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Apresentação
Os adolescentes estão desejosos de aprender profecias; por isso planejamos preparar este material, es-
crito pela professora Sonia Rigoli, que ama os adolescentes! Agradecemos de coração este trabalho feito 
com tanto carinho e dedicação.  

Querido líder, desejo que este material seja em primeiro lugar uma ajuda pessoal, e assim possa compar-
tilhar estes temas com seu grupo; ou, sempre que possível,  pode convidar o pastor, os líderes da igreja 
ou pessoas preparadas para que apresentem estes temas aos adolescentes, a fim de prepará-los para a 
vinda de Jesus, e também possam compartilham as boas novas com seus amigos!  

Aproveite para incentivá-los e ajudá-los a ter uma comunhão diária com Deus, através do estudo da Bíblia 
e da oração. Prepare momentos especiais para eles sentirem a voz de Deus e incentive-os a orarem pelo 
batismo do Espírito Santo a cada dia.  

Obrigada por sua dedicação e por fazer de cada adolescente um discípulo de Jesus.

Graciela de Hein
Ministério do Adolescente
Divisão Sul-Americana
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Como usar este material?
Existem alguns itens, para os quais não temos um verso com a palavra exata que você precisa para en-
tender o fato. Assim, em vez de “perguntar aos universitários”, aqui você vai descobrir e aprofundar-se 
mais na hora do “Conhecendo Mais”. Caso seu pastor consiga acompanhar este estudo algumas vezes, 
será muito bom. 

O “Conhecendo Mais” contém um comentário esclarecedor e pode ser lido por um dos participantes.

A cada semana, você terá um Desafio a ser cumprido. Esse Desafio é uma aplicação prática da profecia 
estudada; afinal, de nada adiante conhecer e não praticar aquilo que aprendeu.

Para ajudá-lo nessa jornada bíblica, você terá um cartão para marcar os pontos feitos em cada etapa 
(lição). Leve seu cartão em cada reunião.

Valem pontos: 

ATIVIDADES PONTOS

1. Presença na reunião semanal 05
2. Participação no Quebra-Gelo 02
3. Ter a Bíblia e ler os textos bíblicos 03
4. Explicar o que foi lido com suas palavras 05
5. Ler o “Conhecendo Mais” e explicar o que entendeu 05
6. Preencher o gráfico (há em quase todas as lições semanais) 03
7. Ter todos os gráficos organizados 10 

•	 O maior número de pontos que se consegue é cumprindo os Desafios!  - 20 pontos.
•	 Ao cumprir todos os requisitos semanais, podem-se ganhar mais pontos!
•	 No final das 42 etapas (lições) ter uma pasta em L ou um caderno com seus gráficos 

colados, valem pontos extras! 
•	 Somente a Parada de Oração é livre de pontos, afinal, orar é o privilégio de falar com 

Deus e todos podem ter este privilégio.
•	 Não perca seu cartão de Desafios!

Lançamento da Série Desafios
Deve ser realizado um programa especial de lançamento da Série Desafios. 

Comece lançando alguns desafios para seus adolescentes:

1. Faça uma caminhada noturna em meio à natureza, contando com a ajuda e a presença de irmãos 
responsáveis da igreja.

2. Realize uma serenata pela madrugada.

3. Num sábado, convide-os a estarem bem cedo para o desjejum na igreja e aproveitem o tempo antes 
da Escola Sabatina para um concurso bíblico, valendo prêmios.

Com os desafios cumpridos, faça o lançamento oficial da Série Desafios. Diga que ao aceitarem os três 
desafios anteriores, eles foram aprovados para um desafio ainda maior e mais longo, para o qual se re-
quer persistência e pontualidade. Vocês estão sendo desafiados para 42 etapas. Aceitam o desafio?  Peça 
ao pastor ou ancião do Ministério do Adolescente que os incentive a conhecer as profecias da Bíblia e a 
orar, dando-lhes uma bênção especial.

Entregue um cartãozinho a cada participante, escrito o texto de Apocalipse 1:3. Leiam juntos e orem juntos.

Marque o dia, hora e local das reuniões da Série Desafios e comecem.



6Pequenos Grupos de Adolescentes O DESAFIO

Continuidade da Série Desafios
A cada sábado, na classe dos adolescentes deve ter algum incentivo visual que os leve a se lembrar do 
que estudaram naquela semana. 

Na primeira semana, pode ser uma figura de Jesus sobre um quadro onde cada um deve escrever uma ou 
duas palavras que lembre o que foi estudado. Ex:. Belém, Cordeiro, filho de uma Virgem, cruz, etc.

Na segunda semana, pode ser a foto da turma sobre a palma da mão de Jesus ou sobre um painel 
escrito: Santos.

Na terceira semana, pode ser a estátua de Daniel 2, etc.

Encerramento da Série Desafios
No encerramento, faça um programa J.A. onde os adolescentes contem o que mais os impressionou du-
rante a Série Desafios. Tenha mensagens musicais, testemunhos e a entrega de certificados para quem 
terminou a Série Desafios, com a premiação de acordo com os pontos alcançados.  

Termine com a Encenação do Capítulo “O Livramento dos Justos”, do livro O Grande Conflito, de Ellen 
White, que foi a última etapa da Série O Desafio, a de número 42 - “Finalmente Juntos Para Sempre.” 
Terminar com um apelo para esse reencontro com Jesus.

O Livramento dos Justos – texto para a encenação;

“Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede os emblemas da vitória aos Seus seguidores, 
conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um 
quadrado aberto ao centro, em redor de seu Rei, que Se ergue majestosamente muito acima dos santos 
e anjos e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos 
os olhares se acham fixos nEle, todos os olhos contemplam a glória dAquele cujo “parecer estava tão 
desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a Sua figura mais do que a dos filhos dos homens.

”Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus com Sua própria destra põe a coroa de glória. Para cada um há 
uma coroa que traz o seu “novo nome” (Apocalipse 2:17), e a inscrição: “Santidade ao Senhor.” Em cada 
mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os 
anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave 
música em ricos e melodiosos acordes. Indizível arrebatamento faz fremir todo coração, e toda voz se 
ergue em grato louvor: “Àquele que nos ama, e em Seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez 
reis e sacerdotes para Deus e Seu Pai; a Ele glória e poder para todo o sempre.” Apocalipse 1:5, 6. – {GC 
645.3}  Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. 

Jesus abre amplamente as portas de pérolas, e as nações que observaram a verdade, entram. Ali con-
templam o Paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz, mais harmoniosa do que 
qualquer música que tenha soado já aos ouvidos mortais, é ouvida a dizer: “Vosso conflito está termina-
do.” “Vinde, benditos de Meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do 
mundo.” Cumpre-se então a oração do Salvador por Seus discípulos: – {GC 646.1}

“Aqueles que Me deste quero que, onde Eu estiver, também eles estejam comigo.” “Irrepreensíveis, com 
alegria, perante a Sua glória” (Jud. 24), Cristo os apresenta a Seu Pai como a aquisição de Seu sangue, 
declarando: “Eis-Me aqui, com os filhos que Me deste.” “Guardei aqueles que Me deste.” Oh! maravilhas do 
amor que redime! transportes daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplar 
Sua imagem, banida a discórdia do pecado, removida sua maldição, e o humano de novo em harmonia 
com o divino! – {GC 646.2}

Com indizível amor Jesus dá as boas-vindas a Seus fiéis, para “o gozo do teu Senhor.” O gozo do Salvador 
consiste em ver, no reino de glória, as almas que foram salvas por Sua agonia e humilhação. E os remi-
dos serão participantes de Sua alegria, vendo eles, entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para 
Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. 
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Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contem-
plarem os que ganharam para Cristo, e verem que um ganhou a outros, e estes ainda outros, todos 
trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-Lo pelos séculos 
intérminos da eternidade. – {GC 647.1}

Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. 

Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus Se acha em pé, com os braços estendidos 
para receber o pai de nossa raça — o ser que Ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pe-
cado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, 
ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a Seus pés, exclamando: “Digno, digno 
é o Cordeiro que foi morto!” Com ternura o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar 
edênico do qual, havia tanto, fora exilado. – {GC 647.2}

Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na Terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada 
vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da Natureza, cada mácula na pureza do homem, era uma 
nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso, ao contemplar a iniquidade que abunda-
va, e, em resposta às suas advertências, deparar com a exprobração que lhe faziam como causa do pe-
cado. Com paciente humildade, suportou durante quase mil anos a pena da transgressão. Sinceramente 
se arrependeu de seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de 
uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem; e agora, pela obra da expiação, 
Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. – {GC 647.3}

Em arrebatamento de alegria, contempla as árvores que já foram o seu deleite — as mesmas árvores 
cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tra-
tara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena; ele 
compreende que isso é na verdade o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando fora dele banido. 

O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si e con-
templa uma multidão de sua família resgatada, no Paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés 
de Jesus e, caindo a Seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro, e pelas abóbadas do céu ecoa 
o cântico triunfante: “Digno, digno, digno, é o Cordeiro que foi morto, e reviveu!” A família de Adão associa-se ao 
cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante Ele em adoração. – {GC 648.1}

Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao 
ascender Jesus ao Céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura a todos os que cressem em Seu 
nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. – {GC 648.2} 

No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo — tão resplendente 
é ele pela glória de Deus — está reunida a multidão dos que “saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, 
e do seu sinal, e do número do seu nome.” Apocalipse 15:2. Com o Cordeiro, sobre o Monte Sião, “tendo har-
pas de Deus”, estão os cento e quarenta e quatro mil que foram remidos dentre os homens; e ouve-se, como 
o som de muitas águas, e de grande trovão, “uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas.” E can-
tavam “um cântico novo” diante do trono — cântico que ninguém podia aprender senão os cento e quarenta 
e quatro mil. É o hino de Moisés e do Cordeiro — hino de livramento. Ninguém, a não ser os cento e quarenta 
e quatro mil, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência — e nunca ninguém teve experiência 
semelhante. “Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai.” “Estes, tendo sido trasladados 
da Terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro.” Apocalipse 14:1-5; 15:3. 
“Estes são os que vieram de grande tribulação” (Apocalipse 7:14); passaram pelo tempo de angústia tal 
como nunca houve desde que houve nação; suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó; permane-
ceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois “lavaram 
os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro.” “Na sua boca não se achou engano; porque são 
irrepreensíveis” diante de Deus. “Por isso estão diante do trono de Deus, e O servem de dia e de noite no Seu 
templo; e Aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a Sua sombra.” Apocalipse 7:15. 

Que Deus abençoe a cada participante desta Série Desafios, e que seja este um preparo para estarem 
nesta cena na eternidade.

Sonia Rigoli Santos
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Planilha Anual de Pontuação – Reuniões Pequenos Grupos

Data Etapas Pontos Semanais Total Acumulado

1. Ele já sabia 
2. Uma profecia sobre mim? 
3. Um sonho impressionante 
4. Notícias esclarecedoras
5. Sonho assustador
6. Cartas para todos
7. Batidas insistentes
8. Não entendo
9. Entendendo
10. Uma vírgula

 11. Verdade abandonada
12. Um tempo de horror
13. Escolhas e resultados
14. Guerra
15. Refúgio nas montanhas
16. Que soem as trombetas 
17. Socorro do Céu
18. Teimosia
19. Parábola viva
20. A sentença
21. Mera semelhança? 
22. Um triste equívoco
23. Novas perspectivas
24. Recapitulando
25. Uma marca especial
26. Um número enigmático
27. Chuva 
28. Sacudidura
29. Mensagens diretas do Céu
30. ISO 9001
31. S-E-P-A-R-A-N-D-O
32. Antídoto contra pragas
33. Terríveis consequências
34. Uma mulher misteriosa
35. A grande queda
36. Um brilho ofuscante
37. O maior funeral da história
38. Uma visão do Céu
39. Cante aleluia!
40. Todo joelho se dobra
41. O lugar dos seus sonhos
42. Finalmente, juntos para sempre!
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lição 1

Ele já sabia
Quebra Gelo
Use um globo de lâmpada redondo ou uma bola de borracha. Coloque um lenço na sua cabeça e finja ser 
uma cigana que lê o futuro numa bola de cristal.

Finja estar vendo o futuro de alguns dos participantes, dizendo coisas óbvias como: ela vai comprar um 
vestido vermelho. Ele vai andar de bicicleta. Ela vai se casar com ________. Ele vai ser um engenheiro, etc.

Vocês acreditam que sou uma grande reveladora do futuro? (Deixar que eles se expressem; escutá-los) 
Acertar o óbvio é fácil. Aliás, todo início de ano, os ‘espertos’ fazem suas predições óbvias: alguém famo-
so vai morrer, haverá guerra em alguma parte do mundo, uma grande catástrofe assolará uma parte do 
planeta, a economia estará instável, etc. Quem não acertaria? 

Apesar disso, quem não gostaria de saber o futuro? Devo me casar com esta ou aquela pessoa? Vou me 
dar bem nos estudos? Vou ser bem sucedido?

O que encanta nas profecias bíblicas não é apenas conhecer o futuro, mas saber Quem o previu e a in-
crível precisão dos fatos! Outra coisa incrível é que, apesar de ter previsto, Deus não interfere nos resul-
tados. Que Deus maravilhoso! 

Como Paulo, somos levados a reconhecer: “Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos 
o Seu conhecimento e a Sua sabedoria! Quem pode explicar as Suas decisões? Quem pode entender os 
Seus planos?” Rom. 11:33

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Se você soubesse que ir a um determinado lugar poderia custar-lhe a vida, você iria mesmo assim? Se 
soubesse que seus amigos iriam trai-lo, andaria com eles? Fugiria, se soubesse que queriam torturar e 
espancar você? Jesus sabia de tudo muito antes de vir à este mundo para morrer.

Como assim? Deus é Onisciente! Ele enxerga o fim desde o princípio, pois diz: “Desde o princípio, anunciei 
as coisas do futuro; há muito tempo, eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, 
que eu faria tudo o que havia resolvido fazer.” Isaías 46:10

Quanto Jesus sabia de Sua vida aqui na terra?

Vamos fazer um concurso para ver quem acha primeiro os textos que mostram cada detalhe que Jesus 
sabia antes de vir viver e sofrer por nós. 

Todos devem ter uma folha de papel para fazer suas anotações:

Versos Predição Cumprimento
Isaías 7:14 Mateus 1:23
Miquéias 5:2 Mateus 2:1
Núm. 24:17 2ª.p. Mateus 2:2
Jeremias 31:15 Mat. 2:16-18
Oséias 11:1 Mateus 2:14
Isaías 9:1-2 Mat. 4:13-16
Isaias 53: 4 Mat. 8:16-17
Salmos 78:2 Mateus 13:35
Zacarias 9:9 Mateus 21:2-5
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Salmo 55:12-14 Mat. 26: 49-50
Salmo 41:9 Mat. 26:21-23
Zacarias 11:12 Mat. 26:14-15
Isaías 50:6 Mat. 26:67-68
Isaías 53:7 Mat. 27:12-14
Salmo 22:16 Lucas 23:33
Isaías 53:12 Marcos 15:27-28
Salmo 22:7-8 Mat. 27:41-43
Salmo 22:18 João 19:23-24
Salmo 22:1 Mateus 27:46
Salmo 69:21 João 19:28-29
Salmo 31:5 Lucas 23:46
Salmo 34:20 João 19:33-36
Isaías 53:9 Mateus 27:57-60

Conhecendo mais
1. Ao ler cada verso do Velho Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento, o que você aprendeu 

sobre as profecias?
2. Desde quando Jesus já sabia do Seu destino? I Pedro 1:19-20
3. Isso quer dizer que antes da criação, Deus já fizera um plano para a salvação do homem, caso esse 

caísse. Diante deste fato, quão grande é o amor do Pai! Agora que você já sabe, leia ou fale decorado, 
o verso de João 3:16, pensando na doação divina.

4. Desde quando Deus ama você e quanto o ama? Jeremias 31:3
5. Agora pense em Jesus que, apesar de saber tudo o que enfrentaria, Ele Se prontificou a vir por amor 

a você. Leia Filipenses 2:5-8.
6. Quanto Jesus ama você? Romanos 8: 38-39

Jesus sabia que viria morrer antes da fundação do mundo.

Adão, após o pecado, ouviu pela primeira vez sobre a morte de Jesus. Era uma promessa de vitória sobre 
a serpente (Satanás). “E porei inimizade entre ti (serpente) e a mulher, e entre a tua semente (Satanás) 
e a sua semente (Jesus, o Descendente da Mulher); esta (Jesus) te ferirá a cabeça, e tu (Satanás) lhe 
ferirás o calcanhar. ”Gênesis 3:15

Daniel viveu mais de 500 anos antes do fato e escreveu a data da vinda de Jesus “E depois das sessenta 
e duas semanas será cortado o Messias” (Daniel 9:26). 

Isaías viveu 700 anos antes de Cristo e descreveu o sofrimento do Messias. 

Diante destas descobertas, dá pra ver a importância de conhecer as profecias.  Elas apontam para o futu-
ro de forma precisa e até mesmo detalhada. A partir de agora, você está sendo desafiado a começar um 
estudo sobre cada uma das importantes profecias bíblica. Você não pode perder!

Parada de Oração
Leiam Isaías 53 e orem por uma entrega diária de seu coração, mente e interesses para esse Deus que 
tanto ama você.

O Desafio
Cada adolescente deve escolher um verso que fale ao seu coração sobre o amor de Deus por você e re-
peti-lo todas as manhãs ao despertar, e à noite, ao deitar.
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lição 2

Uma profecia sobre mim?
Quebra Gelo
Você já se sentiu importante ao ver seu nome em alguma lista como: melhores jogadores, alunos des-
taque, desbravadores exemplares, medalhistas, amigos nas redes sociais, lista dos aprovados no ENEM, 
etc.? (Permita respostas)

Se seu nome nunca apareceu em nenhuma lista importante, seja bem-vindo ao mundo real – a maioria 
de nós é um ilustre desconhecido!

Mas a grande pergunta, o desafio é: será que existe alguma profecia sobre mim?

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Na semana passada, pudemos compreender através do estudo das profecias sobre a primeira vinda de 
Jesus, o quanto Deus, o Pai e Deus o Filho nos amam!

Vimos também a incrível exatidão das profecias bíblicas que apontavam até para detalhes, tais como: as 
palavras de Jesus na cruz, cidade onde nasceria, etc.

Aprendemos que Deus tem interesse em nos mostrar antecipadamente tudo o que vai acontecer, para 
que possamos nos preparar. E também, para que creiamos em Sua Palavra.

Diante disso, não é estranho que tanta gente procure imaginar o significado obscuro das profecias de 
Nostradamus, por exemplo, quando tudo o que precisamos saber está nas Escrituras?

“Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por 
meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão.” Romanos 15:4

O Desafio de hoje é descobrir se existe alguma profecia específica sobre cada um de nós.

Você sabia que alguns personagens bíblicos foram escolhidos por Deus para uma missão especial antes 
do nascimento? Vamos ver quantos você conhece?

Conhecendo mais
1. Quem Deus escolheu o nome anos antes de seu nascimento e disse que faria uma aliança perpétua 

com ele? Gênesis 17: 19

2. Quem teve seu futuro revelado ainda no ventre materno? Gênesis 25:23-25

3. Quem nasceria para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus? Juízes 13: 3-5

4. Quem foi escolhido para ser profeta quando nem estava formado no ventre materno? Jeremias 1:5

5. Para quem Deus escolheu o nome e disse que muitos se alegrariam com ele e que seria cheio do 
Espírito Santo? Lucas 1:13-17

6. Será que você também foi escolhido? Vejamos: Para que você foi escolhido e quando foi escolhido? 
Efésios 1:4-6, 11-12

7. Você foi escolhido para ser santo! E foi escolhido desde que existe o planeta terra! Que privilégio! E 
desde quando Deus te acompanha? Salmo 139: 15-16.

8. Você observou que Deus escolheu você para ser salvo, acompanhou teu desenvolvimento desde o 
ventre, e tem cada dia da sua vida já escrito num livro! Então, existe ou não uma profecia sobre você 
na Bíblia?
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9. E se você é assim importante, será que Deus se esquece de você em algum momento? Salmo 17:8

10. Isto também quer dizer que quando Jesus morreu para pagar pelos pecados do mundo inteiro, os seus 
pecados também foram perdoados. Onde estava escrito seu nome? Isaías 49:15-16

11. Alguns escolhidos de Deus, infelizmente não escolheram o plano de Deus. Por exemplo, Sansão po-
deria ter sido um sucesso, afinal ele nasceu para ser um vencedor! Mas morreu cego e servindo de 
palhaço. Davi poderia ser lembrado como um grande herói impoluto, mas manchou sua reputação 
cobiçando a mulher alheia... Por isso Deus deixou alguns conselhos para que você seja bem sucedido. 
Os mesmos conselhos que deu a outros no passado. 

Vejamos alguns:

Versos Personagem Conselho

Josué 1:7-9
Jeremias 1:8-9
Gênesis 12:2 u.p.
I Timóteo 4:12
I Timóteo 2:13-14
Provérbios  4:1-2
Provérbios 20:29
Eclesiastes 12:1
Eclesiastes 11: 9-10
I Reis 2:2-3
I Crônicas 28:9

Parada de Oração
Hoje você pode entender um pouco mais do interesse que Deus tem por você. A partir da próxima semana 
o Desafio é estudar cada uma das profecias de Daniel e de João, no Apocalipse para que o sonho de Deus 
se cumpra em sua vida.

Você foi escolhido para ser um dos “santos” de Deus. Todas as profecias falam sobre os santos, portanto, 
falam de você. Quer saber tudo o que isso significa? Não perca nenhum encontro!

Quero orar por vocês individualmente, com as mesmas palavras que Davi orou pelo seu jovem filho Salo-
mão. Vamos orar:

“Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração a todos os teus mandamentos e 
ordens” ... 1 Crônicas 29:19

O Desafio
Cada adolescente ao orar pela manhã deve agradecer por ter sido escolhido para ser um dos santos de 
Deus e perguntar: Senhor, o que devo fazer hoje para viver como um de Seus santos?
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lição 3

Um sonho impressionante
Quebra Gelo
Quem já teve um sonho legal ou que o deixou impressionado? (permita que contem seus sonhos)

Os sonhos têm levado alguns a terem sucesso e a ficarem milionários. A ideia para a série Crepúsculo, por 
exemplo, surgiu em um sonho. A autora, Stephenie Meye, disse que sonhou com uma garota e um vam-
piro que estava apaixonado por ela, mas sentia desejo pelo seu sangue, porém não queria que ninguém 
soubesse suas origens. E depois disso escreveu seus 4 livros e ganhou uma fortuna!

