 2: SUA MILAGROSA
SOBREVIVÊNCIA

A Bíblia tem sido o livro mais odiado,
perseguido e atacado da história;
nenhum outro livro recebeu mais
ataques do que a Bíblia! Ela foi atacada
por imperadores, filósofos, cientistas
e até pelos próprios crentes; e como
podemos ver hoje, apesar de todos os
ataques, a Bíblia permanece. Deixe-me
dar um exemplo.
O famoso incrédulo francês Voltaire,
que morreu em 1778, declarou que, cem
anos após sua morte, o cristianismo e
sua Bíblia desapareceriam. E o que você
acha que aconteceu? Apenas cinquenta
anos após sua morte, a Sociedade Bíblica
de Genebra usou sua prensa e sua casa
para produzir muitas Bíblias.
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Os inimigos da Bíblia vêm e vão, mas
a Bíblia permanece. Jesus estava certo
quando disse: “Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão”
(Marcos 13:31).

EVIDÊNCIA N° 3: SUA EXATIDÃO
HISTÓRICA

Diz-se que o arqueólogo e historiador
inglês William Mitchell Ramsay (18511939), ateu e filho de ateus, tentou provar
que a Bíblia não era um documento
confiável e que todas as alegações
históricas que ela fazia eram falsas.
Então, ele se voltou para os dois
livros de Lucas: o Evangelho e os Atos dos
Apóstolos, já que muitos lugares, nomes
próprios e datas são mencionados
nesses livros da Bíblia, o que pode ser
facilmente corroborado ou refutado por
fontes históricas seculares.
Para atingir seu objetivo, Ramsay
viajou pessoalmente pelas terras bíblicas
e dedicou-se à pesquisa por vinte e cinco
anos. Para ele, foi surpreendente verificar
– por meio de escavações arqueológicas
– que trinta e dois países, cinquenta e
quatro cidades e nove ilhas mencionadas
por Lucas em seu segundo livro eram
lugares reais.
Em vez de provar que a Bíblia
é falsa, Ramsay encontrou dezenas
de
evidências
convincentes
que
confirmaram sua veracidade histórica.
O mundo ficou maravilhado quando
William Ramsay se tornou cristão e, além
disso, defensor da verdade bíblica.
Queridos rapazes e moças, a Bíblia
não é ficção, é realidade histórica!
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EVIDÊNCIA N° 4: O CUMPRIMENTO DE
SUAS PROFECIAS

Outra evidência de que a Bíblia
é a Palavra inspirada de Deus é o
cumprimento exato de suas profecias.
A Bíblia é o único livro religioso que
contém profecias que se cumpriram
exatamente na história; só o Antigo
Testamento contém mais de 2.000
profecias que se cumpriram.
Eu poderia dar muitos exemplos
de profecias cumpridas, mas deixe-me
mostrar apenas aquelas relacionados
à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Estudiosos dizem que Jesus cumpriu
mais de 300 profecias do Antigo
Testamento. De Jesus Cristo, foram
profetizados:
• a data de seu nascimento (Daniel
9:25-27);
• o local de seu nascimento
(Miqueias 5:2);
• Seu nascimento milagroso (Isaías
7:14);
• a estrela que anunciaria Sua
aparição (Números 24:17);
• a traição da qual ele seria vítima
(Zacarias 11:12);
• Sua morte (Isaías 53:9-12);
• Sua ressurreição (Salmo 16:9-11).

Cada uma das profecias bíblicas
se cumpriu, e temos certeza de que as
que faltam cumprir serão cumpridas.
Louvado seja o nome do nosso Deus! O
cumprimento das profecias evidencia
que a Bíblia é a Palavra inspirada de
Deus.
II - Agora que temos evidências
suficientes para mostrar que a Bíblia
é a Palavra inspirada de Deus, vamos
responder à nossa segunda pergunta:
Que benefícios a leitura da Bíblia
traz para os jovens? Existem muitos
benefícios que serão acrescentados
à sua vida por meio da leitura e
estudo da Bíblia, mas hoje, com esta
mensagem, quero apresentar apenas
três deles:
BENEFÍCIO N° 1: LER A BÍBLIA PERMITE
QUE VOCÊ CONHEÇA A DEUS

Conhecer sobre Deus não é o
mesmo que conhecer a Deus. Conhecer
alguém implica passar tempo com
ele, imitar algumas de suas formas de
ser e conviver com ele. Deus pode ser
conhecido por meio da Bíblia. Lendo a
Bíblia, você poderá ter referência sobre
Sua Pessoa, Seu caráter, Sua justiça, Sua
misericórdia e Seu amor. “E a vida eterna
é esta: que conheçam a ti, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste” (João 17:3).
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BENEFÍCIO N° 2: LER A BÍBLIA LHE DÁ
SABEDORIA

Assistir a muitas notícias de manhã
enquanto se prepara para ir ao trabalho
ou à escola, ter muitas notificações de
aplicativos ou assistir a programas de
saúde não o torna sábio, apenas fornece
o básico que você deve saber: é apenas
conhecimento geral. Não importa
quantos livros você leu sobre ciência,
literatura, filosofia ou direito; isso não vai
torná-lo sábio. A sabedoria não vem do
intelecto humano!
Por outro lado, a Bíblia inteira nos
mostra como encontrar sabedoria,
aplicá-la e desfrutá-la. Isso vem do
conhecimento de Deus, da reverência
por Ele e Sua Palavra; é o resultado de
buscar Sua Presença. A Bíblia é clara,
precisa e nos dá sabedoria para a vida
diária. Observe o que os próximos dois
versículos dizem:
• “A revelação das tuas palavras
traz luz e dá entendimento aos
simples” (Salmo 119:130).
• “Porque o Senhor dá a
sabedoria, e da sua boca vem o
conhecimento e a inteligência”
(Provérbios 2:6).
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BENEFÍCIO N° 3: LER A BÍBLIA FAZ COM
QUE VOCÊ SE AFASTE DO PECADO

Saturar-nos com a Palavra de Deus
e compreender nossa dependência
de Jesus Cristo permitirá menos

oportunidades para o exercício do
pecado em nosso coração e em nossa
vida. A leitura da Bíblia nos deixará
insatisfeitos com o que sabemos e nos
fará ir mais longe no conhecimento da
obra redentora de Jesus e de Sua graça,
resistindo assim a todo tipo de tentação.
Observe o que os seguintes
versículos dizem para você: “De que
maneira poderá o jovem guardar puro
o seu caminho? Observando-o segundo
a tua palavra. Guardo a tua palavra no
meu coração para não pecar contra ti”
(Salmo 119:9, 11).

CONCLUSÃO
Queridos jovens, a Bíblia é a Palavra
inspirada de Deus que tem o poder de
mudar sua vida. Algum tempo atrás tive
a oportunidade de ouvir a história de
Juan Briceño. Desde jovem, ele pensava
que o ser humano poderia viver sem
Deus. Por isso, com esse pensamento
em mente, Juan viveu como queria.
À primeira vista, tudo estava bem: ele
trabalhava, se divertia e aproveitava a
vida ao máximo, mas, por dentro, sentia
um vazio.
Em sua tentativa de preencher esse
vazio, ele se voltou para as drogas. Juan
conta que mergulhou tanto no mundo
das drogas que permaneceu catorze
anos escravizado. E ele não apenas
consumia, mas também distribuía
drogas. Que pena!

Voltar ao sumário
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Os parentes de Juan perderam toda
a esperança de mudança. Eles fizeram
tudo humanamente possível para ajudálo, mas infelizmente foi tudo em vão.
Um dia, Juan foi à festa de aniversário
de um amigo e viu um grupo de rapazes
bem-vestidos cujo comportamento e
tópicos de conversação eram muito
diferentes dos de outros meninos de
sua idade. Depois de um tempo, Juan
percebeu que era um grupo de jovens
adventistas.

momento do dia para ouvir a voz de Deus.
Garanto-lhe que, se adquirir esse hábito,
sua vida nunca mais será a mesma. E,
por favor, nunca se esqueça disto: Toda
a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a
correção, para a educação na justiça, a
fim de que o servo de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda
boa obra (2 Timóteo 3:16, 17).

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
Em seguida, Juan aproximou-se E ESTUDO

deles com algum medo, pensando que
eles o rejeitariam; mas, para sua surpresa,
aqueles jovens o receberam com amor.
Eles conversaram com ele, oraram e no
final da reunião entregaram-lhe uma
Bíblia.

1. Que evidências temos que
testificam que a Bíblia é a Palavra
inspirada de Deus?

“Eu nunca tive uma Bíblia em
minhas mãos”, disse Juan, “mas naquele
dia, quando saí da festa de aniversário,
comecei a ler a Palavra de Deus. Então, a
partir daquele dia, minha vida começou
a mudar”.

3. O que William Mitchell Ramsay
descobriu sobre a exatidão
histórica da Bíblia?

Já se passaram treze anos desde
aquela noite em que Juan começou a
ler a Bíblia. Hoje, Juan não é um homem
preso às drogas, mas um homem livre,
que vive feliz com sua esposa e filhos. A
Palavra de Deus realizou um milagre em
sua vida e o transformou! Louvado seja o
nome do Senhor!

5. O que 2 Timóteo 3:16, 17 nos
ensina?

Caro jovem, convido você a estudar
sua Bíblia diariamente. Reserve um

2. Quantas profecias nosso Senhor
Jesus Cristo cumpriu em sua vida
e ministério?

4. Que benefícios obtemos, como
jovens, ao ler e estudar a Bíblia?

15
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SERMão 2
O Verdadeiro
Super-Heroi
´
(Apocalipse 1:1)

INTRODUÇÃO

N
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ão sei vocês, mas histórias
de super-heróis sempre
me chamaram a atenção.
Aqueles que possuem superpoderes
e que são os únicos capazes de salvar
o planeta e, às vezes, o universo! Os
super-heróis capturam nossa atenção
e admiração: lemos suas histórias,
assistimos a seus filmes e compramos
seus videogames. Quem não ficou
surpreso com as façanhas de Superman,
Homem de Ferro, Batman, HomemAranha, Mulher Maravilha, Pantera
Negra e Capitão América?
De acordo com a DC Comics e o
Universo Marvel, esses personagens

estão encarregados de cuidar de nós
contra as forças inimigas que ameaçam
nos destruir. Eles não têm medo de
nada nem de ninguém e, com seus
superpoderes, podem realizar feitos
inimagináveis. Suas histórias são tão
chocantes que, em 2014, uma revista da
DC Comics apresentando o Superman
pela primeira vez foi vendida no eBay
por incríveis US$ 3.207.852!11
Embora
esses
super-heróis
chamem nossa atenção, sabemos que
eles são o produto da imaginação de
seus criadores. Eles não são reais! Eles

Semana de Oração | 2022
existem apenas em nossa imaginação e
em nossas telas!
No entanto, existe um verdadeiro
super-herói, que não é produto da
imaginação. Esse super-herói tem
o superpoder de ser o único capaz
de trazer paz ao coração atribulado,
conforto à alma angustiada, esperança a
quem está cansado de chorar e salvação
ao perdido. Você quer saber o nome
desse super-herói tão poderoso? Seu
nome é Jesus: o verdadeiro super-herói
da história.

DESENVOLVIMENTO
I. Ao ler a Bíblia, você perceberá
que cada uma de suas histórias, bem
como cada um de seus ensinamentos,
pretende nos mostrar a pessoa, o caráter
e o poder de Jesus Cristo. O super-herói
da Bíblia é Jesus!
De todos os livros da Bíblia, o que
mais fala sobre nosso super-herói é seu
último livro: o Apocalipse. O livro do
Apocalipse foi escrito por volta do ano 96
d.C. por João. Você sabe quem é João?
Você se lembra?
João foi um dos doze discípulos que,
sendo apenas um jovem, foi chamado
por Jesus (Mateus 4:21) e, sem pensar
duas vezes, respondeu positivamente ao
Seu convite. Como resultado, sua vida foi
transformada.

Antes de seu chamado, as pessoas
o chamavam de “filho do trovão”
(Marcos 3:17). Após seu encontro com
Jesus, ele ficou conhecido como o
“discípulo amado” (João 21:20-24).
Que transformação impressionante e
maravilhosa! Você sabia que Jesus quer
fazer o mesmo com você? Se você O
aceitar hoje como seu salvador, sua vida
nunca mais será a mesma!
João, o “discípulo amado”, escreveu
cinco livros do Novo Testamento: o
Evangelho de João, três cartas e o
Apocalipse. Mas sabe? Muitos jovens só
gostam de ler o Evangelho de João e não
o Apocalipse!
Ouvi alguns jovens dizerem: “O
Apocalipse é um livro difícil de entender.
Está cheio de simbolismo, números
misteriosos, códigos secretos e chaves
escondidas”. Outros me confessaram
que não gostam do Apocalipse porque
parece um filme de terror, que fala sobre
feras, dragões, morte, pragas, doenças,
dor e destruição.
Mas será isso verdade? O Apocalipse
é um livro de horror e mistérios ocultos?
O Apocalipse não é um livro de terror;
muito pelo contrário: O Apocalipse é
um retrato colorido de Jesus Cristo,
enfatizando o triunfo do amor de Deus!
Para que você possa ver que o que estou
lhe dizendo é verdade, deixe-me ler
apenas os primeiros versos deste livro
maravilhoso:
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“Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus
lhe deu para mostrar aos seus servos as
coisas que em breve devem acontecer
e que ele, enviando o seu anjo, deu a
conhecer ao seu servo João, que atestou
a palavra de Deus e o testemunho de
Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu.
Bem-aventurado aquele que lê, e bemaventurados aqueles que ouvem as
palavras da profecia e guardam as coisas
nela escritas, pois o tempo está próximo”
(Apocalipse 1:1-3).

Você notou bem? O Apocalipse é
a revelação de Jesus Cristo. A palavra
inglesa revelation é a tradução da
palavra grega apokalupsis e significa
literalmente desvendar ou descobrir.
Você já viu como uma obra de arte é
revelada? É uma ocasião importante
em que alguém puxa uma corda e,
pela primeira vez, a obra de arte é vista
publicamente como o artista pretendia.
Isso é exatamente o que a palavra
Apocalipse significa! É retirar o véu para
que a imagem de Jesus Cristo apareça
em todo o seu esplendor e glória!
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É por isso que em cada um dos vinte
e dois capítulos do Apocalipse, Jesus
Cristo é o protagonista, que aparece
adotando diferentes nomes e exercendo
diferentes funções. Nosso super-herói é
mencionado com mais de trinta e oito
nomes diferentes e títulos descritivos;
só nos três primeiros capítulos, Ele é
mencionado de várias maneiras cento
e trinta e sete vezes, e em todo o livro,
há cerca de duzentas e cinquenta

referências à Sua grandiosa pessoa.
Encontramos
sendo:

nosso

super-herói

• o Alfa e o Ômega (Apocalipse 1:8);
• o Primeiro e o Último (Apocalipse
1:17);
• o Filho de Deus (Apocalipse 2:18);
• o Santo e Verdadeiro (Apocalipse
3:7);
• o Leão da tribo de Judá
(Apocalipse 5:5);
• o Verbo de Deus (Apocalipse 19:13);
• o Rei dos reis e o Senhor dos
senhores (Apocalipse 19:16).
II. ¿Quais são os superpoderes
que o Apocalipse destaca sobre Jesus
Cristo? Existem muitos, mas deixe-me
apresentar apenas três deles. Vamos
começar falando que nosso superherói é o Deus Criador. Em Apocalipse
3:14, é-nos dito que Jesus é “O Amém, a
testemunha fiel e verdadeira, o princípio
da criação de Deus”.
Jesus é o princípio da criação. Isso
significa que Ele é um ser criado? De
maneira nenhuma! A palavra “princípio”
usada nesse versículo vem da palavra
grega archē, que significa originador
ou governante. Nosso super-herói é
o criador, originador e governante
supremo da criação! Vejamos o que
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o próprio João escreveu em relação à
divindade de Jesus:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava
no princípio com Deus. Todas as coisas
foram feitas por ele, e, sem ele, nada do
que foi feito se fez” (João 1:1-3).

Agora que sabemos que nosso
super-herói é o criador, vamos falar sobre
alguns de seus atributos. Você sabia que
de todos os nomes e títulos que Jesus
adotou no livro do Apocalipse, há um
que é o Seu favorito? Você consegue
adivinhar qual é?
Embora pareça estranho, é o nome
de cordeiro. O Apocalipse usa cerca de
28 vezes esse nome para se referir a
Jesus! Para nós, é um pouco estranho
que esse seja o nome que o Apocalipse
mais usa para nos falar de Jesus, já que
a imagem de um cordeiro traz à nossa
mente fragilidade e vulnerabilidade.
Nunca ouvi falar de um time de
basquete, beisebol ou futebol americano
usando um cordeiro como símbolo!
Ouvimos falar do Chicago Bulls ou do
Minnesota Timberwolves, mas nunca
ouvi falar de um time chamado The
New York Lambs! Podemos imaginar
como os fãs se sentiriam? Ninguém seria
torcedor de um time com esse nome!
Mas é importante que entendamos
que Deus trabalha de maneira muito

diferente de como nós, seres humanos,
fazemos. Enquanto na cultura popular a
imagem de um cordeiro é um símbolo
de fraqueza, na Bíblia é um símbolo de
poder e vitória.
Por exemplo, no capítulo 5 de
Apocalipse, o cordeiro é descrito da
seguinte forma:
“Então vi, no meio do trono e dos quatro
seres viventes e entre os anciãos, em pé,
um Cordeiro que parecia que tinha sido
morto. Ele tinha sete chifres, bem como
sete olhos, que são os sete espíritos de
Deus enviados por toda a terra” (v. 6).

Nesse versículo, vemos o cordeiro
como tendo sete chifres e sete olhos.
Talvez estejamos um pouco confusos e
nos perguntemos: E o que isso significa?
É de suma importância que entendamos
que o Apocalipse foi escrito usando
símbolos, e, para entender os símbolos, é
necessário compará-los com o restante
da Bíblia.
Os chifres na linguagem profética
bíblica representam poder, força, honra
e exaltação (Êxodo 27:2, Deuteronômio
33:17 e Números 23:22); da mesma
forma, os olhos são um símbolo de
conhecimento e sabedoria (Salmo
34:15; 1 Pedro 3:12). Por outro lado, na
Bíblia o número sete é um símbolo de
perfeição. Assim, a imagem dos sete
chifres representa o poder perfeito
(onipotência). Por sua vez, a imagem dos
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sete olhos refere-se ao conhecimento
perfeito (onisciência).
Louvado seja o nome de Deus! Nosso
super-herói pode fazer tudo e sabe tudo!
Seu poder e conhecimento são perfeitos!
Nele não há fraqueza nem derrota! Ele é
eterno e todo-poderoso!
Finalmente, o Apocalipse nos diz
que nosso super-herói é poderoso
para salvar. Em Apocalipse, capítulo 5,
versículos 9 e 10, lemos:
[O Cordeiro] “Digno és de pegar o livro e
de quebrar os selos, porque foste morto e
com o teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação e para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes; e eles
reinarão sobre a terra”.

Jesus foi sacrificado por você e por
mim, e, por causa de Seu sacrifício,
fomos libertos da condenação e morte
eterna (Romanos 8:1). Nosso super-herói
é a testemunha fiel, o primogênito dos
mortos e o governante dos reis da terra.
Aquele que nos ama, nos lavou dos
nossos pecados com Seu sangue e nos
fez reis e sacerdotes para Deus, Seu Pai.
A Ele glória e poder para todo o sempre
(Apocalipse 1:5, 6).
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morar com os avós, mas, aos dezessete
anos, saiu de casa e viajou para o
Brooklyn, em Nova York.
Lá, ele se tornou membro de uma
gangue e, com apenas vinte anos, foi
condenado a dois anos de prisão por
assalto à mão armada. Enquanto estava
na prisão, ele caiu em uma profunda
depressão.
Aos vinte e dois anos, recebeu
liberdade condicional, mas o uso de
drogas, álcool e suas constantes recaídas
no labirinto da depressão o levaram a
ser internado em um centro de saúde e
tratamento mental. Saindo desse centro,
ele não tinha aonde ir. Então, acabou
como um sem-teto em Nova York.
Ele era constantemente visto
deitado na rua, vítima de overdose. John
precisava desesperadamente de alguém
para ajudá-lo a sair do buraco profundo
em que estava! Ele precisava da ajuda de
um super-herói para ajudá-lo a vencer
seu vício!

CONCLUSÃO

Um dia, enquanto caminhava
pela rua, ele encontrou um panfleto
anunciando o início de uma semana de
conferências evangelísticas, intitulada
“Revelações do Apocalipse”. Ele viu o
endereço e decidiu comparecer.

John Franco precisava de um superherói para resgatá-lo. Quando criança,
perdeu os pais em um terrível acidente.
Em razão dessa tragédia, ele teve que

Quando chegou à igreja, ouviu o
pregador dizer que Jesus é o único que
tem o poder de dar liberdade, e, antes que
o pregador terminasse sua mensagem,

Voltar ao sumário
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o rosto de John estava banhado em
lágrimas. Naquele momento, ele pediu
a Deus que operasse um milagre em
sua vida.
De uma maneira poderosa, Deus
trabalhou em seu coração! Jesus, o
super-herói divino, veio em seu socorro
e lhe deu forças para enfrentar todos
os seus vícios! Hoje, John Franco é um
jovem livre de vícios e membro ativo da
Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Queridos jovens, Jesus é o verdadeiro
super-herói de toda a história. É por isso
que hoje desejo fazer um convite a vocês
para que O aceitem em suas vidas.
• Se você se sente perdido, Jesus,
seu super-herói, é seu salvador!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
E ESTUDO
1. ¿Quem escreveu o livro do
Apocalipse?
2. ¿O que significa a palavra
“apocalipse”?
3. ¿Quantos nomes Jesus usa no
Apocalipse?
4. ¿O que significa dizer que o
cordeiro tem “sete chifres” e “sete
olhos”?
5. De acordo com Apocalipse 1:5, 6,
o que nosso super-herói fez por
cada um de nós?