Ana Beatriz Brandão, uma adolescente de 14 anos, conta que durante uma viagem, teve um sonho doido 
e a história do sonho ficou na sua cabeça. Ao voltar pra casa, disse a sua mãe sobre a ideia, e a mãe a 
desafiou a escrever seu livro, Sombra de um Anjo. Ela também ficou famosa e rica da noite para o dia.

Não sabemos se é verdade que estes livros vieram de um sonho. Se verdadeiro, então, certamente fora 
inspirados pelo inimigo, pois esses livros são satânicos. Tem vampiro imortal de mais de cem anos que 
se apaixona por uma mortal e passa sua imortalidade pra ela ao fincar seus caninos em sua jugular. Tem 
o anjo Gabriel desistindo de sua imortalidade para viver um grande amor com uma mortal que tem que 
equilibrar o bem e o mal e salvar o mundo. Sugestões verdadeiramente satânicas, uma vez que Deus é o 
Único imortal e foi o sangue de Jesus, derramado na cruz que nos trouxe a imortalidade. Jesus não teve 
que equilibrar o bem e o mal, mas vencer o mal, para que pudéssemos ser salvos. Além disso, os anjos 
amam mais a Deus que a qualquer outro ser, por isso jamais trocariam Sua companhia pela de um ser hu-
mano. O único que amou mais a si que a Deus, foi expulso do céu com seus aliados, ou seja, foi Satanás. 

Por isso o Desafio hoje é conhecer um sonho dado por Deus e seu significado. 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Leia Daniel 2:1 e descubram a quem Deus deu o sonho.

2. Qual foi o sonho do rei? Daniel 2: 31- 35 .

3. Se você fosse o adolescente Daniel, vivendo na Babilônia, ao ouvir o sonho do rei, saberia como inter-
pretá-lo? Daniel 2: 37-45.

4. Se Nabucodonozor foi representado pela cabeça de ouro, quais seriam os demais reinos? Complete 
o que está faltando na tabela.

Todos devem ter uma folha para cada um fazer as suas anotações.

Versos Parte da estátua Reino(s) Data do reino
2:37-38 Cabeça de ouro Babilônia 605 aC - 527 aC
v. 39 pp 527 aC – 331 aC 
v.39 up 331 aC – 168 aC
v.40 168 aC – 476 aC
v. 41-43

Conhecendo mais
A interpretação de Daniel deixou claro a Nabucodonozor que, apesar da grandeza e riqueza da Babilônia, 
representada pela cabeça de ouro, o seu império não duraria para sempre. Outro reino menos nobre 
que a Babilônia, assim como a prata é inferior ao ouro,  tomaria o seu lugar, ou seja, a Media e a Pérsia 
que se aliaram para vencer a Babilônia, formando o império Medo-Persa. Depois viria outro reino menos 
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nobre ainda, a Grécia, representada pelo cobre, e depois o quarto reino,  um reino duro e cruel como o 
ferro, Roma. 

E depois, o Império Romano que existia nos dias de Jesus, seria invadido e dividido por dez tribos bárbaras 
(os dez dedos da estátua): os anglo-saxões,  visigodos, hérulos, francos, ostrogodos, germanos, burgún-
dios, lombardos, vândalos e suevos  que deram origem as principais nações da atual Europa, pela ordem: 
a Inglaterra, Espanha, Sul da Itália, França, Áustria, Alemanha, Suíça, Itália, Sul da Espanha e Portugal.

5. Que significam os versos 2:41-43, que descrevem pés de barro e ferro sem unir-se?

Conhecendo mais
Assim como estes dois elementos não se unem, as nações da Europa tentariam se unir através de guer-
ras, conquistas ou casamentos, mas falhariam. Se Napoleão Bonaparte conhecesse essa profecia teria 
desistido de conquistar a Europa depois de anexar ou criar alianças com países e reinos que iam desde a 
Espanha até a Polônia, além da Itália e do papado. Não teria sofrido sua derrota no inverno da Rússia, nem 
teria sido preso e exilado na ilha de Santa Helena onde foi envenenado.

Se Benito Mussolini também conhecesse a profecia teria desistido de conquistar a Europa, depois de in-
vadir a Etiópia e a Albânia. E também não teria sido capturado e morto pelos aliados, durante a Segunda 
Guerra Mundial.

Adolf Hitler quase conseguiu vencer a profecia, uma vez que ele, aliado a Benito Mussolini, da Itália, e 
ao Imperador Hirohito do Japão, conquistaram a Albânia, a Áustria, a Bélgica, a Bielorrússia, Tchecoslo-
váquia, Dinamarca, Estônia, Norte da França, a Grécia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Holanda,  
Noruega,  Polônia, San Marino, Eslováquia, Ucrânia e Iugoslávia. Mas perdeu suas conquistas para os 
aliados, a Inglaterra, a União Soviética os Estados Unidos, e a China.

6. O rei Nabucodonozor ficou conhecendo o futuro, que pra nós hoje, é passado. Faz tempo que na Euro-
pa existem mais países, além destes que aparecem  na profecia. Qual é a importância dessa profecia 
para você que vive no segundo milênio? Daniel 2: 44-45.

Parada de Oração
Diante desta resposta orem a Deus pedindo que os ajude a estarem prontos para Sua breve vinda.

O Desafio
Cada adolescente deve falar essa semana para uma pessoa sobre a incrível estátua de Daniel.

Anotações
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lição 4
Notícias esclarecedoras

Quebra Gelo 
Na semana passada estudamos o sonho de Nabucodonozor, e descobrimos que vivemos no tempo dos pés 
da estátua. Como podemos saber se a Volta de Jesus está próxima? Afinal, o sonho do rei e sua história 
aconteceram há mais de 600 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2600 anos atrás? (Permita respostas)

Vamos conversar sobre isso. O Desafio hoje é tentar saber o que há na profecia sobre o segundo milênio. 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Quem falou sobre os sinais do tempo do fim? Mateus 24:1-3

2. Vamos ler Mateus 24:5-27 anotar alguns sinais apresentados por Jesus.

Todos devem ter uma folha para cada um fazer as suas anotações.

Mateus 24 Sinal
v. 5
v. 6
v. 7
v. 10 
v. 11
v. 12
v. 21
v. 24

3. Para saber quão depressa Jesus virá, leia Mateus 24:29-30.

4. Quando o sol escureceu e a lua não deu a sua claridade?

Conhecendo mais
O dia 19 de maio de 1780 é considerado um mistério, um inexplicável fenômeno até hoje. Pela manhã 
surgiu o sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e densas, negras e ameaçadoras. Por 
volta das nove horas, as nuvens tinham a aparência bronzeada ou acobreada. Alguns minutos mais tarde, 
pesada nuvem  negra espalhou por todo o céu. Todos se sentiram ansiosos, apavorados e temerosos. Os 
homens voltaram do campo. As aulas foram suspensas, e as crianças tremendo, fugiam para casa. Nas 
casas acenderam as velas, e o fogo da lareira. Parecia noite sem luar. O gado voltou para o estábulo e 
berrava; as rãs coaxavam; os pássaros cantavam como se fosse o entardecer. Mas todos sabiam que não 
era noite. E às nove horas daquela noite a lua cheia surgiu, mas sem brilho, e depois da meia noite quando 
as trevas desapareceram, a lua, tinha a aparência de sangue.

5. Quando as estrelas caíram do firmamento?

Conhecendo mais
Na noite de 12 para 13 de novembro de 1833 sobre todo o céu dos Estados Unidos, durante horas caiu 
uma chuva densa de meteoros em direção a terra; do leste para o oeste, do norte para o sul, a impressão 
era de que o céu inteiro estava em movimento... O espetáculo, foi visto por toda América do Norte,  desde 
a duas horas da madrugada até pleno dia. Houve o pânico e muitos se esconderam dentro das igrejas. 
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6. Leia Lucas 21:11, 25-26. Você tem visto algumas destas coisas acontecendo? 

Continuar completando suas anotações:

Lucas 21
v. 11
v. 25
v. 26

7. Vamos ver mais alguns sinais bem atuais. O Desafio é ler esses quatro versos e ir procurando carac-
terísticas da sociedade de acordo com as letras iniciais do alfabeto. Leia  II Timóteo 3: 1-5;  Romano 
1:25-31, Tiago 5:4. 

A - 
B -
C -
D -
E -
F -
G -
I -
M -
O -
P -
S -
T -
V -
X -

8. O que Jesus disse sobre os nossos dias? Mateus 24:33

9. Podemos saber o dia exato ou pelo menos o ano da vinda de Jesus? Mateus 24:36

10. Que evento Jesus comparou com a Sua vinda e por quê? Mateus 24:37-39

11. Que outro evento também foi citado por Jesus? Lucas 17:28-30 

12. O que devemos fazer para não sermos pegos de surpresa? Lucas 21: 34-36

13. Que ideias criativas podem usar para vigiar e orar sempre?

Parada de Oração
Terminem orando para que Deus os ajude a vigiar e orar.

O Desafio
Cada adolescente deve anotar na próxima semana, cada dia, pelo menos um dos sinais apontados na 
Bíblia que ele consiga perceber nos acontecimentos diários ou nos jornais.
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lição 5
Sonho assustador

Quebra Gelo
Qual o livro que você leu que mais gostou, e por quê? (Permita respostas)

Você sabia que o livro mais lido e estudado no final dos anos 1700 e inicio dos anos 1800 foi o livro de Da-
niel? Há uma profecia sobre isso que vamos estudar depois, mas o Desafio de hoje é continuar estudando 
este livro que foi um best-seller!

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Quem sonhou e o que ele viu nesse sonho? Daniel 7:1-3.

2. Estes monstros ou animais representam os reinos que já conhecemos. Eles são os mesmos reinos 
apresentados na profecia da estátua com cada parte de um material diferente. Qual o primeiro animal, 
quais as suas características específicas, e que paralelo podemos ver com a estátua? Daniel 7:4

Conhecendo mais
O leão alado mostra a nobreza e a opulência do reino da Babilônia, enquanto as asas falam da rapidez de 
suas conquistas.

3. Qual o segundo animal, quais as suas características específicas, e que paralelo podemos ver com a 
estátua? Daniel 7:5

Conhecendo mais
O fato de o urso caminhar em duas patas descreve a Média e a Pérsia juntas, a Pérsia era mais forte até 
Ciro e, depois dele, a Média se tornou mais forte. As 3 costelas na boca do urso, representam os três reinos 
conquistados pelo Império Medo-Persa para se tornar o reino dominante – a Babilônia, a Lídia, e o Egito.

4. Qual o terceiro animal, quais as suas características específicas, e que paralelo podemos ver com a 
estátua? Daniel 7:6

Conhecendo mais
As conquistas super-rápidas da Grécia são representadas pelo leopardo alado. E as 4 cabeças são os 
4 generais de Alexandre o Grande, que dividiram o reino após a sua morte – Cassandro, Lisimaco, Pto-
lomeu, Seleuco.

5. Qual o quarto animal, quais as suas características específicas, e que paralelo podemos ver com a 
estátua? Daniel 7:7

Conhecendo mais
Os dentes de ferro de Roma são iguais às pernas de ferro, ou seja, um reino dominando pela força de seu 
cruel exército.

E os dez chifres, são as dez tribos bárbaras, representadas pelos dedos da estátua, que deram origem as 
nações da Europa.

Todos devem ter uma folha para cada um fazer as suas anotações.

Preencher as lacunas
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Versos Animal Característica Paralelo com a estátua
v. 4
v. 5
v. 6
v. 7
v. 7 u. p. 10 chifres -------------

6. O que viria depois desses animais? Daniel 7:18

7. Voltando um pouco, o verso 8 fala de um chifre especial. Que chifre é esse e o que ele faz? Daniel 7:8

8. Daniel não entendeu e pediu explicações. Leia Daniel 7:20-22.

9. Quem Deus enviou para explicar e qual é a explicação? Daniel 7:23-25

Conhecendo mais
O quarto monstro é Roma. Os dez chifres as dez tribos bárbaras. 

O rei diferente dos demais que derrota três reis e fala contra Deus e persegue o povo de Deus, o anjo ex-
plica dizendo que seria um reino diferente dos demais. Ou seja, ele não é um reino politico, mas religioso, 
pois fala contra Deus, persegue o povo de Deus, muda a lei de Deus e as festas religiosas. 

Como não é um poder político, e sim religioso, e persegue o povo de Deus, e vem depois do império Ro-
mano, esse poder é a Igreja Romana.

A Igreja Romana foi a único que teve poder para subjugar os reinos e os dominou com a força das supersti-
ções, porque interpretou de forma errada as Escrituras, usando-as sempre a seu favor. E o povo de Deus, 
que não se conformava com as mudanças e as superstições, foi duramente perseguido e torturado por 
muitos anos através das inquisições, das cruzadas e na Idade Média.

10. O que significa os 3 anos e meio na profecia, tempo em que esse poder venceria o povo de Deus? Daniel 7: 25

Conhecendo mais
1 tempo ou 1 ano= 360 dias
360 dias x 3 anos = 1080
½  tempo ou ½ ano = 180
1080+180 = 1260 dias ou 1260 anos.
O período de grande supremacia papal começou em 538 e terminou em 1798.
O início do período começa quando caíram os 3 chifres para subir o chifre pequeno com olhos e boca 
da profecia. E isso aconteceu quando os hérulos, os vândalos e os ostrogodos foram destruídos pelos 
imperadores aliados a Roma Papal. E o término deste período de tempo aconteceu quando o general de 
Napoleão Bonaparte, Louis-Alexandre Berthier entrou em Roma, prendeu o Papa Pio VI e o exilou até a 
morte, dando um basta ao poder de Roma Papal.

11. Por que usamos um dia como um ano? O que Números 14:34, Levítico 25:8 e Ezequiel 4:7 ensinam 
sobre o tempo usado nas profecia? 

12.  O que aconteceria depois desses 1260 anos de perseguição?  Daniel 7: 26-27.

Parada de Oração
Com sentimento de gratidão devemos orar porque todas estas coisas já se passaram, e em breve pode-
remos viver e reinar com Jesus.

O Desafio
Cada adolescente deve procurar descobrir durante esta semana se o povo de Deus, em algum lugar do 
mundo, está sendo perseguido por causa de sua fé.
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lição 6

Cartas para todos
Quebra Gelo
Alguém aqui já recebeu uma carta pelo correio? As cartas pelo correio ainda são importantes? Por quê? 
(Aceite as respostas)

Qual foi a carta pelo correio ou pelo correio eletrônico (e-mail) mais legal ou curiosa que você recebeu? 
(Permita respostas)

Hoje vamos conhecer a história do povo de Deus desde os dias de Jesus até hoje, através das cartas que 
João escreveu no Apocalipse. João, o discípulo amado, estava bem idoso e todos os demais discípulos 
haviam sido martirizados quando ele foi preso, torturado e jogado num caldeirão de óleo fervendo, mas 
nada lhe aconteceu.

Como o Imperador Romano Domiciano não conseguiu silenciá-lo, mandou exilá-lo na ilha de Patmos, no 
mar Egeu, onde os prisioneiros trabalhavam nas minas de pedra. Ali, Deus lhe deu as visões do livro do 
Apocalipse. A visão que vamos estudar hoje, apresenta sete cartas que Deus mandou que João escre-
vesse e as enviasse para as sete igrejas que existiam naquela região, a Ásia Menor. As cartas apontavam 
problemas, apresentavam conselhos e falavam de promessas de esperança. Essas cartas representam, 
em profecia, cada período da história da igreja cristã, desde o seu início, nos dias dos apóstolos, até à 
volta de Jesus.

O Desafio é entender qual o significado das mensagens das cartas para nós.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. O que aprendemos com a primeira carta? Apocalipse 2: 1-7

Todos devem ter uma folha para cada um fazer as suas anotações.

Vamos anotar as nossas descobertas:

Igreja Elogio Advertência Recompensa
Éfeso 

do ano 31 ao ano 100 Paciência no sofrimento Diminuíram o amor Comer da árvore da vida.

Esmirna 
do ano 100 ao ano 323  --------------------

Pérgamo 
de 323 à 538

Conhecendo mais
A palavra ÉFESO significa desejável. Essa igreja foi fundada por Paulo e visitada por Timóteo. Seus mem-
bros eram fiéis às doutrinas ensinadas por Cristo, assim como a igreja neste período também era fiel, por 
isso desejável. Tinha grandes profetas e conquistou o mundo com o evangelho, apesar da perseguição. 
É por isso que Jesus a elogiou. Mas, foi feita uma advertência porque o amor a Cristo estava diminuindo. 
Eles haviam perdido o primeiro amor. Assim Jesus os motivou a prosseguirem, dizendo: se forem fiéis 
comerão da árvore da vida. Uma promessa de vida eterna.  A lição para nós é que Deus, não aceita um 
amor dividido, por isso a repreensão.

2. Éfeso foi elogiada por sua fidelidade. Faça uma análise na sua vida e responda: Deus poderia elogiar a 
sua fidelidade para com Ele? Que coisas são importantes para Deus? (Jeremias 9: 23-24 – Lucas 10:27)
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3. A advertência a Éfeso era que eles estavam perdendo o primeiro amor. Quando nos apaixonamos que-
remos contar para todo mundo. Você é assim apaixonado por Deus? Tem contado dessa sua maior 
paixão para seus amigos?

4. O que aprendemos com a segunda carta? Apocalipse 2: 8-11

Conhecendo mais
ESMIRNA vem de mirra, um bálsamo que era tirado de uma planta usada para

embalsamar, fazer emplasto ou ser queimada como incenso. É um perfume suave, e esse é o significado 
da palavra Esmirna. Essa cidade sofreu cercos, massacres, terremotos, fogo e praga, por isso pode re-
presentar bem o período de sofrimento, de imensa perseguição. Esse é o tempo dos cristãos queimados 
nas fogueiras, jogados às feras nas arenas romanas, dos gladiadores lutando pela vida, dos martírios.

As catacumbas de Roma, na Itália eram onde os cristãos sepultavam seus mortos e muitas vezes se es-
condiam lá quando perseguidos. Alguns desses moradores nasceram e morreram nas catacumbas sem 
nunca terem visto o sol. Há vinte mil pessoas enterradas só em uma delas, com cinco andares abaixo da 
terra, e mais de vinte quilômetros de corredores.

Não existe nenhuma advertência para esta igreja sofredora. Para os que estavam sendo mortos por amor 
a Jesus, Ele prometeu a vida.

5. É comum viver acomodado e despertar quando as crises aparecem. O livro de juízes mostra esta rea-
lidade. Os cristãos de Esmirna eram fieis a ponto de não desistirem de Jesus mesmo diante da amea-
ça de morrer queimado nas fogueiras, ser comido por leões nas arenas romanas, etc. Hoje, enquanto 
temos liberdade estamos aproveitando para testemunhar?

6. O que aprendemos com a terceira carta? Apocalipse 2: 12-17

Conhecendo mais
PÉRGAMO significa castelo elevado. Era um importante centro cultural e intelectual do mundo grego, ti-
nha muitos templos, uma famosa escola de medicina, uma biblioteca com 200 mil volumes! Representa 
bem esta igreja que, cansada de ser perseguida, se aliou ao estado, tornando-se rica e orgulhosa, mas 
perdeu a pureza do evangelho quando o misturou com o paganismo para obter vantagens. Por isso suas 
crenças seriam passadas pela espada afiada da Palavra de Deus. A espada é a Bíblia.

Nessa igreja tinha fiéis e os infiéis, e Deus fez diferença entre eles. Para os fiéis, aprovação e, para os 
outros, advertência.

7. O problema de Pérgamo era comprometer sua fidelidade acomodando a religião à cultura, às novas 
ideias, etc. Você vê isso acontecendo? Se isso é real a mensagem de Pérgamo é atual?

Parada de Oração
Vamos orar para que sejamos fiéis a Deus tanto nos bons dias como nos dias maus.

O Desafio
Cada adolescente nesta semana deve fazer uma comparação entre seu amor por Jesus e o amor que 
sente por alguém, para descobrir se seu amor por Ele é verdadeiro.
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lição 7

Batidas insistentes
Quebra Gelo
Eu vou bater na mesa e aquele a quem eu apontar deve bater da mesma maneira, no mesmo ritmo. Se a 
pessoa errar, sai do jogo. Assim vamos descobrir quem tem bom ouvido, e é bom de batuque.

O Desafio de hoje é descobrir como Deus tem batido à porta dos corações dos Seus filhos por muitos 
anos. E descobrir se temos ouvido ou não Suas batidas insistentes.

Abra sua Bíblia em Apocalipse 2 em diante.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para cada um fazer as suas anotações.

Vamos anotar as nossas descobertas:

Igreja Elogio Advertência Recompensa
Tiatira de 538 à 1500
Sardes de 1500 à 1798
Filadélfia de 1798 à 1844
Laodicéia de 1844 até volta de Jesus

1. O que aprendemos com a quarta carta, a de Tiatira? Apocalipse 2: 18-29

Conhecendo mais
Na cidade de TIATIRA fabricavam tecidos especialmente da cor púrpura, ou vermelha. Lídia, que foi con-
vertida por Paulo, era vendedora de púrpura, e era de Tiatira. É por isso que a igreja deste tempo é bem 
representada por esta cor vermelha, símbolo do sacrifício do molusco do caramujo murex que era es-
magado para se obter a cor. Essa é a igreja perseguida da Idade Média, quando todos os tipos de instru-
mentos de tortura foram inventados. É a igreja do tempo das cruzadas, da inquisição e das indulgências.

Os versos 20 - 22 falam contra Jezabel, a mulher perversa, que representa a igreja de Roma na Idade 
Média que ensinou as pessoas a cometerem imoralidade, que significa adultério espiritual, adorar outros 
deuses que não o Deus verdadeiro. E, como castigo, Deus diz que a jogaria numa cama e sofreria horrivel-
mente. Uma das doenças terríveis que dizimaram mais ou menos um terço da população europeia, entre 
25 a 75 mil pessoas, foi a peste bubônica que foi um castigo para a Igreja de Roma, porque a Igreja Ca-
tólica perdeu a credibilidade junto aos fiéis por causa da Peste Negra. Como as orações e as celebrações 
eram pagas, quando ao orarem pelo fim da epidemia no continente, suas preces não foram atendidas pe-
los céus, as pessoas começaram a aderir aos movimentos que começavam a questionar a Igreja Católica.

Mas os que sofriam e eram expulsos da sociedade, receberiam a recompensa: ‘Eu darei a mesma autori-
dade que recebi do Meu Pai: autoridade sobre as nações para governá-la,  Deus estava prometendo poder 
para quem não tinha poder.  E, castigos para os que viviam em apostasia aberta e desafiadora, apostasia 
imposta como obrigatória sob pena de morte, pela igreja.