• Se você se sente fraco, Jesus, seu
super-herói, é todo-poderoso!
• Se você está confuso e não sabe
para onde ir, Jesus, seu superherói, sabe tudo!
• Se você se sente derrotado e sem
esperança, Jesus, seu super-herói,
é Deus Criador!
Venha! Venha! Entregue sua vida ao
verdadeiro super-herói da história: Jesus
Cristo!
21
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SERMão 3
A Verdadeira
Guerra nas
Estrelas
(Apocalipse 12:7-8)

INTRODUÇÃO

“H

á muito tempo, em
uma galáxia muito,
muito
distante...”.
Essas palavras soam familiares para
você? Assim começa Star Wars ou
Guerra nas Estrelas, uma das séries de
filmes de maior sucesso da história. Seu
criador foi George Lucas, que nos anos
70 produziu o primeiro de uma série de
nove filmes que chamaram a atenção
de milhões de pessoas.
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O enredo de Guerra nas Estrelas
pode ser resumido da seguinte forma:
em uma galáxia distante, um longo
e sangrento confronto se desenrola
entre os Jedi, que defendem a ordem
e a justiça na República Galáctica

(sendo Luke Skywalker o mais famoso
de todos), e os Sith, uma seita de seres
que usam o lado sombrio da força em
sua tentativa de conquistar o domínio
galáctico, liderados por Darth Vader, um
jovem cavaleiro brilhante que mudou
sua posição como guardião da justiça e
da verdade para estabelecer seu cruel
império galáctico. Em sua posição de
controle na Estrela da Morte, Darth
Vader planeja destruir tudo de bom
no universo, mas as forças do bem
conseguem destruir seus planos. Então,
a paz retorna mais uma vez ao universo
quando o bem triunfa sobre o mal.
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Milhões de pessoas ficaram fascinadas
por essa história! Embora o roteiro do
filme seja espetacular, todos sabemos
que a tal guerra nas estrelas só existe na
imaginação vívida de George Lucas.
Agora, e se eu lhe dissesse que houve
uma verdadeira guerra nas estrelas, você
acreditaria em mim? Milhares de anos
antes de George Lucas criar Guerra nas
Estrelas, João, o “discípulo amado” e
escritor do Apocalipse, já havia escrito
sobre a verdadeira guerra nas estrelas.
Nessa guerra, o destino de cada pessoa
está em jogo.
Essa verdadeira guerra nas estrelas
é conhecida como O Grande Conflito ou
O Conflito dos Séculos. Apocalipse nos
apresenta esse antigo conflito com cores
e efeitos especiais:
“Então estourou a guerra no céu. Miguel
e os seus anjos lutaram contra o dragão.
Também o dragão e os seus anjos
lutaram, mas não conseguiram sair
vitoriosos e não havia mais lugar para
eles no céu. E foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente, que se chama diabo e
Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele
foi atirado para a terra, e, com ele, os seus
anjos” (Apocalipse 12:7-9).

Vamos estudar a verdadeira guerra
nas estrelas. Para isso, vamos dividir
nosso estudo em três partes. Na primeira,
apresentaremos seus principais atores.
Na segunda, faremos uma visita por

seus diferentes episódios. Na terceira,
consideraremos seu resultado.

DESENVOLVIMENTO
I. Antes de tudo, vamos estudar
quem são os principais atores na
verdadeira guerras nas estrelas.
Os principais atores dessa guerra
nas estrelas são Miguel e o Dragão.
E quem são eles? Que papel eles
desempenham?
Comecemos
por
identificar Miguel. Esse personagem
aparece cerca de cinco vezes na Bíblia.
Em Daniel, capítulo 10:12, 13, 21, podemos
vê-lo lutando em favor do profeta. Em
Judas 1:9, nós o vemos contendendo
com Satanás pelo corpo de Moisés. Da
mesma forma, Daniel 12:1 diz que, no
fim dos tempos, Miguel Se levantará
para libertar os escolhidos de Deus.
Existem duas chaves que nos
permitem identificar Miguel. A primeira:
seu nome vem do hebraico mikael, cujo
significado é “Quem é como Deus?”. A
segunda: de acordo com Judas 1:9, Miguel
é o “arcanjo” ou o “chefe dos príncipes”
(Daniel 10:13, 21). Com essas duas chaves,
podemos chegar à conclusão de que
Miguel é Jesus Cristo. Jesus é igual a
Deus (João 1:1-3) e é chamado de arcanjo
(1 Tessalonicenses 4:16).
Sabendo quem é Miguel, vamos
identificar o Dragão. Apocalipse 12:9 diz
que o Dragão é “a antiga serpente, que
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se chama diabo e Satanás”. Notemos
então que o Dragão é Satanás, o arquiinimigo de Deus.
Por outro lado, sempre que apresento
este tópico, surge uma pergunta: Quem
criou Satanás? Qual é sua origem? Em
Isaías 14:12-14 e Ezequiel 28:11-19, é revelado
que Deus criou um ser perfeito chamado
Lúcifer, ou o Portador de luz. Ele era
“modelo da perfeição, cheio de sabedoria
e perfeito em formosura” (Ezequiel
28:12), mas, um dia, parou de olhar para
Deus para olhar para si mesmo; como
resultado, ele se encheu de “violência” e
“pecado” (Ezequiel 28:16).
Aquele ser que uma vez foi o portador
da luz, por sua própria vontade tornouse Satanás, o adversário de Deus e o
criador do mal. Concluímos que Jesus, o
príncipe da vida, e Satanás, o originador
do pecado, são os protagonistas da
verdadeira guerras nas estrelas.

II. Em segundo lugar, vamos dar
uma olhada nos diferentes episódios da
verdadeira guerra nas estrelas.
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O primeiro episódio aconteceu
no próprio Céu e nós o chamamos de
rebelião. Apocalipse 12:7 diz que houve
uma grande guerra no Céu. Agora, é
importante que entendamos que esta
não foi uma guerra física. A palavra
“guerra”, usada por João, vem do termo

grego polemos, de onde vem a conhecida
palavra polêmica. Essa guerra foi uma
guerra de argumentos. Satanás, que é
o pai da mentira, procurou por todos os
meios manchar o caráter de Deus; seu
propósito era se levantar e usurpar Seu
lugar (Isaías 14:12-14). Satanás disse que
Deus era um tirano que só queria manter
Suas criaturas humilhadas. A famosa
escritora cristã Ellen White, comentando
esse primeiro episódio, escreveu:
Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser
o primeiro no Céu. Procurou dominar os
seres celestes, afastá-los de seu Criador, e
receber-lhes, ele próprio, as homenagens.
Portanto, apresentou falsamente a Deus,
atribuindo-Lhe o desejo de exaltação
própria. Tentou revestir o amorável Criador
com suas próprias más características.
Assim enganou os anjos.2

Nesse primeiro episódio, Satanás foi
derrotado e expulso do Céu junto com
todos os anjos que decidiram segui-lo.
Miguel levantou-Se com a vitória!
O segundo episódio é a invasão.
O que aconteceu após a expulsão de
Satanás? Deus realizou a maravilhosa
criação. Gênesis capítulo 1 diz que o
Senhor criou todas as coisas em seis
dias e que no sexto dia criou o homem:
“Assim Deus criou o ser humano à sua
imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou” (Gênesis 1:27).
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Deus colocou nossos primeiros pais
em um paraíso conhecido como Éden
e deu a eles uma ordem que dizia: “E
o Senhor Deus ordenou ao homem:
— De toda árvore do jardim você pode
comer livremente, mas da árvore do
conhecimento do bem e do mal você
não deve comer; porque, no dia em que
dela comer, você certamente morrerá”
(Gênesis 2:16, 17). Foi então que Satanás
invadiu a harmonia do Éden.
“Mas a serpente, mais astuta que
todos os animais selvagens que o Senhor
Deus tinha feito, disse à mulher: — É
verdade que Deus disse: ‘Não comam
do fruto de nenhuma árvore do jardim?’
A mulher respondeu à serpente: — Do
fruto das árvores do jardim podemos
comer, mas do fruto da árvore que está
no meio do jardim, Deus disse: ‘Vocês
não devem comer dele, nem tocar nele,
para que não venham a morrer’. Então a
serpente disse à mulher: — É certo que
vocês não morrerão. Porque Deus sabe
que, no dia em que dele comerem, os
olhos de vocês se abrirão e, como Deus,
vocês serão conhecedores do bem e do
mal” (Gênesis 3:1-5).
Infelizmente,
nossos
primeiros
pais desobedeceram ao Senhor e,
como resultado, tornaram-se escravos
de Satanás. Você pode estar se
perguntando: Por que Deus permitiu
esse teste? Por que ele não manteve
Satanás longe de Adão e Eva? É bom

que entendamos que Deus é um Deus
de liberdade. Ele não criou apenas robôs
para controlá-los à distância. Adão e
Eva tinham livre arbítrio; eles podiam
escolher entre obedecer e desobedecer
a Deus. Infelizmente, eles escolheram o
caminho da desobediência.
O terceiro episódio da verdadeira
guerra nas estrelas é a conquista. Satanás
pensou que havia destruído os propósitos
de Deus; no entanto, antes da fundação
do mundo, um plano de conquista havia
sido planejado (Apocalipse 13:8). Após a
queda, Deus prometeu um libertador
que poria fim ao reino do mal. “Porei
inimizade entre você e a mulher, entre a
sua descendência e o descendente dela.
Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá
o calcanhar” (Gênesis 3:15).
Esse libertador não seria nada mais
nada menos que Miguel. Nosso Senhor
Jesus tomaria o lugar do homem caído
e enfrentaria Satanás e suas hostes
demoníacas. E assim foi! Miguel, o
grande príncipe encarnado (Mateus 1:18),
que com Sua morte pagou o preço do
resgate (Efésios 1:7) e não permaneceu
na sepultura, mas no terceiro dia
ressuscitou e conquistou o império da
morte (Hebreus 2 :14).
Com Seu nascimento, vida, morte e
ressurreição, Jesus foi coroado vencedor
na verdadeira guerra nas estrelas. Graças
à Sua vitória, todo o universo obteve
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o triunfo sobre Satanás: “Agora veio a
salvação, o poder, o reino do nosso Deus
e a autoridade do seu Cristo, pois foi
expulso o acusador de nossos irmãos, o
mesmo que os acusa de dia e de noite
diante do nosso Deus” (Apocalipse 12:10).
III. Graças à vitória obtida por
Jesus, sabemos qual será o desfecho da
verdadeira guerra nas estrelas.
Não há dúvida de que o império
do mal será destruído para sempre!
Apocalipse 20:10 diz que o diabo será
lançado no lago de fogo. Sua destruição
será definitiva!
Ellen White, em palavras poéticas,
apresenta o fim da verdadeira guerra
nas estrelas:
O grande conflito terminou. Pecado e
pecadores não mais existem. O Universo
inteiro está purificado. Uma única
palpitação de harmonioso júbilo vibra
por toda a vasta criação. Daquele que
tudo criou emanam vida, luz e alegria
por todos os domínios do espaço infinito.
Desde o minúsculo átomo até ao maior
dos mundos, todas as coisas, animadas
e inanimadas, em sua serena beleza e
perfeito gozo, declaram que Deus é amor.3
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CONCLUSÃO
Qual é a verdade central da
verdadeira guerra nas estrelas? Jesus é o
grande vencedor! Sua conquista supera

até mesmo os feitos imaginários dos
Jedi ou de Skywalker! Sua vitória na cruz
foi real e convincente, e todos os que
creem Nele desfrutam de Sua vitória no
presente e experimentarão Sua gloriosa
realidade por toda a eternidade.
Jennifer saiu com alguns amigos
para passear pela cidade. Naquela
tarde, tudo era felicidade. Seus amigos
riam enquanto um deles dirigia
tranquilamente por uma rua deserta. De
repente, em questão de segundos, tudo
mudou. Um motorista saiu da pista e
atingiu o veículo em que Jennifer estava.
O impacto foi tamanho que todos
morreram, menos ela.
Ela foi imediatamente levada ao
pronto-socorro. Os médicos lhe deram
pouco tempo de vida. Então, seus pais
chamaram o pastor e juntos oraram
por um milagre. Apenas um milagre
poderia salvá-la da morte, e assim
aconteceu! Jennifer conseguiu sair dos
cuidados intensivos! Sua recuperação
física e emocional demorou, mas anos
depois, dando testemunho, disse: Jesus
me deu a vitória!
Caro jovem, Jesus Cristo pode lhe
dar a vitória. Nesta verdadeira guerra nas
estrelas, você também pode dizer: “Em
todas estas coisas, porém, somos mais
que vencedores, por meio daquele que
nos amou” (Romanos 8:37).
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
E ESTUDO
1. Quem são os principais atores na
verdadeira guerra nas estrelas?
2. Quem é Miguel e o que Ele faz
pelos escolhidos de Deus?
3. Sobre o que foi a guerra no Céu?
4. Que promessa Deus deu aos
nossos primeiros pais?
5. Qual será o resultado da
verdadeira guerra nas estrelas?
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SERMão 4
A Bela
e a Fera:
A Verdadeira
Historia
´
(Apocalipse 12:17)

INTRODUÇÃO

O
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popular conto infantil “A
Bela e a Fera” apresenta
a fantástica história de
um príncipe que, como resultado de um
feitiço, se transformou em um monstro.
Seu encantamento só terminaria
quando alguém pudesse amá-lo como
ele era. Isso finalmente aconteceu
quando uma linda garota do vilarejo
veio ao seu castelo para procurar seu
pai desaparecido. A história termina
quando o feitiço é quebrado e os jovens
se casam e são muito felizes, como todas
as histórias terminam.
O Apocalipse nos apresenta uma
história impressionante: a verdadeira

história da bela e da fera. Nesta história
‒ a original ‒ a besta atinge seu estado
não por causa de um feitiço, mas como
resultado de sua desobediência a Deus;
e ele não se apaixona pela protagonista,
mas a persegue por motivos egoístas. O
final é feliz não porque há um casamento,
mas porque a bela triunfa sobre a fera.

DESENVOLVIMENTO
Leia comigo, por favor, o capítulo 12
de Apocalipse, os três primeiros versos:
Viu-se grande sinal no céu: uma mulher
vestida do sol com a lua debaixo dos pés
e uma coroa de doze estrelas na cabeça.
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A mulher estava grávida e gritava com
dores de parto, sofrendo tormentos para
dar à luz. Viu-se, também, outro sinal no
céu, e eis um dragão, grande, vermelho,
com sete cabeças e dez chifres, e, nas
cabeças, sete diademas.

Em Apocalipse, capítulo 12, dois
símbolos se destacam: a mulher
e o dragão. É interessante ver que
tanto a mulher quanto o dragão são
mencionados oito vezes ao longo de
todo o capítulo. Você se lembra quem é
o dragão? Em nossa mensagem anterior
nós o identificamos como Satanás, a
antiga serpente (Apocalipse 12:9).
Agora, gostaria que você entendesse
que Satanás trabalha por meio de
artifícios. Portanto, o dragão também é
um símbolo de todo poder que se opõe
à obra de Deus e faz guerra contra ela.
Mas o que a mulher simboliza?
Antes de responder a essa pergunta,
deixe-me mostrar rapidamente uma
regra simples de interpretação bíblica
que o ajudará a entender o livro de
Apocalipse. Estão preparados? Esta regra
diz: a Bíblia é sua própria intérprete.
Para interpretar a Bíblia, tudo que
você precisa é a própria Bíblia, pois ela se
explica! Da mesma forma, para entender
os símbolos proféticos, tudo o que você
precisa fazer é pesquisar na própria
Bíblia. Com isso em mente, convido você
a ler alguns versículos que explicam o
símbolo da mulher:

• Maridos, que cada um de
vocês ame a sua esposa, como
também Cristo amou a igreja e
se entregou por ela, para que a
santificasse, tendo-a purificado
por meio da lavagem de água
pela palavra (Efésios 5:25, 26).
• Tenho zelo por vocês com um zelo
que vem de Deus, pois eu preparei
vocês para apresentá-los como
virgem pura a um só esposo, que
é Cristo (2 Coríntios 11:2)..
Uma mulher pura, como aparece
em Apocalipse 12, representa o povo de
Deus ou a verdadeira igreja. Portanto,
o drama que vemos neste capítulo é
a guerra de Satanás contra o povo de
Deus ou a igreja.
A igreja? O Apocalipse fala da
verdadeira igreja? Isso mesmo, queridos
jovens, e acho extremamente importante
parar aqui para estudar o assunto da
igreja, como é apresentado na Bíblia e
principalmente no livro do Apocalipse.
Ao falar sobre a igreja, a primeira
coisa que devemos nos perguntar
é: Deus tem uma igreja na terra? A
resposta a essa pergunta é encontrada
no evangelho de Mateus, capítulo 16,
versículos 17 e 18:
“Então Jesus lhe afirmou: — Bemaventurado é você, Simão Barjonas,
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porque não foi carne e sangue que
revelaram isso a você, mas meu Pai, que
está nos céus. Também eu lhe digo que
você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela”.

Você notou? Deus tem uma igreja
e a chama de minha igreja, mas no
mundo hoje existem mais de 30 mil
denominações cristãs e todas elas
afirmam ser a “igreja de Deus”. E como
podemos saber qual é a verdadeira?
Apocalipse 12 revela pelo menos
cinco características que tornam possível
identificar a verdadeira igreja. Querem
ver? Vamos avaliar cada uma dessas
características separadamente:

paz com Deus por meio do nosso Senhor
Jesus Cristo” (Romanos 5:1).
CARACTERÍSTICA Nº 2: A VERDADEIRA
IGREJA VIVE A ESPERANÇA DO
SEGUNDO ADVENTO

Apocalipse 12:2 apresenta a mulher
com “dores de parto” e sofrendo
“tormentos para dar à luz”. Da mesma
forma, em Mateus 24:8 a mesma imagem
de “dores de parto” é evocada para falar
dos sinais que anunciam o breve retorno
de Jesus Cristo; isto é, que as dores de
parto falam do breve aparecimento da
criança. Em outras palavras, a verdadeira
igreja vive na expectativa de seu Salvador.
CARACTERÍSTICA Nº 3: A VERDADEIRA

CARACTERÍSTICA Nº 1: A VERDADEIRA

IGREJA É OBEDIENTE AOS

IGREJA CRÊ NO EVANGELHO

MANDAMENTOS DE DEUS

Apocalipse 12:1 apresenta a mulher
como “vestida de sol”. O que significa isso?
Lembra-se da regra de interpretação
bíblica? A Bíblia é sua própria intérprete!
Leia comigo Malaquias 4:2: “Mas para
vocês que temem o meu nome nascerá
o sol da justiça, trazendo salvação nas
suas asas. Vocês sairão e saltarão como
bezerros soltos da estrebaria”.
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A verdadeira igreja aceita que a
salvação é única e exclusivamente pela
graça (Efésios 2:5-8). Além disso, ela
acredita que o perdão não é recebido
em razão de boas obras, mas pela fé.
“Justificados, pois, mediante a fé, temos

Apocalipse
12:17
diz
que
a
descendência da mulher é caracterizada
por guardar os mandamentos de Deus.
A verdadeira igreja é obediente aos
mandamentos de Deus! Mas a quais
mandamentos? Os Dez Mandamentos
registrados em Êxodo 20, versículos 1-17:
1. Não tenha outros deuses diante
de mim.
2. Não faça para você imagem
de escultura, nem semelhança
alguma do que há em cima no
céu, nem embaixo na terra, nem
nas águas debaixo da terra. Não
adore essas coisas, nem preste
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culto a elas, porque eu, o Senhor,
seu Deus, sou Deus zeloso (...)
3. Não tome o nome do Senhor, seu
Deus, em vão, porque o Senhor
não terá por inocente o que tomar
o seu nome em vão.
4. Lembre-se do dia de sábado,
para o santificar. Seis dias você
trabalhará e fará toda a sua obra,
mas o sétimo dia é o sábado
dedicado ao Senhor, seu Deus (...)
5. Honre o seu pai e a sua mãe, para
que você tenha uma longa vida na
terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá.
6.Não mate.
7. Não cometa adultério.
8. Não furte.
9. Não dê falso testemunho contra o
seu próximo.
10. Não cobice a casa do seu
próximo. Não cobice a mulher do
seu próximo, nem o seu servo,
nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem coisa
alguma que pertença ao seu
próximo”.
CARACTERÍSTICA Nº 4: A VERDADEIRA
IGREJA ACREDITA EM DONS
ESPIRITUAIS, ESPECIALMENTE NO DOM
DE PROFECIA

No mesmo versículo 17 de
Apocalipse capítulo 12 nos é dito que a

verdadeira igreja tem o “testemunho de
Jesus”. Além disso, em Apocalipse 19:10
o testemunho de Jesus é o “espírito de
profecia” ou o “dom de profecia”.
CARACTERÍSTICA Nº 5: A VERDADEIRA
IGREJA É UMA IGREJA TRIUNFANTE

A mulher de Apocalipse 12 tem uma
“coroa de 12 estrelas” (Apocalipse 12:1) e a
coroa na Bíblia é um símbolo de vitória
(Apocalipse 2:10; 2 Timóteo 4:8). A igreja
é vitoriosa! O próprio Jesus disse que
as portas do inferno não prevaleceriam
contra a Sua igreja!
Caros rapazes e moças, a Igreja
Adventista do Sétimo Dia tem as
características
que
identificam
o
verdadeiro povo de Deus:
• Como igreja, acreditamos que
Jesus é o único caminho para
o Céu e que fora dele não há
salvação;
• A denominação “adventista” dá
testemunho da esperança que
temos na vinda de Jesus Cristo
pela segunda vez;
• Acreditamos que os Dez
Mandamentos permanecem
plenamente válidos e são o teste
do caráter cristão;
• Acreditamos no dom de profecia
e que este foi manifesto no
ministério de Ellen White.
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Seus escritos são uma fonte de
conselho, instrução e correção
para a igreja, deixando claro que
a Bíblia é o padrão pelo qual todo
ensino e experiência deve ser
avaliado;
• Confiamos que em Cristo
somos “mais que vencedores”
e que graças à sua vida, morte
e ressurreição a vitória foi
assegurada..
Apocalipse 12:17 diz claramente que
o dragão está cheio de ira contra a igreja,
ou seja, que Satanás procurará por todos
os meios destruir o povo de Deus. Mas
não precisamos temer porque Jesus
Cristo é o guardião da igreja e Ele nunca
perdeu uma batalha.

CONCLUSÃO
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Queridos jovens, Deus tem uma
igreja que crê em Jesus como seu único
salvador e vive obedientemente aos
seus princípios. Algum tempo atrás,
uma jovem que vinha lutando contra a
depressão e a ansiedade há anos, veio a
uma de nossas congregações. Ela tinha
poucos amigos e passava a maior parte
de seu tempo livre escondida em seu
apartamento; ela literalmente não ia a
lugar algum, exceto ao trabalho e à loja
mais próxima para comprar cervejas
e cigarros. Sua vida, como ela mesma
conta, não tinha sentido nem propósito;

a solidão era sua única companhia.
Um dia, por meio de um colega
de trabalho, ela recebeu um convite
para participar de um de nossos cultos
na igreja. A princípio, deu algumas
desculpas, mas o colega insistiu tanto
que concordou em visitar a igreja “só
uma vez, para ver como era”.
Finalmente, ela participou do culto
de sábado e passou grande parte do dia
compartilhando conosco. Ela desfrutou
de um delicioso almoço e à tarde saiu
com um grupo de crentes para entregar
comida para pessoas necessitadas. Em
suas próprias palavras, “aquele dia foi
muito especial”. Ela não desfrutava de
um ambiente tão acolhedor há anos,
então voltou na semana seguinte.
Desta vez os jovens a convidaram
para uma atividade social em uma de
suas casas. Ela estava disposta a ir e
percebeu que os cristãos aproveitam
a vida de forma saudável, sem álcool
ou drogas. Ela não conseguia acreditar
no que estava acontecendo, sentia-se
aceita e valorizada.
Semanalmente,
ela
recebia
mensagens de texto com versículos
motivacionais da Bíblia. Um grupo de
irmãs a incluiu em uma lista especial de
oração. Ela agora não tinha tempo para
se sentir sozinha. Seis meses depois
de sua primeira visita, ela pediu para
ser batizada. Antes de seu batismo, ela
contou seu testemunho e disse que
o amor que crianças, jovens e adultos
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lhe haviam demonstrado a ajudou a
superar a solidão.
Hoje
é
completamente
livre,
abandonou os vícios do tabaco e do
álcool, mas, sobretudo, desfruta de
uma relação especial com Deus e com
os outros.
Se você ainda não faz parte da igreja,
convido você a decidir se juntar a ela o
quanto antes!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
E ESTUDO
1. Perguntas para reflexão e estudo
2. Qual é a regra principal que
devemos levar em conta ao
estudar a Bíblia?
3. Discuta as cinco características da
igreja de acordo com Apocalipse
12.
4. Por que acreditamos que a Igreja
Adventista do Sétimo Dia possui
as características do verdadeiro
povo de Deus?
5. Qual é a principal razão pela qual
acreditamos que a igreja terá
sucesso?
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SERMão 5
A Verdadeira
e a Falsa
~
Adoraçao
(Apocalipse 13:1-8)