2. O que aprendemos com a quinta carta, a de Sardes? Apocalipse 3:1-5

Conhecendo mais
SARDES significa renovada, nova. A cidade de Sardes foi edificada sobre uma rocha a 1500 pés de altura, 
e com sua muralha tríplice era considerada inexpugnável. Era rica e rara e foi destruída várias vezes. Por 
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isso ela representa bem a reforma protestante, que levou a igreja de volta ao estudo da Bíblia através dos 
grandes reformadores. 

Porém, a reprovação:  pareciam ‘vivos, mas, de fato, estavam mortos’, foi feita porque  após a morte dos 
seus fundadores, seus seguidores deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos 
reformadores.”

Esta igreja vivia de aparência. Parecia viva, mas estava morta. Mas Deus não pode ser enganado. Ele vê os 
sinceros e promete aos que ‘têm conservado limpas as suas roupas, andarão comigo vestidos de roupas 
brancas.’  Aos vencedores Deus promete vestes brancas, e o nome no Livro da Vida.  Os que estavam 
sendo riscados de suas igrejas por aceitarem as verdades redescobertas das Escrituras teriam seu nome 
no livro da vida.

3. O que aprendemos com a sexta carta, a de Filadélfia? Apocalipse 3: 7-13

Conhecendo mais
FILADÉLFIA significa amor fraternal. A cidade de Filadélfia foi fundada pelo rei de Pérgamo, Ítalo, cerca de 
140 a.C., conhecido por sua lealdade ao seu irmão, dando assim origem ao nome da cidade – Filadélfia. 
Ela servia como base para a divulgação do helenismo às regiões de Lídia e Frígia. Por isso representa um 
período de grande divulgação do evangelho por grandes missionários como David Livingstone, William 
Carey, Adoniran Judson, Hudson Taylor, e, inclusive John Andrews, o primeiro missionário adventista.

Por amor fraternal aos que desconheciam o evangelho, os missionário se dispuseram a ir e pregar, mes-
mo sem nenhum apoio financeiro. Eles se dispunham a doar a vida e os recursos, além dos recursos por 
eles recoltados. Por isso Deus diz: você tem pouca força, mas eu abrirei uma porta que ninguém poderá 
fechar, e prometeu protege-los na hora da aflição. 

Esta igreja não recebe repreensão. A recompensa dos missionários é se tornar uma coluna no templo de 
Deus, com o nome de Deus escrito nela. 

4. O que aprendemos com a sétima carta, a de Laodicéia? Apocalipse 3:14-21

Conhecendo mais
LAODICÉIA significa povo do juízo. A cidade de Laodicéia era rica, tinha mercados, casas de câmbio, centro 
industrial e comercial de tecidos e tapetes finos feitos de ovelhas pretas. Havia uma famosa escola de 
medicina que preparava um produto medicinal, o “pó frígio” usado para os males dos olhos. A água da 
cidade vinha, por aquedutos, das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar a Laodicéia, a água ficava 
morna. A qualidade dela não era boa, e a cidade ganhou a reputação de ter água não potável. Ao engolir 
esta água, muitas pessoas vomitavam.

Por isso esta igreja é comparada a última igreja, a igreja de hoje. Uma igreja que não pode ser elogiada por 
sua fidelidade, e também não é totalmente infiel. As pessoas vivem “em cima do muro”, parecem cristãs, 
mas não são, tem vida dupla, não são quentes - fervorosas, nem frias - desinteressadas, mas como as 
águas de Laodicéia, são mornas e causam vômito.

A cidade de Laodicéia era rica e tão orgulhosa que recusou a ajuda de Roma para reconstruí-la após um 
terremoto no ano 60 d.C. 

5. Como você vê isso hoje? Você acha que a igreja também é orgulhosa de sua estrutura, afinal, temos 
colégios, casa publicadoras, universidades, hospitais, lojas, clínicas, lindas igrejas e prédios adminis-
trativos, e sistema de rádio e TV?  Aparentemente, esta igreja não precisa de nada...

6. Por que Deus aconselha a igreja a comprar o ouro divino, o amor; as vestes de justiça que Jesus nos 
dá quando O aceitamos como nosso Salvador; e a usar o colírio, que é o Espírito Santo para que Ele 
abra nossos olhos e enxerguemos?

7. Por que Jesus é descrito à porta do nosso coração batendo até abrirmos a porta e O convidarmos para 
entrar, para que Ele possa sentar e jantar conosco? 
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8. Que coisas impedem um adolescente de ouvir as batidas de Jesus?

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a ouvir Suas batidas à porta do nosso coração e nos dê forças 
para abri-la.

O Desafio
Cada adolescente deve, ao se deitar durante esta semana, pensar de que maneira Jesus bateu ao seu 
coração durante o dia e agradecer a Ele por continuar insistindo.

Anotações
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lição 8

Não entendo
Quebra Gelo
Alguém já passou por uma situação complicada ou engraçada por não ter entendido uma mensagem? 
(Permita respostas).

O Desafio de hoje é estudar uma mensagem que não foi compreendida.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Quais as duas maneiras, pelas quais, Deus fala com Seus servos? Jó 33: 14-16.

2. Quem teve uma visão? E o que ele viu? Daniel 8:1-4

3. Quem mais apareceu nesta cena? E o que aconteceu?  Daniel 8:5-7

Todos devem preencher numa folha as suas anotações.

Verso Animal Significado 
Vs. 1-4, 20 Carneiro com 2 chifres, 1 maior e outro Menor
Vs. 5-7, 21
v. 8, 22
v.9-12, 23-25

4. Quem são o carneiro, o bode, o grande chifre, os 4 chifres que apareceram quando ele foi quebrado? 
Daniel 8:20-22

Conhecendo mais
Nesta profecia, a Babilônia estava para cair ameaçada pelos reis da Média e da Pérsia, representado pelo 
carneiro com 2 chifres, sendo a Média, o chifre maior e a Pérsia, o menor. 

O bode peludo é a Grécia e o chifre grande, Alexandre, o Grande, seu mais famoso rei e conquistador.

Os 4 chifres são os seus quatro generais que o sucederam - Lisimaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco.

5. Baseado no estudo de Daniel 7 que você já conhece, quem você acha que é o rei feroz que virá depois 
e que destruirá os santos? Daniel 8:23-25, e  9-12.

Conhecendo mais
O chifre pequeno que cresceu até os céus e cujo poder não vinha dele mesmo, causaria destruições terrí-
veis, acabaria com povos poderosos e também com o povo de Deus e prosperaria, este é a Roma dos Papas.

Ele é um poder religioso, pois diz que o chifre, ou o seu poder,  chegaria até o céu, acabaria com algumas 
das estrelas, desafiaria Deus, mudaria a forma de cultuar a Deus, destruiria o templo de Deus e ofereceria 
um falso culto a Deus. Acabando com a verdadeira religião (vs. 10-12). 

6. Como tudo isso iria terminar? Daniel 8: 13-14

7. Quando seria o fim da visão? Daniel 8: 17, 19, 26

8. Daniel entendeu a visão? O que aconteceu com ele? Daniel 8: 27

9. Por que Daniel adoeceu? Que profecia do profeta Jeremias conhecida por Daniel parecia ser diferente 
do tempo que o anjo disse que duraria a visão? Jeremias 29:10
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Conhecendo mais
Daniel ficou tão preocupado por não entender, que adoeceu. Ele entendeu que este templo que ficaria 
destruído por 2300 anos, era o templo de Jerusalém que fora destruído quando ele era jovem e fora leva-
do cativo para a Babilônia. Então, num período tão longo assim,  2300 anos, não restaria mais ninguém do 
povo de Deus, nenhum judeu, ninguém que conhecesse a Deus e pudesse representá-Lo no mundo! Eles 
desapareceriam e com eles a crença no verdadeiro Deus também. 

Daniel conhecia a profecia do profeta Jeremias que dizia que o cativeiro do povo de Israel duraria 70 anos e 
que depois, Deus os tiraria da Babilônia e os levaria de volta para Jerusalém. (Jeremias 29:10). Os 70 anos 
estavam chegando ao fim, mas e agora?  Com esta profecia parecia que Deus estava dizendo que demora-
ria 2300 anos e não 70. Deus teria desistido do Seu povo? Por isso ele adoeceu de tristeza e preocupação.

10. Quando esta profecia seria melhor compreendida? Daniel 8:19.

11. Você já se preocupou com um tema espiritual a ponto de tomar um bom tempo para estudá-lo? Se 
sim, qual era o assunto? Se não, que tema você acredita que deveria pesquisar para compreender 
melhor?

12. Daniel preocupou-se a ponto de adoecer, não comer ou beber. Que coisas mais absorvem seu tempo?

13. Para acalmar a Daniel, Deus enviou um anjo. O que isso te diz sobre suas preocupações?

Parada da Oração
Na próxima semana vamos estudar o significado desses 2300 anos. Hoje vamos orar para que tenhamos 
tanto interesse em conhecer a Palavra de Deus quanto Daniel tinha.

O Desafio
Cada adolescente deve durante esta semana pensar nas coisas que o preocupam e, como Daniel, per-
guntar para Deus até que Ele envie um “anjo” (um verso bíblico, um hino, uma pessoa, um sermão, etc.) 
para acalmar o seu coração.

Anotações
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lição 9

Entendendo
Quebra Gelo
Alguém já ficou tão preocupado com alguma coisa que não conseguiu dormir ou comer? (Permita respostas).

Quem o ajuda quando você não consegue entender alguma coisa que tem a ver com os estudos?

Quem o ajuda quando você não consegue entender alguma coisa que tem a ver com a vida?

E quando sua preocupação tem a ver com temas espirituais, a quem você recorre?

Na semana passada vimos o que aconteceu com Daniel. Ele ficou tão preocupado por não entender a 
profecia do capítulo 8, que adoeceu. Ele entendeu que o templo que ficaria destruído por 2300 anos, era o 
templo de Jerusalém que fora destruído quando ele era jovem e fora levado cativo para a Babilônia. Então, 
num período tão longo assim, 2300 anos, não restaria mais ninguém do povo de Deus, nenhum judeu, 
ninguém que conhecesse a Deus e pudesse representá-Lo  no mundo! Eles desapareceriam, e com eles, 
a crença no verdadeiro Deus também. 

Jeremias conhecia a profecia de Jeremias 29:10 que dizia que o cativeiro do povo de Israel duraria 70 
anos e que depois, Deus os tiraria da Babilônia e os levaria de volta para Jerusalém. Os 70 anos estavam 
chegando ao fim, mas e agora?  Com esta profecia parecia que Deus estava dizendo que demoraria 2300 
anos e não 70. Deus teria desistido do Seu povo? O Desafio de hoje é responder a essa pergunta.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Que pergunta um anjo fez na visão de Daniel? Daniel 8: 13.

2. Qual foi a resposta? Daniel 8:14 

3. A preocupação de Daniel aparece de novo no capítulo 9. O que ele faz então? Daniel 9: 3 

Conhecendo mais
Nos versos seguintes aparece uma longa oração de humilhação e súplica onde Daniel confessa o seu 
pecado e o pecado de toda a nação e pede o perdão de Deus para que esta profecia demorada de 2300 
anos fosse encurtada

4. Quem Deus manda para explicar-lhe a visão?  E por que ele veio? Daniel 9: 21-23

5. Que parte da visão tinha a ver com o povo de Israel? Daniel 8: 24

6. Quando começaria a contar o tempo, ou seja, as 2300 tardes e manhãs? Daniel 9:25

7. Quem é o Ungido que seria morto depois de 62 semanas? Daniel 9:26

Aqui está o gráfico da explicação da visão:
  

70 semanas = 70 x 7 (dias) = 490 dias, então são 490 anos! 
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Conhecendo mais
Quando Ciro conquistou a Medo-Persa, Daniel mostrou-lhe uma profecia escrita 200 anos antes de 
seu nascimento, pelo profeta Isaias, que dizia que Ciro libertaria o povo e reconstruiria o templo (Isaías 
45:1,13). Ciro ficou tão impressionado com esta profecia que reconheceu como vinda de Deus e, por isso, 
quis cumprir a profecia  fazendo o decreto para a reconstrução de Jerusalém e do seu templo, em 457 
a.C.. Mas, essa reconstrução demoraria 49 anos.  São sete semanas, 7 x 7 = 49 dias, 49 anos que termi-
naram em  408 a.C.

E depois, essas ruas e muralhas durariam ainda 62 semanas até que viesse o Líder escolhido de Deus, 
mas seria um tempo de muito sofrimento devido às constantes invasões na época dos selêucidas.

Os Seleucidas devem ser os descendentes de Seleuco, um dos generais de Alexandre, o Grande que do-
minou uma parte do mundo depois de sua morte.  E, 62 semanas, são 7 x 62 = 434 dias, 434 anos. No 
gráfico aparece ano 27 d.C. quando Jesus começou Seu ministério através do batismo no Jordão.

E no verso 27 fala de 7 anos que viriam, depois do batismo de Jesus, e na metade deste tempo acabariam 
os sacrifícios e as ofertas no templo. Por quê? Porque no v. 24, a revolta e o pecado acabariam, quando o 
povo de Deus conseguisse o perdão dos seus pecados, e a justiça de Deus fosse feita. Ou seja, 3 anos  e 
meio depois de iniciar o Seu ministério, Jesus foi morto. Não havia mais necessidade de ofertas e sacrifí-
cios, por isso não matamos um cordeiro quando pecamos.

Observe que o gráfico começa em 457 a.C e depois aparece o ano 27 e 31. Porque os 457 anos, tempo de 
Daniel e de Ciro é uma data antes de Jesus, então contamos os anos em ordem decrescente: 457, 456, 
455... etc. Depois de Jesus, contamos em ordem crescente: 27,28,29... etc. Isso prova que Jesus real-
mente existiu. Ele foi um personagem histórico, e dividiu a história em duas partes antes e depois dEle.

A próxima data do gráfico é o ano 34 d.C. É o final dos 7 anos do gráfico, é o final dos 490 anos, o tempo 
que o povo  de Daniel conseguiria o perdão dos seus pecados, e a justiça eterna de Deus seria feita. 

Mas, infelizmente, esse mesmo povo tão privilegiado por Deus,  não aceitou Aquele que por eles morrera. 
E, ao apedrejarem Estevão, definitivamente estavam dizendo com este ato: não queremos Jesus e nem 
os Seus representantes. Foi o fim da oportunidade do povo judeu representá-Lo como nação. Desde en-
tão, faz parte do povo de Deus todo aquele que O ama, O aceita e O obedece.

Os outros 1810 anos do gráfico que ainda faltam para concluir os 2300 anos incluem a pregação do evan-
gelho a todo o mundo sendo levado pelos discípulos e primeiros cristãos, a apostasia da igreja, a perse-
guição do poder romano na Idade Média, a reforma protestante, e as Missões levando o evangelho a todo o 
mundo como já estudamos nas sete cartas do Apocalipse. Tudo isso chega a 1844, o final dos 2300 anos.

Na próxima semana vamos estudar o que aconteceu em 1844.

Parada da Oração
Vamos pedir a Deus que nos ajude a termos tanto interesse por conhecer as verdades divinas quanto tinha 
Daniel. E vamos orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria para compreendermos as Suas revelações.

O Desafio
Cada adolescente deve contar pela Internet (uma mensagem do céu!) que cada pessoa é amada por 
Deus, assim como o anjo veio diretamente do céu contar para Daniel. 
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lição 10

Uma vírgula
Quebra Gelo
Para que serve uma vírgula numa frase? Vamos criar frases sem usar pontuação? Vamos ver como fica 
– confusa ou engraçada a mensagem?

O Desafio de hoje é estudar uma profecia em que a vírgula é exatamente o tempo em que estamos viven-
do e comprovar isso.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. O que João viu numa de suas visões? O que isso significava? Apocalipse 5:1

Conhecendo mais
Nos dias do apóstolo João, que foi quem recebeu as visões do Apocalipse, um testamento era selado com 
selos de sete testemunhas, de quem escrevia o testamento. Os selos eram colocados em documentos 
para indicar poder, autoridade e autenticidade, algo semelhante ao que acontece nos cartórios hoje que 
também usam selos em documentos para provar sua autenticidade. No capítulo 5, João viu um livro em 
forma de rolo escrito dos dois lados e selado com sete selos, na mão direita de Deus. E, no capitulo 6, 
cada selo é aberto e aparece algum símbolo importante. Vamos estudar Apocalipse 6.

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Versos Selo Símbolo Significado
Vs. 1-2
Vs. 3-4
Vs. 5-6
Vs. 7-8
Vs. 9-11
Vs. 12- 17
Cap. 8:1

2. O que João viu quando foi aberto o 1º selo? Apocalipse 6:1-2

Conhecendo mais
O cavalo branco é símbolo da pureza da fé. É o período em que Cristo dirigia o destino da igreja. O branco 
era a cor dos cavalos dos conquistadores romanos, símbolo da vitória. O cavaleiro carrega um arco, re-
presentando a conquista do evangelho pregado pela primeira igreja, a igreja de Éfeso, do ano 31 ao ano 
100. Sua coroa também simboliza a vitória.

3. O que João viu quando foi aberto o 2º selo? Apocalipse 6: 3-4 

Conhecendo mais
O cavalo vermelho representa o pecado e a corrupção da fé quando entraram heresias na igreja. O cava-
leiro tem uma espada na mão que representa a perseguição e morte dos cristãos pelo Império Romano, 
nos anos 100 à 323, período da igreja de Esmirna.

4. O que João viu quando foi aberto o 3º Selo? Apocalipse 6:5-6
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Conhecendo mais
A igreja de Pérgamo representada pelo 3º. Selo vai do ano 323 a 538. Tem um cavalo preto que é um 
presságio de tragédia, desastre e morte. É o período das trevas da apostasia da fé, e de intensa perse-
guição aos fiéis. Por isso o cavaleiro carrega uma balança de dois pratos, mostrando que Deus vai fazer 
justiça. A apostasia da verdade é representada por uma voz que falava: ‘Meio quilo de trigo custa o que 
vocês ganham num dia inteiro de trabalho’ – isto significa extrema pobreza, falta do pão, que é a Palavra 
de Deus. A voz também diz: ‘Um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa’. A cevada era usada como 
ração para animais e representa o uso equivocado de alimento espiritual.  Dai vem um conselho: ‘Não 
misturem água no vinho.’ O sangue de Jesus para a salvação é o vinho. ‘Nem falsifiquem o azeite’- que 
é o Espírito Santo. O cavaleiro representa o Imperador Constantino que falsificou a verdade introduzindo 
o paganismo na igreja. Representa também o comércio da fé que penetrou na igreja através da venda de 
perdão, conhecido como indulgências, missas pagas, etc.

5. O que João viu quando foi aberto o 4º selo? Apocalipse 6: 7-8

Conhecendo mais
O 4º selo tem um cavalo amarelo, cor de cadáver. O cavaleiro montado é a morte. E o estranho é que os 
mortos o seguiam. Como se o cavaleiro fosse ceifando as vidas com sua foice, e os caixões ou túmulos 
fossem atrás recebendo os mortos. O cavaleiro que recebeu poder para matar, representa o Papado que 
matou milhares de cristãos durante a Idade Média, em todas as partes do mundo, através das Cruzadas, 
fome e doenças nos calabouços, e através dos representantes da igreja. Esse é o período da igreja de 
Tiatira, de 538 a 1517.

6. O que João viu quando o 5º Selo foi aberto? Apocalipse 6:9-11

Conhecendo mais
O 5º Selo não tem cavalos, mas um altar e, embaixo dele, pessoas clamam por justiça. Elas representam 
todos os mártires que foram mortos com seu caráter manchado, e seu nome difamado como crimino-
sos, quando seu único crime era amar a Deus e à Sua Palavra. Por isso eles pedem a Deus que julgue e 
condene os seus executores. Eles recebem roupas brancas, porque através da Reforma eles passaram a 
ser vistos como heróis. Mas como não receberam ainda a sua recompensa, é dito que descansassem até 
o tempo que a receberiam, juntamente com os que ainda seriam mortos pelo seu testemunho. Esse é o 
tempo da igreja de Sardes, de 1517 a 1833.

7. O que João viu quando foi aberto o 6º. Selo? Apocalipse 6:12-17

Conhecendo mais
O 6º Selo, período da igreja de Laodicéia, dos nossos dias, onde aparecem os maiores sinais da volta de 
Jesus: violento terremoto, o sol negro como uma roupa de luto, e a lua toda vermelha como sangue, e 
as estrelas caindo do céu. O primeiro grande terremoto da história acredita-se que tenha alcançado 9 na 
escala Richter.  Ele aconteceu em 1 de novembro de 1755, em Lisboa, e foi seguido por uma tsunami, 
onde, dos 300 mil habitantes, morreram 90 mil, além de ter sido sentido os efeitos na África e Europa.

Na tradução Almeida, Revista e Corrigida nos versos 12 a 14  diz: – ‘Vi quando o Cordeiro abriu o sexto 
selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, 
as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus 
figos verdes, VÍRGULA e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os mon-
tes e ilhas foram movidos do seu lugar.’ 

O interessante, é que este selo mostra o tempo em que estamos vivendo até a VÍRGULA. Depois da vírgu-
la, mostra o que acontecerá na Volta de Jesus: o céu se enrola como um pergaminho, as ilhas saem do 
seu lugar e os versos 15 a 17 contam a reação os ímpios à vinda de Jesus: ‘Os reis da terra, os grandes, 
os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos 
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penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face 
dAquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande Dia da ira deles; e quem é 
que pode suster-se?’ Portanto, estamos vivendo na vírgula. Só falta o céu enrolar-se na Vinda de Jesus.

O grande terremoto de Lisboa ocorreu em 1755; o sol e a lua escuros em 1780; a chuva de meteoritos, ou 
chuva de estrelas em 1833... Só falta a vinda de Jesus.

8. O que João viu quando foi aberto o 7º. Selo? Apocalipse 8:1.

Conhecendo mais
Um dia é um ano. Um dia tem 24 horas. Dividindo 360 dias do ano, por 24 horas = 15 dias.  Uma hora é 15 
dias. Então meia hora é 7 dias!

Isto quer dizer que Jesus e todos os anjos demorarão 7 dias para vir e levar os salvos para o céu. O céu va-
zio é representado pelo silencio, pois Apocalipse 4:8 diz que os anjos cantam em louvor a Deus dia e noite.

Parada da oração
Orem para estarem prontos quando Jesus vier.

O Desafio
Cada adolescente deve agradecer a Deus durante a semana pelo privilégio de estar vivendo no tempo da 
vírgula e por Jesus estar voltando!

Anotações
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lição 11

Verdade abandonada
Quebra Gelo
Façam uma fila; um atrás do outro.

Eu vou falar algumas frases. Se você acredita que a frase está na Bíblia, você pula com os dois pés para 
a direita. Se você acredita que a frase não está na Bíblia, você pula com os dois pés para a esquerda. 

Frases: (não leia onde se encontra o verso bíblico)

• A mentira tem perna curta.

• Quem com ferro fere, com ferro será ferido.

• Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. (Prov. 4:23)

• O homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. (Prov. 11:17)

• Mas vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga.

• Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. (Prov. 3:31)

• Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores.

• O ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. (Prov. 20:12)

• As formigas não são um povo forte; todavia no verão preparam a sua comida (Prov. 30:25)

• Ser pedra é fácil, o difícil é ser vidraça.

• A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto. (Prov. 18:21)

• Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier.

• A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. (Prov. 19:15)

• O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. (Prov. 16:16)

Se hoje que temos acesso irrestrito às Escrituras, muitas vezes confundimos temas bíblicos com sabe-
doria popular, imagine o que aconteceu quando as Escrituras ficaram escondidas por 1260 anos! O pior é 
quando pessoas mal intencionadas colocam na Bíblia aquilo que ali não está, torcendo seu sentido para 
enganar, e obter vantagens. Foi o que vimos que aconteceu antes do início da Revolução Francesa. O De-
safio é ver o que aconteceu, em Apocalipse 11.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Versos Símbolo Significado
2u.p. 42 meses e 1260 dias
3 duas testemunhas vestidas de pano grosseiro
4 2 oliveiras
4 2 candeeiros
5 sai fogo da boca dessas duas testemunhas
6 autoridade para fechar o céu

águas virem sangue
ferir a terra com todo tipo de pragas
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1. Que tempo aparece nesta profecia e o que significa? Apocalipse 11: 2 - 3 

Conhecendo mais
Quarenta e dois meses e mil, duzentos e sessenta dias, são mesmo período. 

42 x 30 = 1260 dias ou 1260 anos.

Esse é o tempo em que a igreja de Deus sofreu a opressão de Roma. Já estudamos que os 1.260 anos da 
supremacia papal começaram em 538 e terminariam, portanto, em 1798.

2. O que mais João viu e o que significava? Apocalipse 11:4 (veja o verso 3)

Conhecendo mais
As duas oliveiras, e os dois candelabros  representam a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. (“A tua pala-
vra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho.” Salmo 119:105)

3. Como estão vestidos o Velho e o Novo Testamento e o que isso significa? Apocalipse 11:3

Conhecendo mais
Nesse tempo a Bíblia foi proscrita e os que ousavam proclamar as suas verdades eram perseguidos, traí-
dos, torturados, presos nas celas das masmorras, martirizados, ou obrigados a fugir para as montanhas 
e para as covas e cavernas da Terra. Assim as Escrituras profetizaram vestidas de luto. 

4. Que lei da semeadura e da colheita é apresentada no verso 5? Que aconteceu à nação que tentou 
destruir as Escrituras?

Conhecendo mais
Na Revolução, os oprimidos puseram em prática a lição que tinham aprendido com a tirania da igreja, e 
tornaram-se os opressores daquele que os haviam oprimido. Onde a França, sob a influência de Roma, 
acendera a primeira fogueira, ao começar a Reforma, erigiu a Revolução a sua primeira guilhotina. No 
local em que os primeiros mártires da fé foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram 
guilhotinadas no século XVIII.

5. Que aconteceu nos dias de Elias quando a nação abandonou a Deus e as Suas verdades que se repe-
tiria na França, durante a revolução? I Reis 17:1 Apoc. 11:6

Conhecendo mais
Desde 1525, com medo de serem descobertos os erros da igreja, o Papa advertira o rei Frances contra o 
protestantismo. E foi para manter o trono, preservar os nobres e conservar as leis, que a França iniciou a 
perseguição proibindo a Bíblia e condenando seus discípulos. 

E assim, século após século, homens íntegros, intelectuais, e de força moral, que tinham coragem de 
confessar sua fé para sofrer pela verdade, foram escravizados ou mortos. Milhares fugiram do país.

Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral baixou sobre a França. Grandes cidades manufatureiras 
caíram em decadência; férteis distritos desapareceram. Paris tornou-se um vasto asilo de mendigos. 
Calcula-se que, no início da Revolução, duzentos mil pobres reclamavam caridade das mãos do rei. 

6. Deixar a Bíblia fechada ou ignorar estudá-la pode levar a que problemas?

7. Quando o povo deixou de estudar a Bíblia, tornou-se mesquinho, egoísta e explorador dos menos fa-
vorecidos. Se este é um problema atual, você acredita que necessitamos de uma volta as Escrituras?

8. Uma nação rica se tornou pobre ao explorar os verdadeiros cristãos. Será que ser um cristão verda-
deiro pode levar à prosperidade?
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9. A nação foi poupada de vários problemas enquanto os cristãos ali viveram. Isto mostra que a presença 
do cristão contribui para a prosperidade de uma empresa, o crescimento intelectual duma escola, a 
grandeza de uma pátria. O que você pode fazer para que isto seja uma realidade no seu lar ou escola?

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus que nos desperte cada dia mais o interesse pelo estudo de Sua Palavra e que 
nos esforcemos para fazer a diferença onde estamos.

O Desafio
Cada adolescente durante a semana, deve ler o Capítulo “A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa”, 
no livro O Grande Conflito.

Anotações
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lição 12

Um tempo de horror
Quebra Gelo
Quem trouxe informações sobre a Revolução Francesa? 

Quem pode contar em poucas palavras o que foi esta revolução?

A Revolução Francesa foi relevante não só na França. Foi um marco da história porque deu início à idade 
contemporânea. Os seus ideais influenciaram vários movimentos ao redor do mundo, até mesmo a nos-
sa Inconfidência Mineira.

Ela acabou com a exploração dos pobres camponeses e dos burgueses artesões e comerciantes que 
eram explorados, para sustentar o luxo da monarquia,  da nobreza e do clero, e, como mais da metade da 
população trabalhava no campo, devido ao clima, secas e inundações, a população passava fome.

A indústria têxtil por causa da concorrência dos tecidos ingleses, também entrou em crise. Vários traba-
lhadores ficaram desempregados, o que aumentou mais ainda o número de famintos e marginalizados. 
Os burgueses pressionaram o Rei Luís XVI, que resolveu aumentar mais ainda os impostos do povo, em 
vez de cobrar do clero e da nobreza, tornando a vida insustentável. 

Por isso, em 1789 o povo tomou a Bastilha, prisão que representava o poder absoluto do rei, onde ficavam 
os seus inimigos políticos. Uma Assembleia confiscou terras da Igreja, reduziu o poder do clero, e o pôs 
sob a autoridade do Estado. O rei foi capturado, preso e morto na guilhotina.

Surgiram muitas revoltas, disputas entre os jacobinos e os girondinos e o Reinado do Terror, que perseguiu 
e assassinou os chamados ‘inimigos da Revolução’, entre 16.000 e 40.000 pessoas foram guilhotinadas, 
afogadas ou fuziladas.  O Terror terminou com um golpe, e três anos depois, Napoleão Bonaparte se tor-
nou imperador da França.

O Desafio de hoje é ver o que a Bíblia fala sobre a Revolução Francesa continuando o estudo de Apocalipse 11.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Versos Símbolo Significado
7  o monstro que vem do abismo 

lutará contra elas, as vencerá e as matará
8 seus corpos ficarão na rua da grande cidade onde o seu 

Senhor foi crucificado
O nome daquela cidade é Sodoma 
Egito

9 Durante três dias e meio, os povos olharão para os dois 
corpos e não deixarão que sejam sepultados.

1. O que João viu que aconteceria à Bíblia e o que isso significa? Apocalipse 11:7

Conhecendo mais
Roma conservou as Escrituras nas línguas originais, para ocultá-la do povo e mesmo assim as teste-
munhas profetizaram, mas agora, outro poder – o monstro do abismo - faria guerra aberta e declarada 
contra a Palavra de Deus. 
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2. Qual o significado das palavras: ‘o monstro que vem do abismo lutará contra elas, as vencerá e as 
matará’, do verso 7?

Conhecendo mais
O poder ateísta da Revolução e reinado do terror desencadeou guerra contra Deus e Sua Palavra O culto 
à Deus foi abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias foram recolhidas e publicamente queimadas com 
toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus foi desobedecida. As Escrituras foram abolidas. 
O dia de repouso semanal foi tirado, e em seu lugar cada décimo dia era dedicado à orgia e blasfêmia. O 
batismo e a comunhão foram proibidos. E anúncios afixados nos cemitérios, declaravam ser a morte um 
sono eterno.

Durante a Revolução ouvia-se frases de desafio e escárnio a Deus, como estas: ‘Esmagai o Miserável!’. 
‘Deus, se existis, vingai Vosso nome injuriado. Eu Vos desafio! Conservais-Vos em silêncio; não ousais 
fazer uso de Vossos trovões. Quem depois disso crerá em Vossa Existência?’

3. Alguém sabe dizer quem foi colocado em lugar de Deus na Revolução?

Conhecendo mais
Em lugar de Deus, instituíram o culto da deusa da Razão, na pessoa de uma mulher prostituta, conduzida 
por entre a multidão, à catedral de Notre Dame, onde foi colocada no altar-mor e recebeu a adoração de 
todos os presentes. 

4. Que nome recebeu este monstro e o que significa? Apocalipse 11:8

5. Que característica de Sodoma pode ser vista na França dos dias da Revolução?

Conhecendo mais
A comparação com Sodoma é por causa da sua corrupção e seu pecado de licenciosidade.

6. Que característica do Egito pode ser visto na França nos dias da Revolução?

Conhecendo mais
Sodoma e Egito, porque de todas as nações, foi o Egito, que de maneira ousada, negou a existência de 
Deus e resistiu às Suas ordens. O faraó diante das pragas, disse: ‘não conheço o Senhor e não deixarei o 
povo sair. ’

Portanto, um pouco antes de 1798, um poder satânico, representado pelo monstro faria guerra à Escritu-
ra. E nesta terra em que o testemunho das Escrituras seria silenciado, se manifestaria o ateísmo de Faraó 
e a licenciosidade de Sodoma, ou seja, na França, durante a Revolução, em 1793.

A França é a única nação do mundo que, como nação, agiu em aberta rebelião contra o Autor do Universo, 
ao decretar através da Assembleia Legislativa, não haver Deus, e na capital a população inteira, dançou e 
cantou de alegria ao ouvir essa declaração.

A licenciosidade pode ser vista no casamento que foi rebaixado a mero contrato civil transitório, que podia 
ser desfeito a qualquer hora.

7. Onde ficariam os corpos das duas testemunhas? O que isso significa? Apocalipse 11:8

Conhecendo mais
Recebeu cruel oposição, através da perseguição aos que criam no evangelho. Assim a França crucificou 
Cristo matando os Seus discípulos, assim  como os judeus fizeram ao matar Estevão, no ano 34, no final 
das 70 semanas que já estudamos.

Os albigenses, que eram os protestantes franceses que viviam nos alpes na época da Reforma Protes-
tante, tinham sido mortos em horríveis torturas e tinham derramado seu sangue em muitos campos 



36Pequenos Grupos de Adolescentes O DESAFIO

de combates, porque os protestantes eram proscritos, e a sua cabeça posta a preço, caçados como 
animais selvagens. 

Os poucos cristãos que ainda viviam na França no século XVIII, ocultavam-se nas montanhas e, aventu-
rando-se a reunir-se à noite ao lado das montanhas ou dos pantanais solitários, eram caçados por cava-
larianos e arrastados para a escravidão nas galeras, por toda a vida. Os mais puros, cultos e inteligentes 
dos franceses, foram acorrentados, em horríveis torturas, entre ladrões e assassinos. Outros, por miseri-
córdia, eram fuzilados a sangue frio. Não era raro se encontrar a cada passo, corpos mortos, pontilhando 
a relva, e cadáveres a balançar suspensos das árvores.

Parada de Oração
Que coisa terrível acontece quando as pessoas se recusam a ler, entender e viver o que as Escrituras 
ensinam. Quão cruéis e insanas elas podem se tornar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a tomar um 
tempo cada dia para estudá-la e assim venhamos a amá-la e cresçamos em nosso amor para com Ele.

O Desafio
Cada adolescente deve durante esta semana, procurar descobrir como a licenciosidade e o ateísmo  tem 
atuado hoje, e como isso enfraquece a maneira como vemos a Bíblia e seus ensinos.

Anotações
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lição 13

Escolhas e resultados
Quebra Gelo
Vamos fazer um jogo. Eu falo uma frase e quem não conseguir repeti-la terá que pagar uma prenda. As 
frases podem ser trava-letras como estas:

• Quatro pratos de trigo para quatro tigres tristes. 

• A aranha arranha a jarra, a jarra arranha a aranha; nem a aranha arranha a jarra nem a jarra arranha 
a aranha.

Prendas: falar decorado um versículo bíblico, cantar um corinho escolhido pelos amigos sem errar a letra, 
falar 5 livros da Bíblia por ordem, dizer o nome dos 12 apóstolos, dizer o nome dos 12 filhos de Israel, etc.

Na nossa brincadeira de trava-língua, o erro leva a uma consequência – pagar prenda. O apóstolo Paulo 
afirmou em Gálatas 6:7: Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o homem se-
mear, isso também ceifará. E foi exatamente o que aconteceu à França depois da Revolução Francesa.

O Desafio de hoje é conhecer os resultados do que aprendemos na semana. Por séculos a Bíblia foi proibi-
da pela Igreja Católica e as Escrituras foram preservadas às escondidas pelos fiéis que eram perseguidos 
pela Igreja. Sem as Escrituras a nação se degenerou moralmente, socialmente, politicamente e econo-
micamente, levando a classe mais pobre se revoltar contra Deus e a matarem os Seus representantes, 
através da Revolução Francesa. 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Versos Símbolo Significado
10 Os povos da terra ficarão felizes com a morte 

das duas testemunhas 
Vão comemorar e mandar presentes aos outros

11 depois dos três dias e meio um sopro de vida 
entrou neles e se levantaram

12 os seus inimigos olhavam os dois profetas subi-
ram ao céu numa nuvem

13 violento terremoto, a décima parte da cidade foi 
destruída, e morreram sete mil pessoas
ficaram com muito medo e louvaram a grande-
za do Deus do céu.

1. Qual foi a reação dos franceses durante a Revolução? Apocalipse 11:10

Conhecendo mais
O cumprimento deste verso aconteceu na noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes que 
dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na palavra do rei, foram arrastados para fora, sem 
aviso prévio, e assassinados. Por toda a França isso durou dois meses. Morreram setenta mil da fina flor 
da nação. 

Em Roma, o cardeal de Lorena recompensou o mensageiro que levou esta notícia com mil coroas (moeda 
da época); o canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva; os sinos soaram em todos os campanários; 
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fogueiras tornaram a noite em dia; e o papa Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros eclesiás-
ticos, foi em procissão à igreja. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre. E, no Vaticano 
existem três quadros do artista Vasari descrevendo o ataque, o rei tramando a matança, e o próprio mor-
ticínio. Gregório enviou ao imperador Carlos, da França, a Rosa de Ouro como premio por sua façanha; e 
quatro meses depois da carnificina, ouviu o sermão de um padre francês, que falou daquele dia tão cheio 
de felicidade e regozijo, em que o santíssimo padre recebeu a notícia, e foi dar graças a Deus e a São Luís.

2. Como João descreve as cenas da Revolução e do chamado Reinado do Terror? Apocalipse 11:5 e 13.

Conhecendo mais
Na Revolução, os oprimidos puseram em prática a lição que tinham aprendido com a tirania da igreja, e 
tornaram-se os opressores daquele que os haviam oprimido. Onde a França, sob a influência de Roma, 
acendera a primeira fogueira, ao começar a Reforma, erigiu a Revolução a sua primeira guilhotina. No 
local em que os primeiros mártires da fé foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram 
guilhotinadas no século XVIII.

Foi ordenado um morticínio geral de todos os suspeitos de hostilizar a Revolução. As prisões ficaram re-
pletas, mais de duzentos mil prisioneiros. Nas cidades só se viam cenas de horror, porque um partido de 
revolucionários era contra outro. Assim a França se tornou um vasto campo de contendas.

Os cadafalsos foram manchados do sangue dos sacerdotes. As galés e prisões, que antes se enchiam de 
huguenotes, estavam agora repletas de seus perseguidores. O clero católico romano experimentou todas 
as desgraças que sua igreja infligira aos que chamavam de hereges.

Então criaram o mais bárbaro dos códigos. Ninguém poderia saudar os vizinhos ou fazer orações sem 
perigo de cometer um crime capital. Havia espias em todas as partes. Todas as manhãs a guilhotina 
funcionava em trabalho rápido e prolongado. As cadeias estavam tão cheias como um porão de navio de 
escravos. Nas sarjetas das ruas, o sangue corria para o rio Sena. Enquanto diariamente centenas eram 
levados à morte pelas ruas de Paris, os procônsules recreavam-se com a crueldade. O cutelo da guilho-
tina levantava-se vagarosamente diante do número de condenados. Longas fileiras de prisioneiros eram 
metralhadas. Faziam rombos no fundo dos barcos repletos. A cidade de Lyon se tornou um deserto. Por 
toda a extensão do rio Saumur até à desembocadura no oceano, grandes bandos de corvos e milhanos 
banqueteavam-se nos cadáveres. Não se mostrava misericórdia a sexo ou idade. Centenas de moços e 
moças de dezessete anos foram assassinados. Até criancinhas eram arrancadas do seio para o extermí-
nio.  No curto espaço de dez anos, pereceram multidões. 

A França foi abalada como se fosse por um terremoto, porque a religião, as leis, a ordem social, a família, 
o Estado, e a Igreja, tudo foi derrubado pelos que eram contra a lei de Deus.

3. Quanto tempo duraria o caos na França e como a profecia descreve isso? Apocalipse 11:11

Conhecendo mais
Em 1793 os decretos aboliram a religião cristã e destruíram a Escritura. Três anos e meio mais tarde 
foi adotada pelo mesmo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, concedendo tolerân-
cia às Escrituras.

4. Como as Escrituras seriam honradas depois da Revolução? Apocalipse 11:12

Conhecendo mais
Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e no fim do século XVIII, começou um 
grande movimento de pregação às partes mais remotas do mundo, através das recém-formadas missões.

O incrédulo filósofo Voltaire havia dito: ‘Estou cansado de ouvir dizer que doze homens estabeleceram a 
religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la.’ Desde que ele morreu, milhares têm feito 
guerra à Bíblia mas mesmo assim ela não foi destruída. Onde havia cem no tempo de Voltaire, há hoje dez 
mil, ou cem mil exemplares do Livro de Deus. A própria casa do filósofo se tornou uma livraria cristã.
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5. Há um ditado que diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que aconteceu na França que 
desprezou, zombou, escarneceu, ridicularizou e destruiu a Palavra de Deus e Seus filhos, mostra que 
Deus não se deixa escarnecer. Que lições os adolescentes podem tirar disso?

6. Que poder existe na Palavra de Deus a ponto de nada e ninguém conseguir destruí-la! Hoje a Bíblia 
tem sido zombada e colocada em descrédito especialmente o relato da criação,  e o sábado. Muitos 
à descrevem como mito. Chegará o tempo em que obedecê-la levará à morte. Como podemos estar 
preparados para continuar crendo mesmo neste tempo perigoso?

Parada de Oração
Vamos orar para que façamos escolhas hoje, que nos faça fiéis sempre.

O Desafio
Cada adolescente deve fazer alguma coisa esta semana para ajudar a divulgar a Bíblia, pode ser por rede social.

Anotações
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lição 14

Guerra
Quebra Gelo
Por que as pessoas gostam tanto de filmes e games de guerra?

Será que cenas de destruição, morte, luta são interessantes na vida real?

Temos presenciado milhares de pessoas que fogem de seus países em guerra. Só sírios, segundo o G1 do 
dia 14 de março de 2016, eram 4,8 mil em países vizinhos e 900 mil na Europa.

Yusra Mardini nasceu e se criou em Damasco, na Síria. Sofrendo com a guerra civil desde julho de 2011, 
Yusra não suportava mais fugir com a família de uma cidade para outra escapando das bombas e em 
busca de piscinas seguras para treinar. Se já era uma refugiada dentro do seu próprio país, por que não 
deixá-lo para seguir no esporte? Em 2015, ao lado da irmã Sarah se despediu dos pais e rumou para a 
Turquia. Dali, entrou em um bote superlotado no mar Egeu, viu a morte ao seu lado quando a embarcação 
quase virou e transformou-se em heroína ao decidir saltar e nadar junto de Sarah para salvar os demais. 
Chegou em Lesbos, na Grécia, ficou em um campo de refugiados e então iniciou outra jornada até a Ale-
manha, onde voltou a treinar. Em junho, recebeu o comunicado do COI de que estaria nos Jogos do Rio, 
nadando os 200m livres. Ela espera um dia poder voltar e representar a Síria em uma Olimpíada. Depois 
que chegou em Berlim, a jovem recebeu todo o apoio do comitê olímpico alemão e do técnico Swen Span-
nekrebs, que passou a ser seu técnico. Em fevereiro começou a ganhar uma bolsa de ajuda do Comitê 
Olímpico Internacional. (http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/natacao/noticia/2016/07)

Para Yusra e tantos outros refugiados, a guerra é algo interessante para assistir? Será que eles perderiam 
tempo assistindo ou gastariam dinheiro locando filme sobre este tema?

Quem é o autor das guerras?  

O Desafio de hoje é estudar sobre a primeira guerra do Universo,  em Apocalipse 12.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem fazer suas anotações numa folha de papel.

Versos Símbolo Significado Data?
7 Miguel Após o pecado de Lúcifer

Dragão 
8-9 Jogado sobre a terra Após a queda de Adão e Eva
1 Mulher vestida de sol, sobre a 

lua, coroa com 12 estrelas
2 e 5
1ª. parte Filho que governará as nações

5 u.p.,10 Filho levado ao céu
1. Quem era Lúcifer antes de se tornar Satanás? Ezequiel 28:13-15

2. O que aconteceu com este anjo lindo e perfeito? Ezequiel 28:17 pp

3. De quem sentiu ele inveja? Isaías 14: 12-14

4. Deus é o Rei do Universo e Satanás quis ser mais do que Deus. O que aconteceu então? Apocalipse 12:7

5. Quem é Miguel? Daniel 10:13, 21 -  Daniel 12:1 – Judas 9
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Conhecendo mais
O nome Miguel significa ”quem é semelhante a Deus” e é um desafio a Satanás, que desde o princípio quis 
ser igual ao Criador. Sempre que Miguel é mencionado na Bíblia, refere-se à Pessoa de Jesus como Co-
mandante dos exércitos celestiais em direta disputa com Satanás e os anjos maus. Para nossa felicidade 
eterna, Miguel sempre sai vitorioso. (http://novotempo.com/bibliafacil/quem-e-miguel)

6. Como terminou essa guerra no céu? Apocalipse 12:8-9

7. Lúcifer significa portador de luz.  Leia Ezequiel 28:13 e conte o número de pedras semi preciosas que 
o adornavam. 

8. Ao ser expulso do céu, Lúcifer não só perdeu o seu brilho, mas também o seu nome, uma vez que o 
nome na Bíblia se refere ao caráter da pessoa. Observe o significado de cada nome e seu significado 
(Ver Apocalipse 12:9)

Grande Dragão – animal feroz

Antiga serpente – no Éden agiu com astucia para enganar

Diabo – aquele que é lançado para baixo, enganador

Satanás – adversário

E podemos acrescentar “leão que ruge” (I Pedro 5:8) – vigilante para destruir

9. Quem mais aparece nesta profecia e qual o significado de sua aparência? Apocalipse 12:1 (Ver Efésios 
5: 25-27, 32)

Conhecendo mais
A Bíblia apresenta a igreja por quem Cristo morreu como uma mulher gloriosa e sem defeito... Em Eze-
quiel 16:13 ela é representada por uma noiva com roupas de linho fino bordado.  Uma mulher muito linda 
como uma rainha. E em Apocalipse 12:1 é a igreja de Cristo, pois está vestida de Cristo, o Sol da justiça 
(Malaquias 4:2), refletindo o brilho de Deus (lua sob os Seus pés) e as 12 estrelas são os que a muitos 
ensinaram a justiça  (Daniel 12:3) que brilharão para sempre, representados pelos 12 apóstolos.