INTRODUÇÃO

Q

ueridos
mensagem
apresentar

jovens,
que

a
vamos

dirige-se

ao

próprio coração do livro de Apocalipse.
Segundo os estudiosos, o capítulo 13
é o centro de todo o livro. Mas, o que
encontramos neste capítulo? Por que isso
é tão importante? Que ensinamentos ele
tem para nós hoje? Sem mais demora,
vamos estudar o que Apocalipse, capítulo
13, tem para nós.
34

DESENVOLVIMENTO
No Apocalipse, três poderes do mal
são apresentados: o dragão, a besta e
o falso profeta (Apocalipse 16:13). Você

pode se perguntar… e quem são eles?
Você verá como é fácil saber. Apocalipse
12 e 13 identificam esses três poderes
satânicos. Já vimos que o capítulo 12 fala
do dragão (Apocalipse 12:7-9), enquanto
o capítulo 13 fala de uma “besta” que
emerge do mar (Apocalipse 13:1-10),
e depois outra que emerge da terra
(Apocalipse 13:11-18). Esses três poderes
constituem a falsa trindade conhecida
como o dragão, a besta e o falso profeta.
Já identificamos o dragão como
Satanás, mas... o que simbolizam
as duas bestas que aparecem em
Apocalipse 13?
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A PRIMEIRA BESTA
(APOCALIPSE 13:1-10)
Vamos começar lendo Apocalipse
13:1, 2:
“Vi emergir do mar uma besta que tinha
dez chif res e sete cabeças, e, sobre
os chif res, dez diademas, e, sobre as
cabeças, nomes de blasfêmia. A besta
que vi era semelhante a leopardo, com
pés como de urso e boca como de leão. E
o dragão deu à besta o seu poder, o seu
trono e grande autoridade”.

Que ser estranho. É definitivamente
um animal muito raro! Tem o corpo de
um leopardo, a boca de um leão e as
patas de um urso. Seria um material
interessante para um filme de ficção
científica! Mas não é um filme, é um
drama da vida real!
Continuemos
analisando
esse
estranho animal. Para isso, devemos
recorrer à chave de interpretação
bíblica de que falamos em nossa última
mensagem, você se lembra? É muito
simples: deixe a Bíblia interpretar a si
mesma.
Para identificar esse estranho animal
que emerge do mar, é necessário estudar
Daniel capítulo 7, onde é narrada uma
visão em que outros quatro estranhos
animais também emergem do mar.
Daniel, capítulo 7, nos apresenta o
surgimento de quatro feras diferentes
umas das outras: a primeira era um

poderoso leão, que tinha duas poderosas
asas de águia nas costas (Daniel 7:4);
seguido por um urso, que estava mais
alto de um lado do que do outro e
carregava três costelas na boca (Daniel
7:5). Mais tarde, seguiu-se um estranho
leopardo com quatro cabeças e quatro
asas (Daniel 7:6); finalmente, um animal
horrível e indescritível surgiu do mar
que o profeta não podia comparar com
nenhum outro conhecido, porque tinha
dentes e unhas de ferro; além disso, ele
tinha dez chifres na cabeça (Daniel 7:7).
Quando o profeta teve aquela visão,
ele estava tão confuso quanto você está
agora; no entanto, Deus mais tarde
explicou a ele o significado desses animais
misteriosos. Vejamos como os dois
versículos seguintes deixam tudo claro:
• Daniel 7:17: Esses quatro grandes
animais são quatro reis que
surgirão na terra.
• Daniel 7:23: O quarto animal será
um quarto reino na terra.
O que uma besta representa na
profecia? Representa um poder político!
Então, quando Daniel e Apocalipse nos
falam sobre bestas, estão se referindo
a poderes políticos. Compreenderam?
Isso não deveria nos surpreender,
pois ainda hoje os animais são usados
para representar partidos políticos;
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por

exemplo,

nos

Estados

Unidos

um burro é usado para representar o
Partido Democrata e um elefante para
representar o Partido Republicano.
É importante acrescentar que o
símbolo

da

“besta”

não

representa

simplesmente um poder político, mas
também um poder que se levanta contra
o povo de Deus. Por esta razão, a Bíblia
identifica as quatro bestas de Daniel 7
com os quatro grandes reinos históricos:
Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma.
Com esse esclarecimento, voltemos
a Apocalipse 13, onde encontramos essas
quatro bestas resumidas em uma, como
se mostrasse que todas são geridas pelo
mesmo poder.

ENTÃO... QUE CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS A BESTA
DE APOCALIPSE 13 TEM?
Vejamos:
1. É UM PODER BLASFEMO

Vamos ler Apocalipse 13:6: “A besta
abriu a boca em blasfêmias contra
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Deus, para lhe difamar o nome e
difamar o tabernáculo, a saber, os que
habitam no céu”. A Bíblia apresenta
duas ações como blasfêmia: primeiro,
reivindicar o poder de perdoar pecados
(Lucas 5:21); e segundo, tomar o lugar de
Deus e personificá-lo (João 10:33).
2. EXIGE ADORAÇÃO

O versículo 8 de Apocalipse 13 diz:
“E ela será adorada por todos os que
habitam sobre a terra, aqueles que,
desde a fundação do mundo, não
tiveram os seus nomes escritos no Livro
da Vida do Cordeiro que foi morto”.
3. PERSEGUE O POVO DE DEUS

A esta besta foi permitido fazer
guerra contra os santos e vencê-los
(Apocalipse 13:7).
4. FAZ UMA IMITAÇÃO DE CRISTO

Um olhar cuidadoso nas ações
dessa “besta” revela que é o “anticristo”,
ou seja, o poder humano satânico
disfarçado de Cristo.
Agora,
vejamos
a
seguinte
comparação entre Cristo e a besta:
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Cristo
(como se apresenta no Apocalipse)

A besta
(em Apocalipse 13)

Com sete chifres (5:6)

Com dez chifres (13:1)

Com diademas (19:12)

Com dez diademas (13:1)

Foi morto (5:6)

Recebe uma ferida de morte (13:3)

Ressuscitou (1:18)

Sua ferida é curada (13:3)

Recebe autoridade do Pai (3:21)

Recebe autoridade do dragão (13:4)

Se assenta no trono do Pai (3:21)

Se assenta no trono do dragão (13:2, 4)

É adorado por todo o universo (5:13,
14)

É adorada por toda a terra (13:4, 8)

Em suma, a besta que emerge do
mar em Apocalipse 13 é uma imitação
de Cristo. Imita o ser e a paixão de Cristo;
ele se apresenta com a autoridade de
Cristo, usurpando sua autoridade e
poder na terra. Diz que perdoa pecados
e exige adoração.
Antes
queridos

de

encerrar

jovens,

este

deixem-me

ponto,
fazer

algumas perguntas:
• Você conhece algum poder que,
além de religioso, exerce poderosa
autoridade política na terra?
• Você conhece um poder religioso
respeitado e admirado por reis,
presidentes e ministros de estado?

• Você conhece um poder chamado
“cristão” que perseguiu outros
cristãos no passado?
• Gostaria que vocês chegassem a
uma conclusão por si mesmos.
A besta de Apocalipse 13 é o
anticristo que busca adoração por
todos os meios.

A SEGUNDA BESTA
(APOCALIPSE 13:11-18)
A segunda besta de Apocalipse 13,
que completa a trilogia dos poderes
satânicos, é apresentada como um
animal que emergiu “da terra. Tinha
dois chifres, parecendo cordeiro, mas
falava como dragão” (Apocalipse 13:11).
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Como a primeira besta, esse segundo
poder tem algumas características distintivas:
primeiro, ergue-se da terra; segundo, tem
dois chifres semelhantes aos de um cordeiro;
por último, fala como dragão.
Esse segundo poder deve surgir em
um lugar desabitado ou que tenha tido
pouca presença humana, pois segundo
Apocalipse 17:15, as águas na profecia
simbolizam “povos, nações e línguas”,
portanto, a terra é um símbolo de
“pouca gente”.
Além disso, esse poder deve se
erguer com os princípios do cristianismo,
pois “tinha dois chifres, parecendo
cordeiro”; mas apesar de ter se levantado
defendendo os princípios cristãos, esse
poder acabará falando como um dragão.
Em outras palavras, isso significa que se
levantaria contra os princípios cristãos e
o povo de Deus.
Queridos jovens, deixem-me fazerlhes novamente algumas perguntas:
• Você conhece algum país
poderoso hoje que no início
de sua história era uma nação
cristã, estudiosa das Escrituras e,
sobretudo, símbolo de liberdade
religiosa?
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• Existe hoje uma nação que, tendo
origem cristã, se tornou ao longo
do tempo uma nação secularizada
contrária aos princípios
apresentados na Palavra de Deus?

A AGENDA DA FALSA TRINDADE

Queridos jovens, o que vocês acham
que a falsa trindade composta pelo
dragão, a besta e o falso profeta querem?
Seu propósito se resume em uma
palavra: adoração. O dragão, a besta e o
falso profeta querem que você os adore!
Como eles esperam conseguir isso?
Para atingir seu propósito, a falsa
trindade se propôs a atacar os Dez
Mandamentos,
especialmente
os
quatro primeiros. Antes de continuar,
vou compartilhar algo que acho que
ajudará você a entender esse ponto. A
Lei de Deus pode ser resumida, segundo
Mateus 22:36-40, em dois grandes
mandamentos: primeiro, “amar a Deus”;
segundo, “amar o próximo”.
Se você der uma olhada em Êxodo
20, verá que os primeiros quatro
mandamentos falam de nosso amor a
Deus, e os próximos seis mandamentos
falam de nosso amor ao próximo. Então:
Se você ama a Deus, você
• Não terá outros deuses (Êxodo
20:2-3);
• Não fará para si imagem para
prostrar em adoração (Êxodo 20:46);
• Não tomará o nome de Deus em
vão (Êxodo 20:7);
• Observará o sábado como um dia
de descanso (Êxodo 20:8-11).
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Se você ama a seu próximo, você
• Honrará seus pais (Êxodo 20:12);
• Não matará (Êxodo 20:13);
• Não cometerá adultério (Êxodo
20:14);
• Não furtará (Êxodo 20:15);
• Não dirá falso testemunho (Êxodo
20:16);
• Não cobiçará (Êxodo 20:17).
Queridos
jovens,
os
Dez
Mandamentos são a chave da fidelidade
na batalha final. Portanto, vocês
sabem o que a falsa trindade fará? Vai
atacar de frente os quatro primeiros
mandamentos, que falam do amor que
devemos ter para com Deus!
Assim é. O dragão, a besta e o
falso profeta procurarão por todos os
meios que seu amor por Deus diminua;
essa falsa trindade buscará adoração a
qualquer custo e, para isso, deve apagar
da mente das crianças, jovens e adultos
os quatro primeiros mandamentos
que nos falam de amor e adoração ao
verdadeiro Deus.

CONCLUSÃO
Queridos jovens, amar e adorar
a Deus é a coisa mais importante na
vida. E, acredite, seu amor a Deus será

posto à prova neste tempo final! Vocês
devem estar preparados, pois em
algum momento terão que enfrentar
as mesmas provas que os três jovens
hebreus enfrentaram (Daniel 3). Então
você terá que escolher entre adorar a
verdadeira trindade (Deus Pai, Filho e
Espírito Santo) ou a falsa trindade (o
dragão, a besta e o falso profeta).
É por isso que a pergunta mais
importante já feita é aquela que Jesus
um dia fez a Pedro: Você me ama? (João
21:15). Queridos jovens, vocês realmente
amam a Deus? Convido vocês a amáLo com todo o coração e com toda a
mente hoje!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
E ESTUDO
1. Quem compõe a falsa trindade?
2. De acordo com Daniel 7:17-23, o
que uma besta representa?
3. Liste as características da
primeira besta de Apocalipse 13.
4. Por que a falsa trindade ataca os
quatro primeiros mandamentos
da Lei de Deus?
5. Qual é a coisa mais importante na
vida?
39
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SERMão 6
O Verdadeiro
Selo de Deus
(Apocalipse 13:16-18)

INTRODUÇÃO

V

ocê sabe do que Martinho
Lutero chamava Satanás?
Lutero, que tinha um bom

senso de humor, muitas vezes se referia
a Satanás como “o macaco de Deus”.
Você sabe por quê? Porque Satanás
sempre procurou imitar as obras de
Deus! Por exemplo, Deus semeia o trigo;
Satanás semeia joio (Mateus 13:24, 27,
28). Deus convida seus filhos a tomarem
a porta estreita e o caminho estreito;
então Satanás exorta seus seguidores a
40

tomarem a porta larga e o caminho largo
(Mateus 5:13,14). Deus compara sua igreja
a uma mulher pura; Satanás compara
seus seguidores a uma mulher impura

(Apocalipse 12 e 17). Finalmente, Deus
tem um selo com o qual selará seus filhos,
enquanto Satanás tem uma marca com
a qual identifica seus seguidores.

DESENVOLVIMENTO
Queridos jovens, se há um tema no
livro de Apocalipse que foi objeto de
mal-entendidos, é a marca da besta.
Na verdade, se você pegar seu celular
agora e pesquisar no Google o termo “a
marca da besta”, encontrará pelo menos
15 milhões de referências. É literalmente
impossível conseguir ler tudo na internet
sobre esse tema!
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Mas você sabe o que é mais
interessante? O mais interessante é que
existem milhares de interpretações do
que realmente é a marca da besta. Há
quem diga que é o código de barras que
vemos nos produtos que compramos
no supermercado! Outros afirmam que
é um microchip inserido sob a pele, ou
algo ainda mais sofisticado!
Não há tempo suficiente para
enumerar todas as interpretações que
foram dadas em relação a ela. Por isso,
é de suma importância estudarmos este
tema, mas não à luz do Google, mas da
Palavra de Deus.

O SELO DE DEUS
Queridos rapazes e moças, para
entender o que é a marca da besta, é
necessário primeiro identificar o selo de
Deus. Se descobrirmos o que é o selo
de Deus, será fácil para nós saber o que
é a marca da besta, pois terá que ser o
contrário.
A primeira referência direta que o
Apocalipse faz ao selo de Deus pode ser
lida no capítulo 7, versículos 1-4:
“Depois disso, vi quatro anjos em pé nos
quatro cantos da terra, segurando os
quatro ventos da terra, para que nenhum
vento soprasse sobre a terra, nem sobre
o mar, nem sobre árvore alguma. Vi
outro anjo que subia do nascente do sol,
tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com
voz bem forte aos quatro anjos, aqueles

que tinham recebido poder para causar
dano à terra e ao mar, dizendo: — Não
danifiquem nem a terra, nem o mar, nem
as árvores, até marcarmos com um selo
a testa dos servos do nosso Deus. Então
ouvi o número dos que foram marcados
com selo. Eram cento e quarenta e quatro
mil, de todas as tribos dos filhos de Israel”.

Se olharmos cuidadosamente para
esses versículos, podemos descobrir
algumas verdades essenciais sobre o
selo de Deus.
• Primeira verdade: O selo de Deus
é colocado na testa dos servos de
Deus.
• Segunda verdade: Os selados são
identificados como os cento e
quarenta e quatro mil.
Você se lembra da regra de
interpretação que discutimos nesta série
de mensagens? Bem, deixe-me repetila: deixe a Bíblia interpretar a si mesma.
Seguindo esta regra de interpretação,
gostaria de ler Apocalipse, capítulo 14,
versículo 1: “Olhei, e eis que o Cordeiro
estava em pé sobre o monte Sião. Com
ele estavam cento e quarenta e quatro
mil, que tinham escrito na testa o nome
do Cordeiro e o nome de seu Pai”.
No capítulo 14 de Apocalipse
vemos novamente o mesmo grupo que
foi selado no capítulo 7; no entanto,
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uma diferença aparece: enquanto em
Apocalipse 7 os cento e quarenta e
quatro mil – símbolo do povo de Deus no
tempo do fim – têm o selo de Deus em
suas testas, em Apocalipse 14 os cento
e quarenta e quatro mil têm o nome do
Cordeiro e de Deus escrito na testa.
Aparentemente há uma contradição,
mas ao compararmos as duas passagens
bíblicas chegamos à seguinte conclusão:
o selo de Deus é o nome de Deus escrito
na testa de Seus fiéis.
Você pode se perguntar... Será que
os filhos de Deus terão o nome de seu
Pai tatuado em suas testas? Antes de
tudo, vocês devem entender que o
Apocalipse é um livro que nos fala por
meio de símbolos. Quando a Bíblia, e
especialmente o Apocalipse, se refere
ao nome de Deus, fala de nada mais e
nada menos do que do caráter de Deus
(Êxodo 33:19; 34:6, 7).
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Portanto, podemos concluir que
o selo de Deus é o caráter de Jesus
Cristo reproduzido na vida de Seus fiéis
seguidores. O selo de Deus é o reflexo
dos princípios divinos na sua vida e na
minha vida! Mas onde encontramos
os princípios de Deus revelados para
nossas vidas?
Já falamos que os Dez Mandamentos
são os princípios eternos de Deus. Da
mesma forma, é muito importante

notar que quando o Antigo Testamento
fala do selo, o está relacionando a um
mandamento específico. Se você ler o
livro de Ezequiel, perceberá qual dos
Dez Mandamentos está diretamente
relacionado ao selo de Deus:
• “Também lhes dei os meus
sábados, para servirem de
sinal entre mim e eles, para que
soubessem que eu sou o Senhor
que os santifica” (Ezequiel 20:12).
• “Santifiquem os meus sábados,
pois servirão de sinal entre mim
e vocês, para que saibam que eu
sou o Senhor, seu Deus” (Ezequiel
20:20).
Entenderam? O sábado, o quarto
mandamento da Lei de Deus, é identificado
como um selo. Por que razão? Porque
geralmente um selo serve para identificar
alguém ou alguma coisa; este contém o
nome, atributos, autoridade e caráter do
proprietário do selo. Por exemplo, toda vez
que você vê o presidente na televisão se
dirigindo ao povo, se você olhar de perto,
notará que na frente ou atrás dele está
o selo presidencial; o selo do presidente
do país. O selo identifica quem está
governando a nação.
Ao ler o quarto mandamento, que
nos fala sobre a observância do sábado,
notamos que ele identifica Deus como o
governante absoluto de Sua criação:
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“Lembre-se do dia de sábado, para o
santificar. Seis dias você trabalhará e
fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é
o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus.
Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem
você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem
o seu servo, nem a sua serva, nem o seu
animal, nem o estrangeiro das suas portas
para dentro. Porque em seis dias o Senhor
fez os céus e a terra, o mar e tudo o que
neles há e, ao sétimo dia, descansou; por
isso o Senhor abençoou o dia de sábado e
o santificou” (Êxodo 20:8-11).

O sábado nos apresenta a Deus
como o criador que governa o céu, a
terra, o mar e todas as coisas neles. O
sábado é o selo que distingue os fiéis de
Deus que reconhecem sua soberania.
Em conclusão, podemos dizer que o selo
de Deus é o caráter de Deus reproduzido
naqueles que o reconhecem como
soberano do universo. Ao guardar o
sábado, reconhecemos a Deus como
nosso Criador e Sustentador!

A MARCA DA BESTA
Sendo que o selo de Deus é o caráter
de Deus manifestado em obediência
aos seus mandamentos, então, qual é a
marca da besta? Para elucidar, vamos ler
Apocalipse, capítulo 13, versículos 16-18:
“A todos, os pequenos e os grandes, os
ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz com que lhes seja dada certa marca
na mão direita ou na testa, para que
ninguém possa comprar ou vender,

senão aquele que tem a marca, o nome
da besta ou o número do seu nome.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem
entendimento calcule o número da besta,
pois é número de ser humano. E esse
número é seiscentos e sessenta e seis”.

Para entender em que consiste
a marca da besta, é necessário fazer
uma pausa para analisar o versículo 17.
Notamos que esse versículo parece nos
falar de três coisas diferentes:
• Da marca;
• Do nome da besta;
• Do número do seu nome.
No entanto, quando lemos esses
versículos em outras versões da Bíblia,
notamos que três coisas diferentes não
estão sendo faladas aqui. Vamos ver
como a Bíblia na versão Almeida Revista
e Atualizada (ARA) traduz este versículo:
“Para que ninguém possa comprar ou
vender, exceto aquele que tem a marca,
que é o nome da besta ou o número do
seu nome”.
Se deram conta? A marca, o nome e
o número da besta são a mesma coisa!
Esses três elementos nos falam sobre o
caráter da besta! Portanto, a marca da
besta nada mais é do que o caráter da
besta ou do anticristo reproduzido em
seus seguidores.
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Você se lembra de como o caráter
de Deus se reflete em seus seguidores?
Em obediência aos seus mandamentos!
Reconhecendo que Ele é o Criador e Dono
de tudo! Mas então, como o caráter da
besta se manifesta em seus seguidores?
Simples: colocando os mandamentos
dos homens acima dos mandamentos
de Deus. Deixe-me ilustrar como.
Como vimos, Deus estabeleceu
o sábado como a marca registrada
de Sua lei. O sábado foi guardado por
Jesus e pelos apóstolos. Não há nenhum
versículo na Bíblia que ensine que a
solenidade do sábado foi transferida
para outro dia da semana, mas você
sabe o que a maioria das igrejas cristãs
tem feito? Elas deram as costas aos Dez
Mandamentos e estabeleceram outro
dia para adorar ao Senhor.
O livro The Convert’s Catechism
of Catholic Doctrine, p. 50, diz o
seguinte:
“Pergunta: Qual é o dia de
repouso?
Resposta: O sábado é o dia de
repouso.
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Pergunta: Por que observamos o
domingo em vez do sábado?
Resposta: Observamos o domingo
em vez do sábado porque a Igreja

Católica mudou a solenidade do
sábado para o domingo”.
Perceberam? Eles mudaram a
ordem pelo que o homem estabeleceu!
Que lamentável! Como vocês podem ver,
queridos jovens, o mundo será dividido
em dois grupos: por um lado, aqueles
que têm o caráter de Deus e vivem em
obediência aos Seus mandamentos, e
por outro, aqueles que têm o caráter da
besta (o anticristo). A pergunta que lhes
faço é: Em qual desses dois grupos vocês
estarão?