10. Quem é o Filho a quem a mulher deu à luz e a que eventos se referem esse capítulo? Apocalipse 12: 2-5

11. Em Ezequiel 28:17 diz: “Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sa-
bedoria por causa do teu resplendor.” Isso mostra que o pecado de Lúcifer começou com a vaidade. 
Qual é o risco da vaidade?

12. Será que as redes sociais e a moda favorecem o aumento da vaidade? Que coisas contribuem para 
promover a vaidade na vida de um adolescente?  

13. Vimos que o orgulho e a vaidade levaram Lúcifer a ambicionar o lugar, a posição de Deus.  Existe o 
mesmo risco hoje? É possível uma pessoa sentir tanto orgulho de si, a ponto de se esquecer de quão 
dependente de Deus ela é?

14. Vimos que Lúcifer conseguiu influenciar um terço dos anjos (e eram anjos!) com suas ideias contra o 
governo de Deus. O que isto fala sobre a influência do mal? Como um adolescente pode se prevenir 
contra as más influências?

15. Lúcifer se orgulhou de sua beleza, se exaltou querendo ser Deus, e lutou contra Ele. Como ele envolve 
os adolescentes nesta guerra contra Deus?

16. Lúcifer ao guerrear contra Deus recebeu nomes segundo o seu novo caráter. Se formos fiéis a Deus, 
que vai acontecer com o nosso nome? Apocalipse 3:12

17. No coração de Lúcifer inexplicavelmente nasceu a vaidade. A vaidade o levou a ambicionar o lugar 
mais exaltado no Universo – o trono de Deus. A ambição o levou a mentir contra Deus enganando a 
terça parte dos anjos. Com os enganados ele lutou contra Deus e foram expulsos do céu.
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18. Aqui na terra ele continua guerreando contra Deus e Seus representantes. Na próxima semana vamos 
estudar sobre a guerra que ele travou, e ainda trava especialmente contra a Igreja de Deus.

Parada de Oração
Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos humildes, a reconhecermos nossa total dependência dEle e 
a estar alertas para não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo.

O Desafio
Cada adolescente deve fazer uma análise sobre o tipo de influência que seus amigos exercem sobre ele, 
e sobre o tipo de influência que ele está exercendo sobre os amigos, e orar sobre isso.

Anotações
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lição 15

Refúgio nas montanhas
Quebra Gelo
Quem sabe quais são os picos mais altos do mundo? (Se possível mostre imagens)

Na Ásia estão os picos mais altos do mundo, o  Monte Everest  com 8848 m, e o K2 com  8611 metros;  

Na América do Sul, com 6962 m de altura, o Aconcágua, na Argentina;

Na América do Norte o McKinley, com 6194 m.

Na África o Kilimanjaro  com 5891,8 m.

Na Europa o Elbrus  com 5642m.

Na Antártica o Maciço Vinson  com 4892 m. 

O Desafio de hoje é  conhecer a mais famosa cordilheira que aparece na Bíblia - os Alpes. Os Alpes pas-
sam pela Áustria,  Eslovênia,  Itália,  Suíça,   França,  país de Mônaco e um outro país tão pequeno quanto 
Mônaco, que fica pertinho da Alemanha, o Liechtenstein.

Vamos conhecer como essa cadeia de montanha se tornou um refúgio para os fiéis filhos de Deus, em 
Apocalipse 12.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem  fazer suas anotações numa folha de papel.

Versos Símbolo Significado Data?
13, 6 Mulher fugiu para o deserto
14-16 Dragão perseguiu a mulher

3 anos e meio
Dragão lançou água na mulher

17 Descendentes da mulher
Na semana estudamos sobre a guerra no céu e como ela veio parar na terra.

1. Depois da queda, o que Deus disse que haveria? Gênesis 3:15 

2. Mas a guerra se tornou mais forte quando veio Jesus. Como o inimigo tentou destruí-Lo? Mateus 2:12-
13; 17-18; Lucas 9:7-9.

3. Quando Jesus morreu como foi declarada a Sua vitória sobre Satanás, uma vez que todo o universo 
pode ver o verdadeiro caráter do inimigo? Ap. 12:10

4. Com a vitória de Cristo na cruz, qual foi a reação do inimigo? Ap.12:12

5. Depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, quem Ele deixou como Seus representantes na 
terra? João 15:14

6. Dai em diante satanás guerreou contra a mulher, a igreja. Como ela tentou se proteger e o que acon-
teceu? Apocalipse 12: 13-14

7. Por quanto tempo a mulher ficaria escondida? Apocalipse 12: 14
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Conhecendo mais
Quando estudamos as Sete Igrejas do Apocalipse, e a Revolução Francesa, vimos que os cristãos come-
çaram a ser perseguidos e mortos desde os dias dos apóstolos, mas houve um tempo de maior persegui-
ção, que foi durante os 1260 anos, que aparecem de novo aqui. Por isso a igreja esteve escondida durante 
a perseguição.

Um tempo= 1 ano = 360 dias

Tempos = 2 anos = 720 dias

Metade de um tempo= 180 dias

360+720+180 = 1260 dias – Se cada dia é um ano em profecia, então 1260 anos.

8. Como que os descendentes da mulher derrotariam o dragão e o que isso significa? Apocalipse 12:11

9. O que aparece no verso 15 e o que significa? Apocalipse 12:15 

Conhecendo mais
Significa a inundação de costumes e práticas do paganismo que satanás colocou dentro da igreja tentan-
do destruí-la.

10. O que a terra fez para ajudar a mulher e o que isso significa? Apocalipse 12:16 

Conhecendo mais
A igreja se escondeu nos lugares isolados da terra. Desde o início do cristianismo os cristãos foram 
falsamente acusados de crimes, tidos como a causa das grandes calamidades como fomes, pestes e 
terremotos, se tornando objeto do ódio e suspeita popular. Por isso foram condenados como rebeldes ao 
império, inimigos da religião e peste da sociedade. Muitos foram lançados às feras ou queimados vivos 
nos anfiteatros, alguns crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios para serem despeda-
çados pelos cães. 

Por isso foram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários. As catacumbas de 
Roma abrigaram milhares de cristãos. 

Na Itália, os valdenses buscaram refúgio nos Alpes.  Eles foram os primeiros povos da Europa a ter a tra-
dução das Escrituras na língua materna, conservando-a pura e incontaminada, e isto despertou o ódio e a 
perseguição da igreja. Durante mil anos os valdenses mantiveram a fé. Quando perseguidos, dos rochedos 
cantavam louvores a Deus e os exércitos de Roma não podiam silenciá-los.

As crianças valdenses aprendiam a ler nas Escrituras, sabiam decor longas porções do Antigo e do Novo 
Testamento.  Seus pais eram ternos e bondosos, mas não permitiam a condescendência própria e prepa-
ravam seus filhos para uma vida de provações e, talvez a morte de mártir. Eram ensinados a pensar e agir 
por si mesmos, a encarar responsabilidades, e a guardarem silêncio, pois uma palavra indiscreta poderia 
pôr em perigo a sua vida, e a de centenas. 

Eles eram pacientes e, incansáveis, porque copiavam versículo por versículo, dos capítulos da Bíblia, nas 
profundas e escuras cavernas, à luz de archotes.

Os valdenses iam para as universidades para estudar e para compartilhar as Escrituras. Escondiam ma-
nuscritos nas roupas para não despertar suspeita, e cautelosamente os entregavam aos que tinham o 
coração aberto. Outros se disfarçavam de mercadores ou vendedores ambulantes de sedas, joias e outros 
artigos, assim eram bem recebidos, e despistavam seu verdadeiro trabalho.

Infelizmente, muitas vezes, depois de partilhar a Escritura, ele desaparecia porque ia para outros países, 
ou era traído, e morria num calabouço, ou era queimado na fogueira. 

Para exterminá-los, o dragão, através da igreja de Roma, usou as cruzadas, e os inquisidores.  As suas 
terras foram dizimadas, suas casas e capelas destruídas, e seus campos se tornaram desertos. Mas, 
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apesar da perseguição, das cruzadas, e das mortes, os valdenses continuaram mandando missionários, 
e fazendo cristãos. Eles testemunharam da Bíblia, muitos séculos antes de Lutero, semeando a Reforma.

Os huguenotes também viveram nos Alpes do lado francês, por séculos. A fuga deles é conhecida como ‘a 
fuga de cérebros,’ porque em 1685, quando o rei Luís XIV  declarou o protestantismo ilegal, entre 200.000 
a 1.000.000 deles  fugiram para os países protestantes: como a Inglaterra, a Holanda, a Suíça, a Noruega, 
a Dinamarca e a Prússia. E onde eles foram, houve crescimento econômico.

Enquanto os valdenses eram exterminados nas montanhas do Piemonte, os albigenses que eram vistos como 
protestantes, eram proscritos, e tinham sua cabeça a premio, sendo perseguidos como animais selvagens.

Os cristãos da Inglaterra, quando perseguidos, refugiaram-se na Bretanha. Quando os saxões invadiram a 
Bretanha, o paganismo predominou e os cristãos ingleses também se refugiaram nas montanhas e pântanos. 

11. O que vai acontecer em breve? Apocalipse 12:17 

Parada de oração
Vamos orar para que quando tivermos que fugir para as montanhas sejamos tão fiéis quanto esses povos 
do passado. 

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana, escrever um verso bíblico por dia na sua rede social, ajudando 
a divulgar a Bíblia, assim como os valdenses fizeram no passado, de casa em casa. 

Anotações
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lição 16

Que soem as trombetas
Quebra Gelo
A dinâmica do gato e rato. Vamos pintar um gato com um bigode. Os demais serão ratos. O gato pode 
“eliminar” qualquer rato que cair na sua “ratoeira.” A ratoeira são versos bíblicos que o gato vai começar 
a dizer e o rato deve continuar. Os versos podem ser os seguintes:

• Lembra-te do Teu Criador nos dias  _________________________  Eclesiastes 12:1

• O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me  _______________ Sal 23:1-2

• De tudo o que se tem ouvido o fim é _______________________ Eclesiastes 12: 13

• Não se turbe o vosso coração ___________________________________ João 14:1

• Amarás ao Senhor teu Deus ___________________________________ Lucas 10:27

• Tudo posso ______________________________________________ Filipenses 4:13

• Se Deus é por nós __________________________________________Romanos 8:31

• Todas as coisas contribuem _________________________________ Romanos 8:28

• Os céus proclamam a _________________________________________ Salmo 19:1

O Desafio hoje é saber como nesta luta entre o gato e o rato, os cristãos sobreviveram durante os mil e 
duzentos e sessenta anos, já que, como vimos os valdenses, huguenotes e albigenses foram quase to-
talmente extintos.

Abra sua Bíblia em Apocalipse 8. 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações

Versos Símbolo Significado Data
2-4 Incenso com orações --------------
6 7 trombetas --------------
7 Chuva de pedra e fogo

Destruição da terça parte da terra, 
árvores e ervas

8-9 Montanha em fogo no mar. 
Mar em sangue

10 Grande estrela como tocha sobre rios 
e águas

1. O que João vê nesta profecia? Apocalipse 8:2-4

Conhecendo mais
No santuário do deserto havia um altar de ouro para o incenso que deveria queimar sem parar e que en-
sinava o trabalho de Jesus para a nossa salvação.

Como o incenso passava por cima da cortina e alcançava a arca, representava as orações que chegam 
até o céu.
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João vê também outro anjo com um vaso de ouro recebendo muito incenso para juntar com as orações 
de todo o povo de Deus. Isso significa um tempo de muita aflição que leva a muita oração. 

Então o anjo pegou o vaso de incenso, encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, 
estrondos, relâmpagos e um terremoto.  Isto mostra que Jesus, que intercede por nós diante de Deus, 
também responde a oração dos justos que estão sofrendo, enviando juízos sobre os que perseguem o 
Seu povo.

2. O que ele vê em seguida e o que significa? Apocalipse 8:2

Conhecendo mais
Cada trombeta é um juízo ou castigo de Deus sobre os que perseguem Seus filhos, para que eles tenham 
uma trégua, um alívio, nos 1260 anos de perseguição.

3. Qual foi o primeiro juízo ou trombeta e sobre quem caiu? O que isso significa? Apocalipse 8: 7

Conhecendo mais
A chuva de pedra e fogo confirma que são juízos sobrenaturais, ou castigos divinos, como aconteceu nas 
pragas do Egito. A destruição da terça parte da terra, árvores e erva é um símbolo da invasão dos visigo-
dos sobre Roma. Os visigodos eram cruéis e sanguinários e, liderados por Alarico, considerado o terror de 
Roma, varreram a Macedônia e a Grécia. Atravessaram os Alpes e saquearam Roma em 410. Pilharam a 
França e fixaram-se na Espanha. Alarico dizia: ‘não posso parar, é Deus quem me impele.’ Assim, enquan-
to Roma se defendia ou combatia os visigodos, os cristãos tinham um tempo de trégua. 

4. Qual a segunda trombeta e o que significa? Apocalipse 8:8-9

Conhecendo mais
É a invasão de Roma pelos vândalos em 455, sob as ordens de Genserico, quando pilharam e saquearam 
a cidade por duas semanas. Eles atravessaram a França, a Espanha e o Norte da África. Dominaram o 
Mar Mediterrâneo com sua esquadra de piratas saqueando as costas da Espanha, Itália e Grécia, aprisio-
nando os navios romanos. O imperador romano Majoriano se preparou para um confronto naval durante 
três anos e sua esquadra foi abatida em um só dia! Em uma só noite, destruíram mais da metade da es-
quadra romana, composta de 1113 navios com 100.000 homens! Dizem que Genserico  à bordo das suas 
embarcações não escolhia qual rumo tomar, mas dizia: ‘o vento e as ondas nos levarão para aqueles a 
quem Deus larga de Sua mão.’ Os vândalos deram muito trabalho aos romanos e, paz aos cristãos que 
deixaram de ser a sua preocupação por um bom tempo.

5. Qual a terceira trombeta e o que isso significa? Apocalipse 8:10-11

Conhecendo mais
A grande estrela é Atila, o rei dos hunos, que invadiu as terras romanas onde existiam muitos mananciais 
e rios, causando grande destruição, na rapidez de um meteoro.

Atila dizia-se consagrado a Marte, o deus da guerra. Invadiu os Alpes, e partes da Europa através dos rios. 
Absinto ou Amargura era o nome que Atila dava a si mesmo, pelo terror, e rastros de destruição e morti-
cínio que deixava. Ele dizia ser o ‘flagelo de Deus’, o ‘terror do mundo’ e que, ‘onde seu cavalo pisava não 
nascia mais a relva.’ Sua maior batalha foi em 451, na França, onde morreram entre 100 mil a 200 mil de 
seus 700 mil homens! Ao marchar para Roma, em 453, o Papa Leão I foi ao seu encontro pedir clemência 
para que a cidade fosse poupada. Segundo alguns historiadores, Atila aceitou poupá-la em troca de um 
tributo anual em ouro. O bárbaro morreu logo depois disso. Mas enquanto os romanos se preocupavam 
com os hunos, os cristãos tinham paz.

Como pudemos ver as trombetas são povos bárbaros liderados por homens cruéis e sanguinários com 
ideais de conquista.
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6. O espírito de competição, o desejo de supremacia leva à luta por poder. Que lições podemos aprender 
com isso?  

7. Todos os conquistadores acreditavam que estavam lutando em nome de Deus. Apesar de Deus per-
mitir a sua ação para punir os inimigos do Seu povo, Deus é a favor das guerras e destruições? Quem 
está por trás disso?

8. Diante disso você preferiria ser o oprimido pelos maus ou o que exerce juízo sobre eles? Por quê? 
Romanos 8:31

Parada de Oração 
Vamos decorar: “Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.” Mateus 5:5 Vamos orar 
para que Deus nos dê o mesmo espírito manso de Jesus para possamos ser o objeto do Seu cuidado.

O Desafio
Cada adolescente deve fazer uma lista dos pedidos de oração apresentados durante o culto de quarta-fei-
ra na sua igreja, e interceder por eles durante a semana.

Anotações
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lição 17

Socorro do Céu
Quebra Gelo
Eu vou citar um personagem bíblico e vocês devem dizer quem é:

a. Quem foi salvo por Deus de um dilúvio? 

b. Foi libertado por seu tio Abraão. (Gênesis 14:16)

c. Quem foi livrado das mãos de seu irado irmão? (Gênesis 27:41-43)

d. Quem livrou um jovem da prisão e o honrou com importante cargo? (Gên. 41:39-40)

e. Que milagre Deus fez para livrar Josué dos amorreus? (Josué 10:12-14)

f. Como foi salva Raabe em meio a destruição de Jericó? (Josué 2:17-19)

g. Como a esposa de Davi o livrou d rei Saul? (I Samuel 10:12)

h. Quais os três jovens que foram salvos da fornalha ardente? (Daniel 3:28)

i. Quem livrou a Daniel da boca dos leões? (Daniel 6:22)

j. Como Deus livrou a Jonas na tempestade? (Jonas 2:2-3,10)

Estes são alguns exemplos de como Deus usa pessoas, circunstâncias e meios sobrenaturais para salvar 
os Seus filhos.

O Desafio é continuar estudando como Deus salvou Seus filhos fiéis durante mil e duzentos e sessenta 
anos. Já estudamos as 3 primeiras trombetas e agora vamos continuar estudando as demais. Abra sua 
Bíblia em Apocalipse 8:12-13, 9:1-21 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações

Versos Símbolo Significado Data
11 Estrela é Amargura
12 Ferido o sol

A lua e as estrelas
9:1 Estrela caída do céu

Chave do abismo --------------
2 Fumaça escurecem o sol e o ar
3 Gafanhotos como escorpiões
4 Marca do sinete de Deus
5 Torturar por 5 meses
6 Querer morrer, mas a morte fugirá deles --------------
7 cavalos prontos para a batalha -------------

Coroa de ouro ----------------
8 Cabelos de mulher -----------

dentes como de leão -------------
10 Ferrões e rabos para ferir --------------
11 Abadom e Apolion ---------------
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1. Qual é a quarta trombeta e o que ela significa? Apocalipse 8:12

Conhecendo mais
É a queda do Império romano em 476 diante de Odroaco, o rei dos hérulos. O sol ferido é Rômulo Augusto, 
o último imperador. A lua e as estrelas representam os cônsules e senadores que também deixaram de 
existir. A partir daí a Itália se tornou apenas uma província do Império do Oriente, com sua sede em Cons-
tantinopla. Enquanto os hérulos tentaram e destruíram Roma, houve trégua para os cristãos.

2. Que símbolo de mau presságio João vê antes de soar a quinta trombeta? Apocalipse 12:13

3. Qual é a quinta trombeta e o que ela significa? Apocalipse 9: 1-10

Conhecendo mais
A estrela que caiu do céu é Maomé que adotou o título de profeta, reuniu seguidores e impôs sua doutrina 
pela força das armas, a partir do ano 622. O monoteísmo defendido por Maomé serviu para repreender 
a idolatria da igreja católica. O abismo é o deserto árabe de onde saiam seus exércitos como nuvens de 
gafanhotos e sua doutrina escureceu o Sol da Justiça que é Cristo. A fumaça é a religião islâmica que 
contaminou a pureza do evangelho e eclipsou a graça, ao fazer de Jesus apenas um profeta.

Gafanhotos representam os rápidos e irresistíveis ataques dos soldados islâmicos como o poder de es-
corpiões. Mas assim como o ferrão do escorpião é extremamente doloroso, mas raramente é fatal ao 
homem, assim eles incomodariam muito, mas causariam pouca destruição.

Grandes exércitos causavam grande barulho como os bandos de gafanhotos. O rosto humano; turbantes 
na cabeça, cabelos longos como de mulher, mostra que eram soldados. Seu poder de destruição como 
dentes de leão. Na conquista de Meca, 700 maometanos usaram couraças de ferro. 

Assim como João descreveu no capítulo 12 satanás ao ser expulso do céu por querer tomar o lugar de 
Deus, arrastando com sua cauda um terço dos anjos, a cauda do gafanhoto aqui, também representa a 
doutrina de mentira e engano, onde Deus é substituído por Alá, e Jesus pelo profeta Maomé.

4. Qual o significado de Apocalipse 9:4?

Conhecendo mais
Os maometanos só podiam ferir quem não tivesse a marca do sinete de Deus na testa. Eles não matavam 
crianças, nem mulheres, não destruíam árvores, nem animais, como os bárbaros, matavam somente 
homens. Sua luta era contra a igreja católica, o cristianismo apostatado.

5. Quanto tempo duraria seu poder? Apocalipse 9:10

Conhecendo mais
Somente cinco meses, ou seja, 150 anos. 

30 dias x 5= 150 dias, são 150 anos... de 1299 a 1449

O primeiro ataque sobre o Império Romano Oriental foi em 27 de julho de 1299 e terminou em 27 de julho 
de 1449. Eles invadiram e atormentaram, conquistaram províncias, mas não conseguiram por um fim 
nele. Foram 150 anos de alívio aos cristãos.

6. Que dois nomes hebraicos aparecem e qual é o seu significado? (v.11)

Conhecendo mais
O nome hebraico Abadom e em grego Apolião quer dizer “O Destruidor”.

7. Uma das coisas mais fantásticas no estudo das profecias é sua exatidão. Vimos que o poder dos 
maometanos e terminou exatamente no tempo previsto 5 meses  (Apoc. 9:5). O que isso indica sobre 
a exatidão das profecias?
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8. Outra coisa interessante é que os maometanos só podiam ferir quem não tinha o selo de Deus. (Apoc. 
9:4).  O que isso fala a você? 