CONCLUSÃO
Deus quer que o caráter de Jesus
Cristo seja reproduzido em sua vida. Deus
quer que os frutos de uma existência
completamente obediente se manifestem
em sua vida! Algum tempo atrás, conheci
a história de Brenda, uma jovem fiel que
decidiu viver em obediência a Deus,
independentemente das consequências.
Ela estava planejando sua formatura de
mestrado com seus colegas de classe,
que seria realizada em três meses. Brenda
estava feliz, só faltava uma matéria para
terminar. Mas, ao se matricular para
aquela matéria, percebeu que ela seria
dada no sábado. Ela imediatamente se
aproximou de seu professor para pedir-
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lhe que, por favor, permitisse que ela
fizesse a matéria em outro dia. Ela deu as
explicações necessárias, mas o professor
negou-lhe permissão.
Brenda não pôde assistir às aulas e,
como resultado, teve que esperar um
ano para se formar. No dia da formatura,
enquanto seus colegas desfilavam para
obter seus diplomas, Brenda estava em
uma igreja pregando. Mas sabe, quando
Brenda contou seu testemunho, ela
disse: “Naquele dia, muitos acharam
que eu ia ficar triste, mas foi o contrário.
Senti-me feliz por ser fiel ao meu Deus.
Perdi o dia da minha formatura, mas
recebi a alegria de viver em obediência”.

populares que existem sobre a
marca da besta?
3. O que é o selo de Deus?
4. Por que o sábado está
relacionado ao selo de Deus?
5. Em que consiste a marca da
besta?

Brenda é um exemplo do que
significa reconhecer a Deus como dono
e soberano de tudo. Ela é um exemplo do
que significa receber o caráter de Jesus
Cristo e viver em obediência. Hoje quero
convidá-los a assumir o compromisso
de ser fiel a Deus. Peça a Deus para
reproduzir em vocês o caráter de Cristo
e ajudá-los a viver uma vida de completa
obediência!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
E ESTUDO
1. Por que Martinho Lutero se referiu
a Satanás como “o macaco de
Deus”?
2. Quais são as interpretações
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SERMão 7
A Verdadeira
~
Invasao dos

Extraterrestres
(Apocalipsis 19:11-16)

INTRODUÇÃO

H

á alguns meses, Barack
Obama,
dos

ex-presidente

Estados

Unidos,

foi tendência nas redes sociais e nos
noticiários

por

algumas

declarações

proferidas no programa de televisão The
Late Show. Acontece que o apresentador
do programa ‒conhecido como James
Corden‒ perguntou se ele tinha alguma
teoria sobre a existência de alienígenas. O
presidente respondeu brincando:
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“Quando se trata de alienígenas, há
coisas que eu simplesmente não posso
dizer no ar. A verdade é que quando
cheguei à presidência, perguntei: ‘Existe
um laboratório em algum lugar onde

guardamos os espécimes alienígenas e
naves espaciais? Eles fizeram algumas
pesquisas e a resposta é não’”.

No entanto, em outro programa o expresidente foi abordado com o mesmo
tema e, em tom mais sério, respondeu
que já foram feitas investigações sobre
o assunto e que, se for verdade, muita
coisa mudaria; e ainda acrescentou que
“novas religiões surgiriam”.
Como esperado, essas declarações
feitas por um dos líderes mais influentes
nos últimos anos desencadearam teorias
da conspiração de que estamos à beira
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de uma invasão extraterrestre. Muitas
pessoas começaram a especular que em
pouco tempo seríamos invadidos por
supostos habitantes de outros planetas!
É importante que você entenda
que essas são teorias da conspiração e
que não têm base alguma. No entanto,
o livro do Apocalipse nos fala sobre uma
verdadeira invasão de extraterrestres.
Será a maior invasão da história, mas
não se trata de seres de outros planetas
inventados pela imaginação humana,
mas de Jesus Cristo, Rei dos reis e
Senhor dos senhores, que retornará à
terra na companhia de seus anjos e em
cumprimento de sua promessa.

DESENVOLVIMENTO
Por favor, leiam comigo o livro de
Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16.
Vamos ler juntos a descrição da maior
invasão da história:
“Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro
e julga e peleja com justiça. Os seus olhos
são chama de fogo; na sua cabeça, há
muitos diademas; tem um nome escrito
que ninguém conhece, senão ele mesmo.
Está vestido com um manto tinto de
sangue, e o seu nome se chama o Verbo
de Deus; e seguiam-no os exércitos que há
no céu, montando cavalos brancos, com
vestiduras de linho finíssimo, branco e
puro. Sai da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações; e ele mesmo as

regerá com cetro de ferro e, pessoalmente,
pisa o lagar do vinho do furor da ira do
Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e
na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis
e Senhor dos Senhores”.

Que cena impressionante! O grande
General dos generais vem à frente de um
poderoso exército, todos os seus soldados
também, montados em cavalos brancos.
Seu nome é “Fiel e Verdadeiro”. Com este
nome ele se identificou quando abriu
o livro do Apocalipse, e agora, antes de
fechá-lo, se identifica novamente com
ele.
Nos tempos antigos, os grandes
generais romanos que governavam o
mundo nos dias em que o Apocalipse foi
escrito costumavam entrar em Roma,
após suas grandes batalhas e conquistas,
cavalgando à frente de seus exércitos.
Eles vestiam-se com roupas elegantes e
usavam uma coroa na cabeça, símbolo
de vitória. Além disso, pendurados em
seus ombros, eles usavam uma fita larga
na qual seu nome e patente militar eram
exibidos.
O apóstolo João apresenta Jesus
como um general triunfante que vem
vestido de vermelho ‒ símbolo do seu
próprio sangue, que foi derramado para
o perdão dos nossos pecados ‒ e na
cabeça não traz uma coroa, mas muitas
coroas, pois muitas foram as suas vitórias.
O nome e a patente militar escritos não
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diz “Augusto César, general máximo de
Roma”, mas “Jesus Cristo, Rei dos reis e
Senhor dos senhores”.
Você poderia imaginar como seria
se o Apocalipse tivesse sido escrito em
nossos tempos? Como você descreveria
o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo?
Bem, deixo isso para sua imaginação. O
que eu quero dizer é que não há palavras
que possam descrever a grandeza
daquele dia em que Jesus se manifestará
pela segunda vez em glória.
Embora não possamos descrever
com precisão o evento da segunda
vinda, a Bíblia revela pelo menos cinco
verdades que descrevem a maneira
como Jesus retornará:
1. JESUS VIRÁ DE FORMA LITERAL

A segunda vinda de Cristo não é,
como alguns ensinam, simplesmente
um retorno espiritual ou simbólico;
pelo contrário, a segunda vinda será
literalmente um evento. Quando Jesus
subiu ao Céu, depois de sua ressurreição,
dois anjos falaram aos discípulos
dizendo: “Homens da Galileia, por que
vocês estão olhando para as alturas?
Esse Jesus que foi levado do meio de
vocês para o céu virá do modo como
vocês o viram subir” (Atos 1:11).
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Jesus voltará pessoalmente. A
segunda vinda será uma aparição literal,
assim como Ele prometeu. O mesmo
Jesus que realizou os grandes milagres,

que morreu e ressuscitou, virá nos
buscar e nos levará consigo.

2. JESUS VIRÁ DE FORMA VISÍVEL
Apocalipse, capítulo 1, versículo 7,
não deixa margem para dúvidas em
nossa mente sobre como será a vinda
de nosso Senhor: “Eis que vem com as
nuvens, e todo olho o verá, até quantos o
traspassaram. E todas as tribos da terra
se lamentarão sobre ele. Certamente.
Amém!”
O próprio Jesus descreveu sua
segunda vinda como um evento visível:
“Então aparecerá no céu o sinal do Filho
do Homem. Todos os povos da terra se
lamentarão e verão o Filho do Homem
vindo sobre as nuvens do céu, com poder
e grande glória” (Mateus 24:30).
3. JESUS VIRÁ DE FORMA AUDÍVEL

A Bíblia é clara ao ensinar que não
veremos simplesmente Jesus voltar, mas
também o ouviremos! “Porque o Senhor
mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a
trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro” (1 Tessalonicenses 4:16).
O profeta Jeremias, referindo-se ao
fim dos tempos, acrescenta: “O Senhor
ruge lá do alto, e da sua santa morada
dá a sua voz; ruge alto contra sua dobra;
o cântico dos vinicultores canta contra
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todos os habitantes da terra” (Jeremias
25:30). Da mesma forma, o Salmo 50:3
diz: “O nosso Deus vem e não guarda
silêncio. À frente dele vem um fogo
devorador, e ao seu redor ruge grande
tormenta”.
Caso haja ainda alguma dúvida, o
apóstolo Pedro também se referiu a um
grande som: “Porém, o Dia do Senhor
virá como um ladrão. Naquele dia os
céus passarão com grande estrondo,
e os elementos se desfarão pelo fogo.
Também a terra e as obras que nela
existem desaparecerão” (2 Pedro 3:10). É
claro que a segunda vinda de Cristo será
estrondosa! Haverá gritos e trombetas, e
todos os tipos de sons intensos.
4. JESUS VIRÁ COM UM EXÉRCITO DE
ANJOS

Quando Jesus voltar, Ele não estará
sozinho. A Bíblia diz que os anjos o
acompanharão: “Quando o Filho do
Homem vier na sua majestade e todos
os anjos com ele, então se assentará
no trono da sua glória” (Mateus 25:31).
Observe que não se trata de alguns anjos,
mas de todos eles. Daniel 7:10 dá esta
descrição dos anjos no Céu: “Milhares de
milhares o serviam, e milhões de milhões
estavam diante dele”. São realmente
muitos anjos e eles virão com Jesus!

5. JESUS VIRÁ E SACUDIRÁ A TERRA

A volta de Cristo também abalará
os próprios fundamentos da terra,
como se um terremoto global estivesse
demolindo o planeta:
“Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto
selo. Houve um grande terremoto, o sol
se tornou negro como pano de saco feito
de crina, a lua ficou toda vermelha como
sangue, as estrelas do céu caíram sobre
a terra, como a figueira deixa cair os seus
figos verdes quando sacudida por um
vento forte, e o céu recolheu-se como um
pergaminho quando se enrola. Então
todos os montes e as ilhas foram movidos
do seu lugar” (Apocalipse 6:12-14).

Uau! Um terremoto forte o suficiente
para achatar montanhas também
ativaria todos os vulcões do planeta
e desencadearia enormes tsunamis
globais. Você pode imaginar isso? Ilhas
desaparecendo e grandes massas
de terra sendo dilaceradas por ondas
gigantes.
Queridos jovens, a segunda vinda de
Cristo é um evento iminente! Mais cedo
do que você imagina veremos Jesus
retornando com seus santos anjos! Jesus
está vindo! Sim, Jesus está vindo!

CONCLUSÃO
Mas tem mais uma característica
que a volta de Cristo tem, quer saber

49

Semana de Oração | 2022
qual é? Será um evento decisivo. E
quando Jesus vier o mundo será dividido
em dois grupos: os salvos e os perdidos.
Apocalipse 6:15-16 descreve o grupo
perdido da seguinte forma:
“Os reis da terra, os grandes, os
comandantes, os ricos, os poderosos e
todo escravo e todo livre se esconderam
nas cavernas e nos penhascos dos montes
e disseram aos montes e aos rochedos: —
Caiam sobre nós e nos escondam da face
daquele que está sentado no trono e da
ira do Cordeiro!”

Para muitos será um dia muito
triste, mas para outros será o melhor dia
das suas vidas! O profeta Isaías descreve
o grupo dos salvos com as seguintes
palavras: “Naquele dia, se dirá: “Eis
que este é o nosso Deus, em quem
esperávamos, e ele nos salvará; este
é o Senhor, a quem aguardávamos;
na sua salvação exultaremos e nos
alegraremos” (Isaías 25:9).
Oh! Quão glorioso aquele dia será
para os salvos! Será um dia de alegria
e felicidade. Será um dia de alegria
indescritível. Sim, Cristo está vindo!
Cristo virá muito em breve!
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Essa era a esperança que enchia o
coração de Luís. Quando adolescente,
ele ouviu a mensagem de que Jesus
voltaria pela segunda vez, mas, como
muitos, não prestou atenção.