9. O tema de hoje é socorro do céu. Deus permitiu a luta contra a Igreja de Roma, para que Seus filhos 
deixassem de ser alvo das perseguições. O que isto fala a você?

Parada da Oração
Vamos orar agradecendo a Deus porque Ele vê o nosso sofrimento e envia socorro, e ajuda no momento certo.

O Desafio
Cada adolescente deve cada manhã ler e repetir o Salmo 46:1-3 até decorá-lo, para que em momentos 
de perigo, possa ter a certeza de que Deus pode salvá-lo.

Anotações
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lição 18

Teimosia
Quebra Gelo
Você conhece pessoas teimosas? Você é uma delas? 

Segundo se sabe, Thomas Edison, foi uma das pessoas mais teimosas. Graças a sua teimosia ele con-
seguiu criar muitas invenções. 

Dizem que quando Edison inventou a lâmpada, fez mais de mil tentativas, até o ponto de um dos seus 
discípulos lhe perguntar por que ele persistia na construção de uma lâmpada, se depois de mais de 1000 
tentativas tinha falhado. Edison respondeu que não eram falhas, ‘eu descobri mil maneiras de como não 
fazer uma lâmpada.’ (http://hispaciencia. com.br/forum/viewtopic) 

Thomas Edison foi consagrado como “o mais útil cidadão americano”.

Patenteou 360 invenções, entre elas, um sistema eletrônico de votação (semelhante a urna eletrônica 
brasileira), o fonógrafo, aperfeiçoou o telefone,  criou o cinetoscópio (projetor de cinema), fez vários fil-
mes, etc.

Apesar de todos os esforços, comparáveis aos que empregou para inventar a lâmpada, não conseguiu produzir o 
carro de seus sonhos movido a eletricidade gerada por uma bateria. Entregou os pontos depois de 10 mil expe-
riências e 1 milhão de dólares. (http://super.abril.com.br/comportamento/thomas-edison-o-genio-da-lampada)

A teimosia de Thomas Edson é positiva e pode ser chamada de persistência. 

Você é teimoso ou persistente?

O Desafio de hoje é continuar estudando como Deus salvou Seus filhos fiéis durante mil e duzentos e 
sessenta anos, e como a Igreja Romana, mesmo sofrendo invasões, teimou em continuar na perseguindo 
esses fiéis. Vamos estudar Apocalipse 9:13-21 e 11:15-19.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem usar uma folha para fazer as suas anotações

Versos Símbolo Significado Data
13 4 pontas do altar
14 4 anjos ------------

Rio Eufrates
15 Hora, dia, mês e ano
16 200 milhões de soldados
17-18 couraças vermelhas como fogo, azuis como safira 

e amarelas como enxofre
------------

Da boca saia fogo, fumaça e enxofre.
20-21 Não se arrependeram dos ídolos e mortes -------------
11:15-19 Julgamento dos mortos e recompensa aos fieis ------------

1. Quando o sexto anjo tocou a sua trombeta, de onde vinha a voz? O que isso significa? Apocalipse 9:13
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Conhecendo mais
As pontas do altar eram chifres, que representam poder. Portanto, o poder vinha de Deus.

2. Que ordem foi ouvida ao soar a sexta trombeta? Apocalipse 9:14

Conhecendo mais
Os anjos retém o poder de destruição, mas agora Deus ordena que ela venha.

3. O que acontece na sexta trombeta e qual o significado? Apocalipse 9: 14-15

Conhecendo mais
Os maometanos, na quinta trombeta, só atormentaram, agora Deus dava poder para matar ao Império 
Turco Otomano. Os 4 anjos são os 4 sultanatos que ficavam às margens do rio Eufrates, e integravam o 
Império Otomano: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Eles se uniram para conquistar Constantinopla.

4. Por quanto tempo duraria esta coligação? Apocalipse 9: 15 

Conhecendo mais
Seu poder seria de hora, dia, mês e ano. 

O ano tem 365 dias, mas no calendário judaico, o ano era de 360 dias. 

Um dia= 1 ano = 360 dias

Um mês= 30 dias = 30 anos,

Um dia =24 horas,  

1 hora = 360 dividido por 24 = 15 dias. 

Portanto, 360+30+1 + 15 dias = 391 anos e 15 dias.

E foi exatamente este o tempo do Império Turco Otomano. Começando em 27 de julho de 1449, no final 
da quinta trombeta, chegamos a 11 de agosto de 1840, quando o Império perdeu sua independência ao 
aceitar a proteção das potências aliadas da Europa: Inglaterra, França, Rússia, Prússia e Áustria, que eram 
nações cristãs.

Os turcos exterminaram o que restava do Império Romano Oriental deixado pelos maometanos, e anexa-
ram o Egito, a Etiópia e a Líbia (atual Armênia). Eles foram os juízos ou flagelos de Deus para castigar o 
cristianismo apostatado.

5. Qual o significado do número dos soldados? Apocalipse 9:16

Conhecendo mais
Os duzentos milhões de soldados mostra o tamanho do exército que só contra Constantinopla foram 250 
mil homens! 

6. Que cor tinha a couraça dos cavaleiros? O que isso significa? Apocalipse 9: 17

Conhecendo mais
As cores do fogo, jacinto e enxofre, ou seja, vermelhas, azuis como safira, e amarelas, eram as cores da 
bandeira turca.  

7. O que saia da boca dos cavalos? O que significa? Apocalise 9:17 u.p.-19
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Conhecendo mais
Da boca saia fogo, fumaça e enxofre. Os turcos foram os primeiros a usar pólvora na guerra. Quando em 
combate atiravam com mosquetes, e, como eles se penduravam ao lado do cavalo para poder atirar, 
João, ao descrevê-los tem a impressão de que o fogo sai da boca dos cavalos. Eles também usavam 
canhões com carga explosiva.

8. Apesar de todo aparato bélico a Igreja foi vencida?  Apocalipse 9: 20-21

Mamoé II, o conquistador de Constantinopla jurou não dormir, comer manjar e sentir prazer enquanto não 
derrubasse os deuses de madeira, bronze, prata e ouro ou pinturas que as nações discípulas de Cristo 
haviam feito com as suas mãos. Mas o interessante é que, apesar dos juízos, o verso 21 diz que o papado 
‘não se arrependeu dos crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem 
dos seus roubos.’

9. O que acontece na sétima trombeta e o que isto significa? Apocalipse 11: 15-19

Conhecendo mais
Esses versos contam o que está acontecendo hoje no céu: o julgamento. ‘Tu tens usado o Teu grande 
poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos porque já chegou o momento de mostrares 
a Tua ira e a hora de os mortos serem julgados.’ E, quando o julgamento terminar,  quando Jesus voltar, 
Ele dará  a recompensa aos Seus ‘servos, os profetas, e a todo o Seu povo, e todos os que O temem. E 
destruirá os que matam pessoas na terra!’

10. Hoje vimos como a Igreja de Roma continua teimando na sua luta contra Deus e Seus representantes. 
Será que é por isso que Deus não pode salvar pecadores?

11. Todas as trombetas já soaram, e a sétima já está soando. O que isso diz para você?  Se todas as pro-
fecias das trombetas se cumpriram de modo incrível, como deve ser o cumprimento final da sétima? 

Parada da Oração
Vamos orar para que sejamos o povo fiel a quem Jesus virá resgatar.

O Desafio
Cada adolescente deve pedir perdão aos pais e/ou outras pessoas por sua teimosia quando está errado. 
Pedir perdão a Deus e suplicar-Lhe para que o ajude a abandonar este hábito.

Anotações
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lição 19

Parábola viva
Quebra Gelo
Você sabe o que é uma parábola? Jesus usou este método para ensinar muitas verdades importantes. 
Quando Jesus falou sobre o fermento e a dracma perdida, certamente as mulheres jamais se esquece-
riam. Quando falou da ovelha perdida ou das sementes, os homens não se esqueceriam. Por quê?

Você consegue inventar uma parábola com coisas que usamos no dia a dia?

Cada participante, ou dupla deve criar a sua parábola e apresentá-la.

O Desafio de hoje é conhecer uma parábola que Deus utilizou no estabelecimento da nação de Israel.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. O que Deus mandou Moisés construir no deserto? E para que? Êxodo 25:8

2. Moisés escolheu o modelo e o que colocar na arca? Êxodo 25:9 

3. Quando alguém pecava no deserto o que devia fazer para livrar-se do seu pecado? Levítico 4:27-30

4. Simbolicamente, esse sangue era um registro do pecado e ficava ali no santuário por quanto tempo? 
Levítico 16: 29 e 30. 

5. O que acontecia no dia da Expiação? Levíticos 16:5, 8-9

6. O que era feito com o bode da oferta? Levítico 16: 15-16

7. O que acontecia ao outro bode, o bode expiatório que levava os pecados cometidos durante o ano 
inteiro? Levítico 16: 20-22

Conhecendo mais
Quando o Sumo Sacerdote saía do santuário, simbolicamente carregava consigo os pecados de cada 
israelita, cometido durante todo o ano e que tinham manchado a cortina e as pontas do altar de incenso. 
Assim, ele simbolicamente transferia esses pecados para o outro bode, o bode vivo, ou bode expiatório. 
Este bode era levado ao deserto, para uma terra solitária, longe do acampamento de Israel para morrer 
ali, com os pecados do povo sobre si.  

8. Que certeza tinham os israelitas de  todos os seus pecados daquele ano inteiro tinham sido finalmente 
apagados? Levítico 16: 34

9. Cada vez que um pecador oferecia seu sacrifício, ao colocar a mão sobre a cabeça do animal e con-
fessar sua culpa, ele simbolicamente estava transferindo sua culpa para o animal. O que isso repre-
sentava? João 1:29

10. Diariamente os israelitas viam a fumaça das ofertas, sentiam o cheiro do sangue e da carne assada. 
Cada família tinha algumas ovelhas ou cabras, e sabiam que o primogênito desses animais devia ser 
sacrificado em seu lugar. Isto era uma parábola viva que ensinava o plano da salvação. Que plano é 
esse? João 3:16

11. Na cerimônia da santa ceia geralmente é lido Isaías 53. Com a compreensão que você agora, o que 
significa para você os versos 4-7?

12. Até hoje os judeus comemoram o dia da expiação, o Yom Kipur, ou Kippur, que é um feriado judaico 
e uma das datas mais importantes do calendário dos judeus. É dia de intensa oração e contato com 
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Deus, um período de jejum de 25 horas. É comum durante o Yom Kipur, orações de confissão, e uma 
lista de transgressões entre o homem e Deus e o homem e seu semelhante. Durante essa oração, é 
possível incluir qualquer transgressão que se queira na lista. Como o Yum Kipur segue o calendário 
judaico, a data varia no nosso calendário. Em 2017 será dia 30 de setembro. (http://www.mensagens-
comamor.com/yom-kipur)

Atualmente os judeus não sacrificam mais um animal, mas ainda oram aguardando o Messias. Entre os 
cristãos a comemoração da morte de Jesus é durante a Semana Santa. Como você acha que deveríamos 
comemorá-la?

13. A morte de Jesus foi muito importante, mas se Ele não tivesse ressuscitado teríamos salvação?            
I Coríntios 15: 17-22.

14. Que rito Jesus estabeleceu para comemorar a Sua morte e ressurreição? Será que também podemos 
considerá-la uma parábola viva? I Coríntios 11: 23-26

Parada de Oração
Vamos orar agradecendo a Deus pelo Seu plano para apagar os nossos pecados e por Ele já ter realizado 
esta obra ao morrer na cruz.

O Desafio
Cada adolescente deve desenhar os móveis do santuário do deserto e refletir sobre o significa de cada um 
deles durante a semana.

(desenhar 2 retângulos com estas informações - um maior e outro menor)

50m de comprimento x 25 m de largura x 2,5 de altura

Desenhe no pátio:  o altar de sacrifício (representava a morte de Jesus) 
a pia (pela morte de Jesus somos limpos do pecado)

Desenhe no Santo:  à esquerda: o candelabro (Jesus, a luz do mundo) 
à direita: a mesa com os pães sem fermento (Jesus, o Pão da Vida) 
dividindo o santo do santíssimo: a cortina de anjos (céu) 
em frente a cortina: altar de incenso (Jesus ouve as orações)

Desenhe no Santíssimo:  no fundo: a arca com a tampa com os 2 anjos (o trono de Deus) 
dentro da arca: as 2 tábuas da lei (caráter de Deus)

Santo    Santíssimo

10m comprimento   5m comp.

5m largura   5m largura
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lição 20

A sentença
Quebra Gelo
Vamos encenar um julgamento. Um será o juiz. Outro será o advogado de defesa, outro o advogado de 
acusação (promotor), alguém será o réu, e os demais serão as testemunhas e o júri.

O caso: O adolescente foi visto colando numa prova.

Caso seja condenado, estabelecer a punição, e dar a sentença final.

Depois que cada um fizer seu papel, explicar que vivemos em tempos de julgamento. O Desafio de hoje é 
saber quando começa e quando termina o julgamento e porque estamos sendo julgados. Vamos estudar 
Daniel 7.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado Data 
9 Aquele que sempre existiu

Roupa e cabelos brancos
10 Abertos os livros

Milhares e milhões
1. Segundo a Bíblia quem é Aquele que sempre existiu? Gênesis 21:33 

2. Como Deus e descrito em Lamentações 2:3 u.p.?

3. Quem aparece em Daniel 7:9?

4. Em Daniel 7:10 diz que abriram-se os livros. Que livro aparece em Malaquias 3:16 e o que está escrito nele?

5. Sobre o que livro fala Neemias e o que está escrito nele? Neemias 13:14

6. Isaías também fala de um livro. O que tem escrito nele? Isaías 65:6

7. Como João descreve uma cena de julgamento? Que livros ele vê? Apocalipse 20:12 

8. Portanto, quais são livros de Daniel 7:10? 

9. Quem são as testemunhas neste julgamento?  E por que eles podem testemunhar? Mateus 18:10 

10. Quando começou este julgamento? E o que isto significa? Daniel 8: 14

Conhecendo mais
Conforme já estudamos, Daniel estava muito preocupado porque pensava que o templo que demoraria 
2300 anos para ser purificado era o templo de Jerusalém, que fora destruído em 605. Como 2300 anos 
era um período longo demais, certamente o povo de Deus, que estava exilado na Babilônia, perderia sua 
identidade vivendo ali por tanto tempo e acabaria abandonando o verdadeiro Deus e adotando os deuses 
babilônios. Por isso o profeta  adoeceu, e fez uma oração de confissão (capítulo 9). Deus enviou o anjo 
Gabriel para explicar a profecia. Os 2300 anos começariam com o decreto de Ciro para reconstruir Jeru-
salém e o templo em 457 a.C. (Dan. 9:25) e terminaria em 1844.

11. Que templo é este que seria purificado em 1844? O que significa esta purificação?
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Conhecendo mais
O templo de Salomão que foi destruído em 605 a.C., portanto, não existia mais quando Daniel teve a visão. 
O templo que começou a ser reconstruído nos dias de Ciro foi o que Jesus conheceu e que foi destruído 
no ano 70 D.C. Então que templo existia para ser purificado em 1844?

12. Que santuário existia até 1844 contaminado com pecados e que precisava ser purificado? Êxodo 25:9; 
Hebreus 8: 2 e 5.

13. Esse santuário que está no céu, onde não existe pecado, precisava ser purificado? Hebreus 8:1-3

Conhecendo mais
Já vimos que há livros de registro no céu, das boas e das más obras, e o livro da vida. Como acontecia 
no santuário do deserto, cada vez que pecamos isso é registrado e quando nos arrependemos e pedimos 
perdão, por causa do sacrifício de Jesus somos perdoados, mas o registro dos nossos pecados perma-
nece no céu. Por isso Deus estabeleceu um tempo quando, como acontecia no deserto, começaria a 
purificação, ou seja, o dia da expiação.

14. Quem é o Sumo Sacerdote deste santuário? Hebreus 7:26

15. Quando Jesus entrou neste santuário? Hebreus 9:24

16. Que sangue foi levado para purificar o Santíssimo do céu? Hebreus 9:12 

17. O que será feito com os pecados que estão escritos no céu depois que terminar o julgamento e Jesus 
deixar o céu? Apocalipse 20:1-3

Conhecendo mais
Assim como o bode expiatório recebia os pecados e era levado para o deserto, quando Cristo terminar 
Sua intercessão no céu, Satanás será preso nesta Terra deserta, longe dos santos que estarão no céu, e, 
como originador do mal, ele receberá todos os pecados dos santos, para que receba a sentença dos seus 
pecados e dos que levou os filhos de Deus a cometer, esses que foram justificados por Jesus durante o 
julgamento. Mas isso só acontecerá quando Jesus voltar.

18. A profecia mostra que o santuário seria purificado em 1844. Esse julgamento já começou?

Conhecendo mais
A Bíblia fala de mais de um julgamento. O julgamento tem fases iguais as de qualquer julgamento comum. 
Quando existe um suspeito, primeiro é feita a investigação, por que é preciso juntar provas contra e a fa-
vor. No caso dos justos, existem provas contra eles, pois seus atos estão escritos nos livros e os próprios 
anjos também são testemunhas. Mas, como Jesus morreu em lugar deles, sua dívida já foi paga.
19. Que dívida os justos tem? Romanos 6:23

20. Se as provas já existem que fase julgamento está acontecendo desde 1844?

Conhecendo mais
Desde 1844 está acontecendo o chamado juízo de investigação. Este julgamento é somente dos justos, 
os que foram perdoados por Jesus. Porque ‘o salário do pecado é a morte,  mas o dom gratuito de Deus 
é a vida eterna.’

21. Quando finalmente será dada a sentença e a execução da mesma? Daniel 7: 26-27; Apocalipse 20:15
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Parada de Oração
Vamos agradecer a Jesus por ser o nosso Sumo Sacerdote, nosso Advogado de defesa, mas acima de 
tudo, por ser o nosso Salvador. Graças a Sua morte não seremos condenados, mas aprovados no julga-
mento que está acontecendo agora!

E pedir a Jesus que nos ajude a vivermos de maneira que continuemos aprovados neste julgamento até 
o tempo da sentença final.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana orar intensamente pelo perdão de cada pecado de que se lem-
bra, para que nenhum deles fique sem o perdão de Jesus, e possa ser aprovado neste julgamento que 
está acontecendo.

Anotações
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lição 21

Mera semelhança?
Quebra Gelo
Leve alguns itens que possam ser utilizados para a seguinte atividade: cada adolescente deve se carac-
terizar como um personagem conhecido (do esporte, dos quadrinhos, famosos, etc.) e os colegas devem 
tentar adivinhar quem ele é. 

O Desafio hoje é reconhecer este personagem que aparece tanto no livro de Daniel , quanto no livro do Apo-
calipse. Na Bíblia quando um fato ou figura são repetidos, isto indica que deve ser alguma coisa importante.

Vamos estudar Daniel 12 e comparar com Apocalipse 10.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para  fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado Data 
Dan.12:4 sela o livro -------

Ficar mais sábios -------
12:5 Um anjo de cada lado do rio -------
12:6 Anjo com roupas de linho -------
12:7 O anjo jurou -------

3 anos e meio, depois da perse-
guição do povo de Deus

Depois dos 1260 anos – 
depois 1798

12:9 Segredo até o fim Por volta de 1830
12:13 Ressuscitará para receber a sua 

recompensa
Volta de Jesus

Ap. 10: 1 Anjo forte vestido de nuvem e 
pernas colunas de fogo

-------

10:2 Livrinho aberto na mão Desde 1830
pé direito sobre o mar e o esquer-
do, sobre a terra

De 1830-1844

10:6 Jurou em nome de Deus -------
Não vai demorar mais 1844

1. Quem Daniel viu e que ordem lhe foi dada? Daniel 12:4

Conhecendo mais
O livro de Daniel ficaria selado, fechado, guardado com os segredos que Daniel não tinha entendido porque 
a profecia dos 2300 anos só aconteceria no fim dos tempos.

2. O que aconteceria com o livro de Daniel no fim do fim? Daniel 12:4 u.p.

3. Que fez o homem vestido de linho? Daniel 12:7

4. Quando começaria este tempo do fim? O que isso significa? Daniel 12:6-9
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Conhecendo mais
Depois de 1 tempo= 1 ano, tempos = 2 anos, e metade de 1 tempo= meio ano

Ou seja: 360+ 720+ 180 = 1260 anos

Lembrando que 360 dias e não 365 dias, porque o ano do calendário judaico era de 360 dias. Então, o livro 
de Daniel começaria a ser estudado e entendido, depois dos 1260 anos de perseguição, que duraria de  
538-1798.

Depois que terminasse a perseguição, o segredo seria revelado, ou seja, o livro de Daniel e a profecia dos 
2300 seriam conhecidos e se cumpririam.

Foi só depois da Reforma Protestante, em 1793 que Guilherme Carey fundou as Sociedades Missionárias 
e as Bíblias começam a ser traduzidas para todas as línguas, e as pessoas começaram a estudá-la.

5. Quando Daniel receberia a sua recompensa por sua fidelidade a Deus? O que isso significa? Daniel 
12:13

6. Quem João viu e o que ele tinha na mão? Apocalipse 10:1-2

7. O que o anjo fez? Apocalipse 10:5-6

8. Que livro era esse que foi fechado por Daniel e agora seria aberto?

9. Quando soaria a 7ª trombeta? Apocalipse 11:17 Por que esta trombeta seria muito importante? Apo-
calipse 10: 7

10. O que aconteceria antes da sétima trombeta tocar? Daniel 12:1-3

11. Que ordem João recebeu do Anjo forte que é Jesus? Apocalipse 10:8

12. O que João fez e o que aconteceu? Apocalipse 10:9-10

Conhecendo mais
O mesmo anjo poderoso aparece em cena. O anjo vestido de branco é o mesmo anjo vestido de nuvem 
e com o brilho do fogo. Em Daniel o anjo jura que vai demorar, em Apocalipse ele jura que não vai mais 
demorar. E João come o livrinho que tinha sido selado por Daniel, e que agora é aberto porque ele é estu-
dado em todo mundo, por isso o anjo tem um pé de cada lado do mar.

Em Daniel 12: 1-3 o anjo está falando sobre a volta de Jesus e a recompensa dos santos. Por isso o livri-
nho de Daniel era doce na boca. Porque mostrava que a volta de Jesus estava próxima.

Porque a última profecia de tempo está em Daniel 8 e 9 que fala da volta de Jesus em 1844, ou seja, o 
final dos 2300 anos que começaram com o decreto do imperador Ciro nos dias de Daniel, em 476 a.C., 
terminariam em 1844.

O significado de comer o livro doce e depois se tornar amargo estudaremos na próxima semana.