Um dia ele foi convidado para
uma conferência de jovens e, para sua
surpresa, o assunto que o pregador
apresentou naquela noite foi a segunda
vinda de Cristo. Luís ouviu atentamente
cada palavra do pregador, mas na hora
do chamado não tomou sua decisão.
Ele deixou a igreja em sua motocicleta
e foi inesperadamente atropelado por
um veículo que se aproximava. De
uma forma milagrosa Deus preservou
sua vida! Ele foi levado para o hospital
semiconsciente. No caminho, enquanto
os paramédicos faziam de tudo para
salvar sua vida, Luís elevou uma oração
a Deus e pediu que preservasse sua vida.
Graças a Deus o milagre aconteceu!
Enquanto estava no hospital, Luís
tomou a decisão de entregar sua vida a
Jesus. Meses depois foi batizado e hoje
é crente no evangelho e espera com
alegria a segunda vinda de Cristo.
Queridos jovens, o objetivo dessa
mensagem não é causar medo em vocês.
Pelo contrário, nosso propósito é levar
esperança! Hoje Deus lhes dá uma nova
oportunidade! Hoje é o melhor dia para
entregar sua vida a Deus e se preparar
para a verdadeira invasão extraterrestre:
a segunda vinda de Cristo em glória e
majestade!
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
E ESTUDO
1.Como Apocalipse 19 descreve o
retorno de Jesus?
2. Quantos verão Jesus vir em
glória?
3. Quem acompanhará Jesus em
Sua segunda vinda?
4. O que acontecerá com a terra
quando Cristo vier pela segunda
vez?
5. O que os salvos dirão quando
virem Jesus vindo em glória?
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SERMão 8
O Verdadeiro
Evangelho

(Apocalipse 14:6-12)

INTRODUÇÃO

C
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onta-se a história que, em
certa ocasião, o grande
evangelista Billy Graham
estava prestes a entrar em um elevador.
Sendo uma figura pública conhecida,
era muito comum que as pessoas o
identificassem com certa facilidade.
Desta vez não foi exceção, e um homem
que também esperava o elevador o
reconheceu, perguntando-lhe: “Você é
Billy Graham, certo?” “Sim”, respondeu
Graham. “Bem”, disse o homem, “você
é realmente um grande homem. “Não,
não sou um grande homem”, respondeu
Graham. “Eu só tenho uma grande
mensagem”.

Queridos jovens, nós também
temos uma grande mensagem. O
livro do Apocalipse apresenta o último
convite de Deus feito para estes dias.
Esta mensagem é conhecida como
a tríplice mensagem angélica ou,
como é comumente chamado, “as três
mensagens angélicas”.

DESENVOLVIMENTO
Convido vocês, nesta ocasião, para
lermos juntos Apocalipse, capítulo 14,
versículos 6 a 12, e considerarmos a última
advertência de Deus à humanidade:
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“Vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar
aos que habitam na terra, e a cada nação,
tribo, língua e povo, dizendo com voz forte:
— Temam a Deus e deem glória a ele, pois
é chegada a hora em que ele vai julgar.
E adorem aquele que fez o céu, a terra, o
mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro
anjo, o segundo, dizendo: — Caiu! Caiu a
grande Babilônia que fez com que todas
as nações bebessem o vinho do furor da
sua prostituição. Seguiu-se a estes outro
anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: —
Se alguém adora a besta e a sua imagem
e recebe a sua marca na testa ou na mão,
também esse beberá do vinho do furor de
Deus, preparado, sem mistura, no cálice
da sua ira, e será atormentado com fogo
e enxofre, diante dos santos anjos e na
presença do Cordeiro. A fumaça do seu
tormento sobe para todo o sempre. E os
adoradores da besta e da sua imagem
e quem quer que receba a marca do
nome da besta não têm descanso
algum, nem de dia nem de noite. Aqui
está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a
fé em Jesus”.

Antes de abordar os elementos que
compõem as três mensagens angélicas,
é necessário destacar alguns aspectos
importantes que devemos conhecer:
Primeiro, vamos notar qual é o
conteúdo. As três mensagens angélicas
nada mais são do que o evangelho
eterno. Você sabe o que significa o
termo evangelho? Significa “boas
novas”, e é usado na Bíblia para designar
as boas novas de Deus, que por meio do

nascimento, vida, morte e ressurreição
de Jesus, o ser humano encontra o único
meio de salvação.
O evangelho é o que Deus fez, está
fazendo e fará por meio de Cristo para
a salvação de todo aquele que crê.
Queridos jovens, o evangelho é Jesus!
Em sua pessoa todo o evangelho é
resumido, pois “E não há salvação em
nenhum outro, porque debaixo do céu
não existe nenhum outro nome, dado
entre os homens, pelo qual importa que
sejamos salvos” (Atos 4:12).
Segundo, para quem é? As três
mensagens angélicas são mundiais. O
evangelho eterno deve chegar “aos que
habitam na terra, e a cada nação, tribo,
língua e povo” (Apocalipse 14:6). Todos
os seres humanos, independentemente
de sua nacionalidade, língua ou posição
social, devem ser confrontados com
a verdade. Todos devem tomar uma
decisão a favor ou contra o evangelho!
Finalmente, a maneira como ela
deve ser pregada. As três mensagens
angélicas devem ser proclamadas em
alta voz. Caros jovens, a expressão usada
aqui em grego – língua original em que
o Apocalipse foi escrito – é megafone.
Soa familiar para você? É daí que vem a
palavra “megafone”. Esse é um dispositivo
usado para aumentar o volume do som
e espalhá-lo. A mensagem deve ser
proclamada com poder!
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Com esses esclarecimentos em
mente, estamos prontos para estudar o
significado e a importância de cada uma
das três mensagens angélicas.
1. A PRIMEIRA MENSAGEM: UM
CHAMADO À ADORAÇÃO

A primeira mensagem diz o
seguinte: “Temam a Deus e deem glória
a ele, pois é chegada a hora em que ele
vai julgar. E adorem aquele que fez o
céu, a terra, o mar e as fontes das águas”
(Apocalipse 14:7).
A primeira mensagem pode ser
resumida por três verbos: “Temam a
Deus... deem glória a Ele... e adorem”. Isso
resume a resposta que deve ser dada ao
evangelho: uma resposta baseada no
amor e na gratidão a Deus pelo que Ele
fez por nós em Cristo.
Mas o que significa temer a Deus?
Você pode pensar que é ter medo de
Deus, mas deixe-me dizer-lhe que temer
a Deus não é ter medo Dele. Mas então
o que é? De acordo com a Bíblia, é viver
em obediência aos Seus mandamentos.
“De tudo o que se ouviu, a conclusão
é esta: tema a Deus e guarde os seus
mandamentos, porque isto é o dever de
cada pessoa” (Eclesiastes 12:13).
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Da mesma forma, somos ordenados
a dar glória. Glorificamos a Deus com
nossas vidas e boas obras. “Nisto é
glorificado o meu Pai: que vocês deem
muito fruto; e assim mostrarão que

são meus discípulos” (João 15:8). “Assim
brilhe também a luz de vocês diante dos
outros, para que vejam as boas obras
que vocês fazem e glorifiquem o Pai de
vocês, que está nos céus” (Mateus 5:16).
É importante que vocês entendam,
queridos jovens, que suas boas ações não
são para salvá-los, mas para glorificar o
Deus que os salvou!
Finalmente, somos ordenados a
adorar Aquele que fez o céu, a terra, o
mar e as fontes das águas (Apocalipse
14:7). Deus é o criador e é o único que
merece nossa adoração. A luta final
entre o bem e o mal girará em torno da
adoração. A quem devemos adorar: Deus
ou o dragão? Queridos jovens, devemos
ter claro que Deus é o criador e o único
que merece nossa adoração.
2. A SEGUNDA MENSAGEM: UM
CHAMADO PARA DEFENDER A
VERDADE

A segunda mensagem diz: “Caiu! Caiu
a grande Babilônia que fez com que todas
as nações bebessem o vinho do furor da
sua prostituição” (Apocalipse 14:8).
O segundo anjo nos fala sobre a
queda da Babilônia espiritual, mas o
que significa a Babilônia? Na Bíblia esse
nome significa “confusão”, enquanto
no livro do Apocalipse o símbolo da
Babilônia (a cidade antiga) é usado para
designar o inimigo do povo de Deus nos
últimos dias: um poder político religioso
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que tenta dominar todo o mundo antes
da volta do Senhor.
Esse poder destina-se a “enganar”
o mundo ensinando falsas doutrinas.
Queridos jovens, a mensagem do
segundo anjo nos chama a permanecer
firmes nas convicções bíblicas e
a defendê-las. Neste momento é
importante que você permaneça firme
na verdade de Deus!

3. A TERCEIRA MENSAGEM: UM
CHAMADO À FIDELIDADE

A última mensagem do Evangelho
revela:
“Se alguém adora a besta e a sua imagem
e recebe a sua marca na testa ou na mão,
também esse beberá do vinho do furor de
Deus, preparado, sem mistura, no cálice
da sua ira, e será atormentado com fogo
e enxofre, diante dos santos anjos e na
presença do Cordeiro. A fumaça do seu
tormento sobe para todo o sempre. E os
adoradores da besta e da sua imagem
e quem quer que receba a marca do
nome da besta não têm descanso
algum, nem de dia nem de noite. Aqui
está a perseverança dos santos, os que
guardam os mandamentos de Deus e a
fé em Jesus” (Apocalipse 14:9-12).

A terceira mensagem é uma
advertência de Deus, que especifica
claramente as consequências de unir
forças com o mal. Especificamente, três

atos diferentes são proibidos: adorar
a besta, adorar a imagem da besta
e receber a marca da besta. Esta é a
mensagem mais solene encontrada na
Bíblia e a última a ser anunciada antes da
vinda de Cristo. Se eu tivesse que resumir
a mensagem do terceiro anjo em uma
única expressão, seria: permaneça fiel!
Sim, queridos jovens, as três
mensagens angélicas são um chamado
ao culto, à defesa da verdade e à
fidelidade. É o evangelho eterno da graça
de Deus manifestado em Jesus Cristo,
que deve ser proclamado com poder a
todos os habitantes da terra.

CONCLUSÃO
Durante esta semana estivemos
estudando a mensagem de Deus
como ela é apresentada no livro de
Apocalipse. Vivemos em uma época
em que o engano está na ordem do dia!
No entanto, neste tempo Deus nos tem
chamado para proclamar com poder o
evangelho eterno.
Vocês podem sentir que não têm
a preparação necessária ou que não
têm talento suficiente para pregar; no
entanto, asseguro-lhes que mais do que
sua capacidade, Deus está interessado
em sua disponibilidade. Você se lembra
de Moisés? Ele não tinha a capacidade
de realizar a obra que Deus lhe havia
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confiado, chegou a dizer a Deus que
não sabia falar! Mas Moisés rendeu sua
vontade e Deus o usou com poder!
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PERGUNTAS PARA REFLEXÃO
E ESTUDO

Você se lembra de Jeremias? Quando
Deus o chamou, ele ficou com medo e
disse que era apenas uma criança, mas
confiou que Deus estaria ao seu lado e
cumpriu o mandato que lhe foi confiado!
Você se lembra de Pedro? Ele era um
simples pescador que não havia estudado
nas grandes universidades de sua época,
mas se entregou completamente a Jesus,
e o Espírito Santo o usou com poder!
Jovens, hoje Deus deseja usá-los
como uma ferramenta para proclamar
em alta voz o evangelho eterno. Peçam a
Deus que os use como Seu instrumento!
Peçam a Deus Seu Espírito Santo! Peçam
a Deus que os use para proclamar
poderosamente o verdadeiro evangelho!

1. Qual é o nome dado à última
mensagem de Deus para a
humanidade?
2. Qual é o conteúdo desta
mensagem?
3. Quantas pessoas devem ouvir?
4. Como esta mensagem deve ser
pregada?
5. Faça um resumo das três
mensagens angélicas e
compartilhe com seus amigos.
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Mais do que em sua
capacidade, Deus esta´
interessado em sua
disponibilidade.
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