13. Daniel era fiel a Deus, mas sua recompensa só viria muitos anos depois de sua morte. Você tem pa-
ciência de esperar? O que a Bíblia fala sobre os santos? Apocalipse 14:12

14. Quando queremos muito uma coisa e não acontece logo, a tendência é desanimar ou esquecer. Como 
podemos manter firme a esperança da volta de Jesus que está sendo aguardada desde Adão e Eva?

15. Se paciência é uma característica dos salvos, o que devemos fazer hoje?
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Parada de Oração
Daniel ouviu uma promessa diretamente de um anjo, mas seu cumprimento aconteceria muitos anos 
depois. Diferentemente de Daniel as promessas que temos hoje foram feitas pelo próprio Jesus. Vamos 
orar pedindo a Deus que nos dê a mesma paciência de Daniel para esperar, e perseverança para não de-
sanimar. 

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana ler pelo menos três capítulos do Livro de Daniel, que está aber-
to hoje, e contar o que aprendeu.

Anotações
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lição 22

Um triste equívoco
Quebra Gelo
Você já cometeu algum equívoco que o deixou constrangido? Quem pode partilhar?

O físico William Roentgen estava tentando fazer com que uma corrente elétrica atravessasse um tubo de 
vidro com um gás em seu interior. O gás brilhou inesperadamente. Para continuar com seu experimento 
sem aquele brilho incômodo, recobriu o tubo com um papel grosso. O brilho manteve-se, mas desta vez 
vinha de uma tela tratada com elementos pesados, que ficava a alguns metros de distância. Depois de al-
gumas experiências, compreendeu que tinha descoberto um raio que passava através de elementos leves, 
mas não dos pesados. Esses raios receberam o nome de x, raios X.  Esse foi um equívoco que deu certo.

Você já passou por alguma situação em que seu erro ou esquecimento acabou dando certo? (permita 
respostas)

O Desafio hoje é descobrir um dos maiores equívocos religiosos em Apocalipse 10 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado Data 
10:2 Livrinho aberto na mão Desde 1830

pé direito sobre o mar e o 
esquerdo, sobre a terra De 1830-1844

10:6 Jurou em nome de Deus -------
Não vai demorar mais 1844

10:9 Come o livro Antes de 1830
Doce na boca 1830-1844
Azedo no estômago 22/10/1844

Na semana passada vimos que um anjo ordenou a Daniel para fechar o seu livro porque a profecia das 
2300 tardes e manhãs se cumpririam no tempo do fim. Estudamos que João viu o mesmo anjo com a or-
dem para abrir o livro. Esta profecia no Apocalipse explica o que aconteceria depois dos 2300 anos. Vamos 
conhecer o cumprimento da profecia dada a Daniel. 

1. Que ordem João recebeu do Anjo forte que é Jesus? Apocalipse 10:8

2. O que João fez e o que aconteceu? Apocalipse 10:9-10

3. Qual era a parte doce como um mel na profecia? Daniel 12:1-3

Conhecendo mais
Em Daniel 12: 1-3 o anjo está falando sobre a volta de Jesus e a recompensa dos santos. Por isso o li-
vrinho de Daniel era doce na boca. Porque mostrava que a volta de Jesus estava próxima, ou seja, o final 
dos 2300 anos que começaram com o decreto do imperador Ciro nos dias de Daniel, em 476 a.C., estaria 
terminando em 1844.

4. Por que a mensagem doce se tornou amarga ou azeda? 
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Conhecendo mais
A parte azeda da mensagem é que ao estudarem a profecia, e acreditarem que a Volta de Jesus se daria 
no final dos 2300 anos, portanto em 1844, as pessoas se decepcionariam.

Vamos saber como isso aconteceu.

Próximo do final da profecia das 2300 tardes e manhãs surgiram alguns estudiosos. Edward King, por 
exemplo, interpretou acertadamente a profecia dos 1260 dias e mostrou que Deus tinha um plano espe-
cial para a América, já que muitos perseguidos durante este período fugiram para a América. Com esta 
compreensão, Jonathan Edwards começou um despertamento religioso pelo país, abrindo caminho para 
a pregação de Miller anos mais tarde.

Muito antes desses americanos, Villanova (1292), Nicolas de Cusa (1452) descobriram acertadamente as 
datas do início e do final dos 2300 anos. Próximo da data do fim da profecia, Manuel Lacunza, sacerdote 
católico, pregou no Chile e depois em Roma sobre a iminente volta de Jesus para 1844. Edward Irving 
pregou na Inglaterra e na Escócia. Luis Gaussen na Suiça. Joseph Wolff e Jhon Bengel na Alemanha. Wolff 
se tornou um grande missionário e pregou na Ásia, África e no Congresso Americano.

Um fazendeiro americano batista, que participara da guerra contra os ingleses, começou a reunir inte-
lectuais para debates em sua casa. Eles criam no deísmo. O deísmo era a religião dos patriotas. Como 
as guerras eram muito sangrentas e cruéis, pois eram corpo a corpo, Miller viu seus amigos morrendo 
do seu lado. Viu as amputações à  facão, sem anestesia e, para estancar o sangue, queimavam os cotos 
com tições incandescentes. Tudo isso levava aqueles homens rudes a não crerem num Deus que controla 
o mundo, mas Alguém como um relojoeiro que dá corda e abandona o relógio. Um Deus ausente,  Criador, 
mas não Mantenedor. Um Deus desinteressado e sem amor por Suas criaturas. 

5. Quem sabe o que aconteceu a Miller?

Conhecendo mais
Para provar suas ideias Miller começou a ler a Bíblia e estudou o livro de Daniel. Ali descobriu que algo 
extraordinário estava para acontecer em 1843 ou 1844. Depois de lutar com Deus pregou seu primeiro 
sermão em 1831, baseado em suas descobertas.

Josias Litch, um metodista, aceitou a mensagem de Miller e se tornou o maior pregador milerita viajando 
mais de 30 mil quilômetros pregando. Às vezes, seu sermão durava um dia inteiro. Ele foi quem previu 
com incrível precisão a data da queda do poder Turco Otomano, da sexta trombeta, no dia 11 de agosto 
de 1840, conforme estudamos.

Então as pessoas não tinham porque duvidar de que ele também acertaria a data da volta de Jesus, que, 
para ele, se daria no final dos 2300 anos.

Além disso, Miller começou a pregar em 1831, e em 13 de novembro de 1833 aconteceu a chuva de me-
teoritos cadentes, um dos sinais apontados por Jesus para a Sua vinda, o que aumentava a expectativa 
sobre o fim do mundo.

A mensagem de que Jesus viria acabar com o mal, a dor e o sofrimento era doce. Por isso muitos outros 
grandes pregadores se aliaram ao grupo de Miller. Um deles, Samuel Snow, junto com Apolos Hale estu-
daram atentamente a profecia dos 2300 anos e chegaram à data de 22 de outubro de 1844. Acredita-se 
que 500 mil pessoas ouviram a pregação de Miller.

6. Como as pessoas se prepararam para a vinda de Jesus em 22 de outubro de 1844?

Conhecendo mais
Ao se aproximar a data, as lavouras não foram cultivadas, nem colheitas foram feitas, porque Jesus ia 
vir e todos comeriam da árvore da vida. O comércio foi fechado na véspera. Os jovens abandonaram os 
estudos, os homens seus trabalhos. A esposa do Pr. Carlos Fitch que morrera de pneumonia após demo-
rar muito tempo dentro de um buraco feito na neve para batizar alguns conversos, consolou seus cinco 
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filhos dizendo que Jesus voltaria na próxima terça-feira. Talvez umas 50 mil pessoas esperaram, até a 
meia-noite do dia 22 de outubro... E Jesus não veio...

7. Aquelas pessoas eram fiéis, pois na profecia foram representadas por João. Por que Deus permitiu 
que se enganassem? Que outro grupo de fiéis também se enganou e por quê? Lucas 24:21

Conhecendo mais
Quando Jesus morreu os discípulos ficaram decepcionados porque acreditavam que Jesus ia estabelecer 
o Seu reino e em vez disso morreu. 

Os discípulos que Jesus encontrou numa estrada perto de Jerusalém estavam decepcionados. Os demais 
estavam de portas trancadas com medo dos romanos. Foi um dia de grande decepção!

8. Por que eles se decepcionaram? Jesus mentira para eles? 

Conhecendo mais
Jesus dissera várias vezes que o Seu reino não era desse mundo, e que viera para morrer, mas eles pen-
savam de modo diferente. A mesma coisa aconteceu em 1844. 

9. Por que não existem profecias com a data exata da vinda de Jesus? Mateus 24:36

Parada de Oração
Vamos pedir a Jesus que nos ajude a estudar a Bíblia profundamente para jamais interpretar equivocada-
mente qualquer profecia e não crer nos erros que são ensinados.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana refletir sobre o seu preparo para a volta de Jesus  e iniciar al-
guma mudança no seu estilo de vida, como aqueles que acreditaram fizeram em 1844.

Anotações
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lição 23

Novas perspectivas
Quebra Gelo
As crianças aprendem a acreditar em coelhos da páscoa que trazem ovos de chocolate, em papai-noel, 
e outras coisas que não existem.

Você já acreditou em alguma coisa e foi decepcionado? 

Há perigo em crer em coisas que não são certas, ou não existem.

O nadador americano Michael Phelps,  o atleta olímpico mais condecorado de todos os tempos, já tinha  
22, medalhas conquistadas, sendo 18 delas de ouro, em quatro Olimpíadas. Mas em setembro 2014, ele 
chegou a pensar em suicídio, sentia-se perdido. 

Nessa mesma época os jornais e sites publicaram uma foto dele consumindo drogas, e foi preso duas 
vezes por dirigir alcoolizado. 

Trancado em seu quarto, em sua casa pensou em suicídio. Cria que o mundo seria melhor sem ele.

Mas Phelps foi salvo por um amigo cristão, o astro da Liga de Futebol Americano, Ray Lewis que o ajudou 
sair daquela situação depressiva, incentivando-o a ir para uma clínica de reabilitação e dando-lhe o livro, 
Uma Vida com Propósitos, do Pr. Rick Warren, que mudou a sua vida.

Ao sair da clinica voltou a treinar e ganhou mais 4 medalhas de ouro na piscina, nas Olimpíadas do Rio.

Se Michael Phelps tivesse continuado a crer como cria, não teria mudado de vida e nem encontrado a 
felicidade de vencer novamente.

O Desafio de hoje é conhecer um evento que levou muita gente a sentir que a vida não valia à pena e como 
alguns saíram desta situação.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Imagine que você fosse um discípulo de Jesus e, como todos cresse que Jesus era o aguardado 
Messias que viria expulsar os romanos e estabelecer Seu reino. Como você se sentiria ao ver Cristo 
morrendo na cruz?

2. Leia Lucas 19:38. Imagine que você fez parte dos que cantaram enquanto Jesus entrava em Jerusa-
lém no domingo. Você se sentiria enganado ao vê-Lo morrer na sexta-feira?

3. Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Lucas 24:25-27

Na semana passada vimos que Guilherme Miller iniciou um grande reavivamento ao pregar sobre a imi-
nente volta de Jesus. Vimos que alguns de seus colaboradores, estudiosos das Escrituras e das profecias 
chegaram a marcar a data de 22 de outubro de 1844 para a volta de Jesus.

Vimos que milhares de pessoas creram e se prepararam para o grande evento, uma vez que outras pro-
fecias se cumpriram diante de seus olhos.

4. O que aconteceu com os mileritas uma vez que eram estudiosos das Escrituras e acertaram quase 
tudo? Daniel 8:14

Conhecendo mais
Eles interpretaram a frase ‘até 2300 tarde e manhãs e o santuário será purificado’ de Daniel 8:14  como 
sendo a purificação da terra, pois não havia mais o santuário dos dias de Daniel, nem o templo dos dias 
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de Jesus.

Mas já estudamos que o santuário que está sendo purificado hoje é o santuário do céu.  Desde 1844 os 
livros de registros com os pecados dos santos estão sendo apagados, para mostrar diante de todo o Uni-
verso que os santos podem voltar para a casa do Pai.

5. Se você fosse um milerita convicto de que Jesus voltaria e tivesse abandonado as plantações da sua 
fazenda e agora, ao ver que inverno se aproximava e não tinha nada guardado nos celeiros, como se 
sentiria?

6. E se você tivesse vendido sua casa e dado o dinheiro para a pregação e a impressão de materiais so-
bre a volta de Jesus e agora não tivesse onde morar, como muitos mileritas, se sentiria confortável?

7. Se você fosse um adolescente que tivesse abandonado os estudos e agora tivesse que voltar para a 
escola e suportar a chacota de todos, como você se sentiria?

8. Quase todos os mileritas contaram que passaram a noite chorando. Ellen White, com 17 anos, adoe-
ceu de tristeza. Não era fácil enfrentar a ironia daqueles que perguntavam: por que você não subiu? 
Você já creu em algo de todo o coração e foi decepcionado?

Conhecendo mais
Se sua dúvida tem a ver com textos bíblicos é provável que você não tenha estudado atentamente ou 
exaustivamente todo o assunto, como aconteceu aos mileritas. Eles supuseram que o santuário fosse 
a terra, mesmo não havendo base bíblica para essa interpretação.  Dai a importância de estudar e não 
apenas ler as Escrituras, ou crer no que outros te ensinam.

9. Em 1844, alguém descobriu o erro?

Conhecendo mais
No dia seguinte, Hiran Edson, um dos fiéis que passara horas em oração durante aquela noite num celeiro, 
com um grupo de amigos decepcionados assim como ele, ao caminhar por um milharal teve um ‘insight’ 
onde viu Jesus saindo do lugar santo onde estivera intercedendo pelos pecadores desde que subiu ao céu, 
e entrando no lugar santíssimo do santuário, para iniciar a expiação. 

Depois disso, um grupo de sinceros começou a estudar a Bíblia com muita atenção e descobriu essa 
mesma verdade.

10. Que aconteceu com a multidão que estivera enganada?

Conhecendo mais
Eles se dividiram em três grupos: os que continuaram marcando outras datas e sendo decepcionados 
repetidamente. Outro grupo descreu da Bíblia porque não era sincero o bastante para reconhecer que não 
haviam estudado por si mesmo, mas tinha seguido a opinião de outros. E, o terceiro grupo, deu origem a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a interpretação acertada. Ou seja, em 22 de outubro de 1844, Jesus 
começou o juízo investigativo no céu. Esta é a última profecia de tempo das Escrituras.

11. Muitas vezes têm surgido pessoas em nosso meio dizendo ter nova luz, com novas interpretações das 
profecias e ensinando que esse é o ultimo papa, ou último presidente americano, ou último conflito 
em determinado lugar, etc. Qual o risco de seguir estas ideias? Por que não podemos marcar uma 
data exata? 

12. Que ordem foi dada a esse povo que permaneceu fiel, aos Adventistas do Sétimo Dia, representados 
na profecia por João? Apocalipse 10: 11 
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Parada de Oração
Vamos orar para que Deus nos ajude a cumprir esta ordem de pregar, através de livros, como fazemos 
no Impacto Esperança todos os anos, através de Escolas Cristãs de Férias, Calebes, Projetos Sociais, 
e etc. Vamos orar para que Deus nos motive ao estudo das Escrituras diariamente para jamais sermos 
enganados.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana, escrever uma faixa ou cartaz e colocar na porta ou muro da 
sua casa, com a mensagem de que Jesus está voltando, cumprindo a ordem do anjo.

Anotações
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lição 24

Recapitulando
Quebra Gelo
Brincadeira do eco: Faça um círculo. A primeira pessoa fala só uma palavra e todos repetem, a 2ª. pessoa 
repete a palavra e acrescenta mais uma e todos repetem, a 3ª. pessoa repete as 2 palavras e acrescenta 
mais uma palavra e todos repetem, a 4ª. pessoa... até que a frase fique bem longa. Quem errar sai da 
brincadeira.

Eco é a repetição de sons, no nosso caso, palavras. Algumas pessoas não gostam de repetições porque 
tem que ver ou ouvir tudo de novo o que já sabem. 

Mas as repetições são uma ótima oportunidade para gravar na memória e para avaliar quanto já sabemos. 
E é exatamente esse o Desafio de hoje, recapitular o que já sabemos no estudo de Apocalipse 13:1-10.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos a devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado Data 
1 Monstro que subia do mar 

10 chifres com coroas, 7 cabeças com 
nomes de blasfêmia

2 Leopardo, urso, leão
O dragão deu seu poder, seu trono e 
autoridade

3 1 cabeça com golpe mortal
Cabeça curada
O mundo se admirou e seguiu o monstro

4 Adoração ao dragão e ao monstro
5,7 Monstro disse blasfêmias contra Deus
5,6 Recebeu autoridade e lutou por 42 

meses contra o povo de Deus
10 Quem tem de ser preso será preso, 

morto à espada será...
1. O que João viu sair do mar em Apocalipse 13:1?

2. Pensando em repetição, que monstro ou besta é esse que tem nos 10 chifres e que já estudamos? O 
que representava cada chifre? Daniel 7:7

3. Quando caíram 3 dos 10 chifres, que poder estava em operação? Daniel 7:8

4. Por que nos seus chifres havia nomes de blasfêmias? Apocalipse 13:1, Daniel 7:8, 25

5. Que outros animais que já vimos aparecem em Apocalipse 13:2, e estudamos em Daniel 7:4, 5, 6?

6. Que reinos eles representavam?

7. Por que a besta ou monstro que sobe do mar era semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão? Apoca-
lipse 13:2
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Conhecendo mais
A Roma dos imperadores e a Roma papal, como podemos ver aqui,  herdaram algumas características 
dos reinos anteriores.  Da Babilônia o orgulho e a presunção, a riqueza e a avareza. 

Da Medo-Pérsia, Roma copiou a adoração ao sol em seu dia, Sunday, dia do sol, (domingo), porque a re-
ligião dos medo-persas era o mitraísmo. 

E da Grécia, o papado copiou o sistema de adoração de imagens e invocação aos santos. Os gregos ti-
nham muitos deuses: Atena, por exemplo, era a deusa da sabedoria;  Afrodite, do amor; Eros, da paixão; 
Dionísio o deus do vinho, etc. 

8. Quem deu o seu poder a este monstro? Apocalipse 13:2 u.p.

9. Quem é o dragão? Apocalipse 12: 9

10. O que faria este monstro, por quanto tempo, e o que isso significa? Apocalipse 13:5-7

11. O que aconteceu a uma das cabeças do monstro? Apocalipse 13:3

12. Quando a cabeça foi ferida?

Conhecendo mais
A cabeça foi ferida no dia 11 de janeiro de 1798, quando o General Berthier, comandante das tropas de 
Napoleão, invadiu Roma e proclamou a república romana. E o papa Pio VI foi obrigado a renunciar.

Napoleão anulou o código Justiniano, desapropriou o papado de seus 5 estados  e tirou seus poderes 
políticos. Durante dias e noites o Papa se ajoelhou aos pés do altar pedindo a proteção do céu. Foi-lhe 
oferecido o laço tricolor da República. Ele perderia seus poderes políticos, mas conservaria sua dignidade 
espiritual e a república francesa pagaria uma alta  pensão. Como ele recusou a proposta foi preso e levado 
para o exílio. Quando Pio VI foi preso e exilado muitos jornais e gazetas da Europa sentenciaram o Papado 
intitulando: ‘Pio VI, o último. E os sucessores de Pio VI, se negavam a aparecer em público.

13. Que profecia teve seu cumprimento na ferida do papado? Apocalipse 13:10

O que isso significa?

Conhecendo mais
Tudo que o papado fez contra os santos por 1260 anos, matando e exilando-os, lhe seria feito agora, ou 
seja, prisão, exílio e morte.

14. O que aconteceria depois de ferida a cabeça? Apocalipse 13:3

15. Quando e como isso aconteceu?

Conhecendo mais
Foi em 11 de fevereiro de 1929, quando Benito Mussolini devolveu os 44 hectares de terra que hoje é o 
estado do Vaticano.

Durante o acordo uma multidão de 200 mil pessoas concentradas na praça de São Pedro gritavam: ‘Viva 
o papa-rei!’ E desde esta data, o papado tem crescido em popularidade desde as reformas feitas por João 
XXIII e Paulo VI.

16. Quem vai adorar a besta que foi curada? Apocalipse 13:8

17. Como você tem visto  o cumprimento da frase: “e toda a terra se maravilhou seguindo a besta”? Apo-
calipse 13:3 u.p.
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Conhecendo mais
Tem tudo a ver com a popularidade do papa Francisco. Ele tem uma habilidade incomum de encantar e 
cativar as multidões. Isso faz dele um líder global com perfil de Messias. Ele é visto mesmo na imprensa 
secular como representante de direitos humanos, liberdade e paz. Ele é um talentoso articulador político,  
e até conseguiu aproximar os Estados Unidos de Cuba!

Ele também conseguiu reunir no Vaticano, históricos inimigos – o líder da autoridade palestina e o presi-
dente de Israel, além do patriarca da Igreja Católica Ortodoxa de Constantinopla.

E tem conquistado o mundo secularizado ao apoiar o evolucionismo e a teoria do Big Bang, e o homosse-
xualismo, dizendo que os homossexuais têm dons úteis a igreja!

E ele é antenado. Ele tem mais de 17 milhões de seguidores no Twitter.

Parada de Oração
Tudo isso mostra que o fim se aproxima. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a estarmos alertas 
para não sermos surpreendidos.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana procurar pelo menos uma informação que mostre a ascendên-
cia do papado, ou que mostre o apoio dos EUA ao papado. Não precisa ser notícia atual.

Anotações
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lição 25

Uma marca especial
Quebra Gelo
Pintar um coraçãozinho com guache vermelha no rosto de alguém. Essa pessoa terá que fazer uma de-
claração de amor para alguém do grupo.

Pintar um smile amarelo no rosto de alguém. Essa pessoa deverá sorrir para seus melhores amigos.

Pintar um coraçãozinho verde no rosto de alguém que deverá dar 5 abraços.

Acabamos de brincamos de marcar pessoas para executarem tarefas de acordo com a sua marca. O 
Desafio de hoje é descobrir as marcas que também determinarão o que as pessoas farão. Abram a Bíblia 
em Apocalipse 13: 11-16.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações. 

Verso Símbolo Significado Data 
11 Monstro subia da terra

Dois chifres
Semelhante ao cordeiro
Falava como o dragão

12 Primeiro mostro
14 Imagem em honra a outro monstro
16 Sinal na mão direita 

Sinal na testa
Na semana passada estudamos que o primeiro monstro do capítulo 13 é o papado que teve autoridade 
para matar os santos por 42 meses, que são 1260 anos, começando em 538 e terminando em 1798.

Vimos que este monstro teve uma de suas cabeças ferida de morte no dia 11 de janeiro de 1798, quando 
o papa Pio VI foi preso pelo General Berthie e exilado.

Vimos também que sua ferida de morte começou a ser curada em 11 de fevereiro de 1929, quando Benito 
Mussolini devolveu o estado do Vaticano ao papado, e, desde então, sua influencia tem crescido mais e mais.

1. O que aparece agora em Apocalipse 13:11?

2. Quem é esta besta? Apocalipse 13:11 

Conhecendo mais
Observe as características deste novo animal: Não surgiu de outras nações, pois não veio do mar, mas da 
terra, que significa um lugar deserto e inabitável. 

3. Que nação ou poder começou a surgir próximo a ferida de morte do primeiro monstro, 1700-1800 
numa parte até então pouco habitada do planeta?

Conhecendo mais 
A única nação que estava em ascensão nesta época é os Estados Unidos da América, que despontou num 
lugar pouco habitado até então. Dia 4 de julho de 1776, foi declarada a sua independência.
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4. Se os Estados Unidos é um país protestante que foi formado por aqueles que fugiram da perseguição 
religiosa na Europa, por que apoiarão o papado? Apocalipse 13:12

Conhecendo mais 
É por isso que o monstro aparece como um cordeiro, representando seus ideais de liberdade. E o monstro 
tem dois chifres – que representam o poder político e o eclesiástico. O país que começou manso como 
um cordeiro falando de liberdade e igualdade para todos, usará o seu poder político para apoiar o papado 
(poder eclesiástico).

5. Nesse tempo a besta falará como dragão. Quem é o dragão? Apocalipse 12:9

Conhecendo mais 
Satanás deu poder ao papado e depois vai dar poder aos Estados Unidos. 

6. No verso 14,  diz que os EUA dirá a todo mundo que faça uma imagem ao monstro. O que é uma ima-
gem? Apocalipse 13:14

Conhecendo mais 
Imagem é uma representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto.

7. O que isso significa?

Conhecendo mais 
Os Estados Unidos da América vai fazer uma imagem, uma representação, uma reprodução ou imitação 
do primeiro monstro – do papado antes de ter sido ferido de morte, ao dar-lhe poder amplo e irrestrito.

8. O que essa imagem da besta fará? Apocalipse 13:15

Conhecendo mais 
Ela vai dar voz e poder para que o papado possa matar a todos os que não  o adorarem, assim como 
aconteceu durante os 1260 anos de perseguição. Por isso o capítulo 13 começa falando do monstro e 
suas ações durante os 42 meses.

9. Que será obrigatório neste tempo? Apocalipse 13:16

Conhecendo mais
Os Estados Unidos vai obrigar as pessoas do mundo todo a terem um sinal na mão direita ou na testa.

10. Este sinal é um microchip que será colocado na testa ou na mão, ou uma tatuagem na mão, ou um 
código de barra tatuado, ou uma pulseira, ou a própria digital, ou um número de documento que teria 
validade mundial? 

Conhecendo mais 
No tempo de João os escravos eram marcados na testa como se marca o gado hoje, para identificar a 
quem pertenciam. E os soldados eram tatuados na mão, e se orgulhavam de pertencer ao exército romano.

Na antiguidade, adoradores de deuses recebiam marcas em diferentes partes do corpo, alguns na rótula, 
outros no punho, ou no pescoço, para dizer que pertenciam a este deus.

João conhecia tudo isso, mas ele descreve a marca na testa representando a concordância intelectual 
com as crenças e comportamentos de quem a impõe. E na mão, representando as atividades executadas 
em harmonia com essas crenças. 
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11. Qual é a marca ou sinal de Deus? Ezequiel 20: 12, 20; Apocalipse 14:12

12. Se o sábado é a marca ou sinal dos que pertencem a Deus e é aceita intelectualmente (na testa) e nas 
ações (na mão), o que é a marca da besta?

Conhecendo mais 
O domingo, o falso sábado. O domingo foi colocado pelo papado, como dia de adoração em lugar do sá-
bado, e, até mesmo os protestantes o seguem.

13. Se o sábado é assim tão importante a ponto de dividir a humanidade, entre o que seguem a Deus e 
os que não O obedecem, será que aquilo que faço na sexta-feira à noite e aos sábados à tarde são 
importantes?

14. Se o sábado dividirá a humanidade, minha fidelidade ao sábado me ajudará a continuar firme do lado 
certo quando isto implicar em perseguição e morte?

15. Que certeza tenho de que serei vencedor nesse tempo? Apocalipse 13:10 u.p. e 14:12

Parada de Oração
Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos mais fiéis na guarda do santo sábado. Vamos pedir a Deus 
que nos ajude a sermos Seus representantes ao mundo hoje.

O Desasfio
Cada adolescente deve fazer algo especial nas horas do sábado. Ler o capítulo O Último Convite Divino, 
do livro O Grande Conflito, de Ellen White.

Anotações
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lição 26

Um número enigmático
Quebra Gelo
Qual é o número considerado o número do azar? Geralmente o 13, especialmente sexta-feira 13.

Qual é o número considerado o número da sorte? Geralmente o 4, lembra do trevo de quatro folhas que 
são raros e difíceis de se encontrar? Mas na Suécia, o 3 é considerado o número da sorte, eles tem um 
ditado que diz: “tudo o que é bom vem em grupos de três”

Você acredita em números da sorte ou do azar?

Numerologia é uma pseudociência que estuda o significado oculto dos números e sua influência no com-
portamento e no destino dos homens. É por isso que todo início de ano assistimos a muitas previsões 
sobre o que acontecerá durante o ano pelos numerólogos.

Muita gente preocupa-se com o dia do nascimento porque, segundo a numerologia, influencia a vida da 
pessoa, o ano também pode determinar o sucesso ou fracasso.

Você acredita que Deus determina a vida das pessoas? Efésios 1:4-5

Se Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis para sermos adotados como filhos de Deus, 
mas nem todos se tornam o que Deus predeterminou ou escolheu, então, a numerologia pode determinar 
alguma coisa?

Apesar dessa conclusão importante quanto aos números, Deus achou por bem colocar um número na 
Bíblia e deveríamos conhecê-lo. Esse número é o 666, e muita gente tem procurado entendê-lo, inclusive 
ele tem aparecido em filmes e livros de ficção. O Desafio de hoje é descobrir qual é o seu significado.

Abram a Bíblia em Apocalipse 13:17 e 18.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Verso Símbolo Significado Data 
17 Ninguém podia comprar ou vender
18 666

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Na semana passada vimos que a marca da besta é o oposto do sinal de Deus. Enquanto o sinal de Deus é 
o sábado, a marca da besta é o domingo.

1. Além da marca da besta, que mais aparece em Apocalipse 13:17?

2. Que número é esse? Apocalipse 13:18 

3. Que significa número de homem? II Tessaloniscenses 2:3

4. O que significa o número 666?

Conhecendo mais 
Neste capítulo 13 o assunto é o papado que recebe o poder do dragão, depois recebe um golpe mortal, 
depois é curado, e depois recebe o apoio dos Estados Unidos, e em Daniel 7 o papado é um chifre com 
olhos como de homem, e uma boca que fala com insolência, como um ser humano, e Paulo diz que no 
fim dos tempos viria o homem da iniquidade.
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1 32 34 3 35 6
30 8 27 28 11 7
20 24 15 16 13 23
19 17 21 22 18 14
10 26 12 9 29 25
31 4 2 33 5 36

No verso 2  já estudamos que o monstro tem algo de Babilônia. E na Babilônia o número 6 era significa-
tivo. O 66 era o número do deus Marduque, o deus supremo. Vejam esse amuleto usado pelos sacerdo-
tes babilônios. Se você somar cada linha na horizontal e cada coluna na vertical, o resultado final será 
sempre 666.

Já vimos que esse monstro tinha o orgulho, a transgressão à lei de Deus, e a riqueza da Babilônia repre-
sentada pelo leão. O culto de adoração no primeiro dia da semana,  e a adoração ao sol, da Medo-Pérsia. 
E, as imagens e invocação dos santos, da Grécia. Por isso o 666 é um poder contrário ao de Deus. No 
Apocalipse muitas vezes aparece o número 7 – sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete pragas. Sete 
é o dia de descanso, o sábado, que lembra que Deus é o Criador. E os santos de Deus guardam os Seus 
mandamentos, inclusive o sábado. (Apocalipse 14:12)

Se 666 é número de homem ou de um ser humano, e 6 é o número que vem antes do 7; se sexta-feira é o 
dia em que o homem foi criado, e vem antes do sábado que é o dia de Deus;  então  666 mostra a teimosia 
do homem em fazer a sua vontade, da mesma maneira que na Babilônia o rei Nabucodonozor se exaltou 
e desafiou o Criador, a Medo-Persa adorou o sol, e a Grécia os seus deuses.

Bem diferente de Deus que no sétimo dia descansou de Suas obras e convidou o homem para 
descansar também. 

Então a marca da besta, o 666, é a rejeição da soberania de Deus. É adorar quem não merece ser adorado. 
É símbolo de adoração da criatura em lugar do Criador. E o fato de repetir três vezes o número 6 também 
pode ser visto como uma ênfase a adoração não da verdadeira Trindade que merece ser adorada – Deus 
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas dos três poderes religiosos, representados por três rãs em 
Apocalipse 16:13, que são o catolicismo, o espiritismo e o protestantismo apostatado.

5. Que duas coisas vão acontecer com aqueles que se recusarem a honrar o domingo? Apocalipse 13:17

Conhecendo mais
Vai recomeçar a perseguição como na Idade Média. A diferença é que os Estados Unidos, o país da liber-
dade,  é quem vai dar força e poder para o papado conseguir força política outra vez. Na realidade, por 
trás do papado e dos Estados Unidos está o dragão, Satanás.

Será uma guerra espiritual, o mal contra o bem. Satanás contra Jesus. A última grande guerra entre o 
mal e o bem, com vitória para Jesus e os Seus filhos fiéis.

6. Que certeza temos de que não fracassaremos? Apocalipse 3:17 e 14:12

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus forças para enfrentarem o inevitável, coragem para testemunhar e ajudar 
outros amigos a escolherem ficar do lado certo nesta batalha final. 

O Desafio
Cada adolescente deve na sexta-feira postar um verso sobre o sábado na sua rede social ou convidar 
amigos não adventistas para um culto de pôr-do-sol em sua casa.
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lição 27

Chuva
Quebra Gelo
Fazer um concurso de cultura geral para os adolescentes. Quem acerta a pergunta deve receber uma 
chuva de papel picado.

Sugestão de perguntas:

Sobre história: Qual é o verdadeiro nome de Tiradentes? (Joaquim José da silva Xavier)

Sobre Geografia: Por onde passa o trópico de capricórnio no Brasil? (São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul)

Sobre Ciências: Cite duas das principais causas para o desgelo dos polos. (poluição, queimadas e o des-
matamento)

Sobre Política: O que tem causado grande número de refugiados na Europa? (guerra civil e perseguições)

Sobre Conhecimentos Gerais: Quais os duas nações que foram praticamente dizimadas? Uma durante a 
II Grande Guerra e a outra pelos Turcos Otomanos? (judeus e armênios) 

Sobre Esportes: Qual país levou o maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos do Brasil? (Estados 
Unidos – 121, sendo 46 de ouro!)

Que modalidades o Brasil levou o ouro? (7 – vôlei de  paria, judô, boxe,  atletismo, vôlei, vela, futebol)

Sobre Religião: Qual é o conselho de Salomão para os jovens? (Eclesiastes 12:1)

Hoje não vamos estudar nenhuma profecia do livro de Daniel, nem do livro do Apocalipse, O Desafio é 
saber o que a Bíblia diz sobre chuva. 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Antes que as pessoas recebam a marca da besta e venha o decreto dominical, o que vai acontecer? 
Oséias 6:3, Joel 2:23, 28-32

2. De acordo com estes versos quantas chuvas principais havia na Palestina?

Conhecendo mais
Duas. A chuva da primavera e a do outono. A chuva do outono acontecia logo depois de plantada a se-
mente e fazia germinar e impulsionar o crescimento. Era chamada de chuva temporã. A chuva da prima-
vera amadurecia os grãos deixando-os prontos para a colheita. Era chamada de chuva serôdia. 

3. Sobre que outra chuva fala o profeta Joel? Joel 2:28-32

4. Quando ela virá? Quando é o Dia terrível da vinda do Senhor? 

5. Quem vai receber esta chuva?

6. Esta chuva da qual estamos falando é a da primavera ou do outono?

Conhecendo mais
Da primavera, porque em seguida Joel vê os salvos, os que foram resgatados no Monte Sião, em Jerusalém.

7. Se estamos esperando pela chuva da primavera, isto indica que a chuva do outono já veio. Quando isso 
aconteceu? Atos 1:8.

8. Para que os discípulos deveriam receber essa chuva? Qual era o objetivo?
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9. Quando a chuva caiu sobre eles? Atos 2: 1-8

10. Os discípulos foram acusados de estarem bêbados. Como provar que não estavam? Em que língua 
eles falaram?

11. Pedro atribuiu este milagre a qual profecia?  Atos 2:17 - Joel 2:28-32.

12. Pedro pensava que essa chuva era a serôdia, a da primavera,  que isso indicava que em breve Jesus 
voltaria, mas era a chuva do outono, a chuva temporã, após a semeadura. E qual foi o resultado? 
Atos 2:37-38

13. Quantos foram batizados nesse dia?  Atos 2:41

14. Em Atos, Pedro e João curaram um paralítico e pregaram para uma multidão. Os líderes judaicos os 
prenderam por afirmaram que Jesus ressuscitara. Quantos foram batizados dentre os ouvintes? Atos 4:4

15. O livro de Atos mostra muitos outros milagres e conversões.  Quando Paulo apresentou um relatório 
para a igreja em Jerusalém, quantos, disse ele, haviam sido batizados? Atos 21:20. 

16. Antes de Jesus voltar o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, o que devemos fazer para 
cumprir essa ordem de Jesus? Zacarias 10:1

17. Se pedirmos pelo Espírito Santo, o que acontecerá? Lucas 11:13

18. Que mais podemos aprender sobre o Espírito Santo?

Todos devem usar ter uma folha para cada um fazer as suas anotações.

Verso O Ensina sobre o Espírito Santo
Isaías 55:1
Isaías 32:15
Isaías 44:3
João 16:8
João 14:26
João 16:13
Marcos 13:11
Romanos 8:26
Romanos 8:16
Gálatas 5:22,23

19. Que aprendemos hoje? 

Conhecendo mais
A Bíblia fala de duas chuvas – uma no outono, a temporã, e a outra é a serôdia, a da primavera.

Deus comparou essas chuvas, a chuva do Espírito Santo para fazer as mesmas coisas que as chuvas 
faziam. No Pentecostes era para semear e germinar a semente do evangelho que havia acabado de acon-
tecer com a morte de Jesus.

E antes dos sinais no céu e da volta de Jesus, para amadurecer o grão e deixar os salvos prontos para a 
colheita, virá a chuva da primavera, a chuva serôdia.

Deus quer dar o Espírito Santo a todos, mas Ele espera que peçamos e por isso temos que preparar o 
nosso coração. Os discípulos viviam disputando quem era o melhor, mas depois que Jesus voltou para o 
céu, se reuniram para orar e aguardar a promessa em Jerusalém. Eles se arrependeram, se tornaram 
humildes e unidos. É o que temos que fazer como parte do preparo.

Temos que nos converter para converter outros. E o objetivo dessa chuva serôdia é nos dar coragem e 
poder para pregar, e resistência para a perseguição.

20. Quem vai receber a chuva? Atos 2:17-18
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21. Que poder estamos esperando hoje? Atos 1:8

Parada de Oração
Vamos orar para que o Espírito Santo possa vir morar em nós, e nos dar poder para que tenhamos cora-
gem de testemunhar sempre. E orar para quando a chuva vier possamos pregar, curar e fazer milagres 
como Jesus.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana orar pedindo a Deus por um dos dons do Espírito quando vier a 
chuva serôdia. (Veja quais são eles em I Coríntios 12: 8-10 e Efésios 4:11)

Anotações
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lição 28

Sacudidura
Quebra Gelo
Tenha amendoim torrado com a casquinha vermelha numa peneira grande.

Leve seus adolescentes para o quintal ou um lugar onde possam sujar e desafie cada um a tentar tirar a 
casa do amendoim torrado apenas sacudindo a peneira, jogando os grãos para cima e assoprando.

Alguém já tinha feito isso antes?

Sabiam que este é o processo usado ainda hoje em muitas fazendas no interior do Brasil? E não para 
separar grão de amendoim da casca, mas todos os tipos de cerais. 

Quando o grão é sacudido na peneira, os quebrados e corpos estranhos caem por entre os furos da penei-
ra, e a palha é assoprada para fora, ficando somente o grão inteiro. 

Isso se chama sacudidura ou joeiramento e O Desafio hoje é descobrir o que a Bíblia fala sobre isso.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Alguém pode ler no dicionário o significado dessas duas palavras? (tenha em mãos um dicionário, ou 
permita que procurem na internet do seu celular)

(O Priberam,  dicionário da internet,  define sacudidura: é a ação ou efeito de sacudir, abalo, forte oscilação.

E o mesmo dicionário online define joeiramento como:  a ação ou efeito de joeirar (separar o joio do trigo); 
peneiramento. No sentido figurado é retirar as impurezas; selecionar ou limpar os excessos).

1. O que a Bíblia fala sobre isso em Amós 9:9 ? 

2. Jesus também usou essa metáfora ou ilustração para os discípulos e, em especial, para uma só pes-
soa, para Pedro. O que Ele disse?  Lucas 22: 31-32

3. Com estes dois versos em mente, como você definiria a sacudidura?

4. Sacudidura na Bíblia significa uma experiência especial de seleção e apostasia do povo de Deus. Que 
outro símbolo Jesus usou para explicar essa mesma verdade? João 10:16. O que você acha que Jesus 
estava dizendo?

5. Outro símbolo usado por Jesus está em João 15:2, 6. Que ilustração é feita e qual é o seu significado?

6. Que apelo Paulo usou para explicar este processo? II Coríntios 6:17. O que ele queria dizer com isto?

7. Que imagem sobre este processo João apresenta no Apocalipse? Apocalipse 3:16. Como podemos 
entender essa situação?

Conhecendo mais
Esses versos falam porque alguns deixarão Jesus, porque eles sairão da igreja. Eles não são fiéis como 
os quentes, nem são descrentes  como os frios. Eles parecem cristão, mas não são. Estão em cima do 
muro, e, claro, quando vier a perseguição, eles sairão, porque ninguém morre pelo que não acredita ou 
não dá valor.

Os homens-bomba mulçumanos, por exemplo, se explodem porque acreditam que ao morrer vão direto 
para o paraíso onde recebem 72 virgens, eles preferem trocar a vida difícil aqui por um lugar como esse.

8. Qual é outra razão para a sacudidura? I Timóteo 4:1
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Conhecendo mais
Os que não conhecem bem a Bíblia acabam sendo enganados ou convencidos pelo erro. E é exatamen-
te isso que vai acontecer. Quando vier o decreto dominical aqueles que acham que guardar o sábado é 
apenas para ter comunhão com Jesus, ou para descansar, por exemplo, serão convencidos a crer que 
qualquer dia serve. É preciso saber exatamente o porquê do sábado. O sábado é um sinal de Deus para 
marcar os Seus filhos e para santificá-los, assim como Deus santificou o dia de sábado.

9. Qual é outra razão para a sacudidura e o que significa? Hebreus 3:12-14. 

Conhecendo mais
Este verso está falando sobre colocar o coração nas coisas de Deus, ter mais interesse hoje pelo estudo 
da Bíblia. Quando oramos pouco o coração vai se acostumando com a distância de Deus, e quando che-
gam as crises ou as tentações é mais fácil desistir. 

10. O que diz em I Coríntios 10:12 e como aplicá-lo a realidade da sacudidura?

11. O que vem primeiro o selamento ou a chuva serôdia?

Conhecendo mais
Não dá pra saber. Porque a chuva serôdia só cairá sobre os fiéis, então, teoricamente ela já separa os fiéis 
dos infiéis. E o selamento faz a mesma coisa, ele prepara os fiéis para a chuva serôdia. Portanto, as duas 
coisas vão acontecer ao mesmo tempo.

12. O que um adolescente deveria fazer para ser aprovado e não ser eliminado na sacudidura?

13. Estudamos que Jesus advertiu Pedro que ele seria sacudido. Quando isso aconteceu? Será que a sa-
cudidura acontece num só momento e isso decide o nosso destino final? (Lucas 22:54-62)

14. Jesus prometeu orar por Pedro para que ele não caísse. Qual é a importância da oração na vida de um 
adolescente hoje?

15. Jesus também disse que Pedro teria que se converter após a sacudidura (Lucas 22: 31-32). Será que 
isso indica que todos os dias temos que nos converter de novo?

16. O que é conversão?

17. Vamos colocar em ordem os eventos finais, aqueles que faltam acontecer para a vinda de Jesus? 

Hoje estamos aguardando a chuva serôdia e o selamento. 

Depois virá o decreto dominical, 

Então a perseguição 

E a volta de Jesus

Mas, hoje, antes que venham as sete pragas ou sete flagelos, enquanto Jesus está fazendo o juízo 
investigativo no céu, tem alguma coisa que precisamos fazer aqui na terra além de nos aprontar para 
sermos aprovados. Temos que pregar as três mensagens angélicas. Vamos conhecer cada uma delas 
na próxima semana.

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus que façamos sempre as melhores escolhas, a fim de  permanecermos como 
candidatos ao reino de Deus e  nos separarmos de tudo aquilo que não contribui para que amemos mais 
a Deus e O honremos.
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lição 29

Mensagens diretas do Céu
Quebra Gelo
Tenha as seguintes mensagens de Deus escritas em cartões:

Josué 1:8-9  - Jeremias 1:4-5  - Isaías 6:8 -  Juízes 6:12 e 14

Hoje temos 4 mensagens vindas diretamente dos céus. Vamos imaginar que 4 dos nossos amigos são 
anjos enviados do céu, por Deus, para entregar uma mensagem a 4 outros colegas. (Dê um cartão para 
cada mensageiro que deve escolher para quem vai ler a mensagem).

Imagine se você fosse um dos personagens que recebeu a mensagem diretamente de um anjo. Como 
você se sentiria? (Permita respostas)

Vocês sabiam que hoje, Deus está realmente enviando uma mensagem do céu diretamente para você?

O Desafio é conhecer quais são estas mensagens de Apocalipse 14:6-12 

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Que significa anjo? Apocalipse 14:6

Conhecendo mais
A palavra anjo significa mensageiro. 

2. Se os mensageiros estão voando pelo meio do céu, para quem deve ser esta mensagem?

Conhecendo mais
É uma mensagem preparando o mundo todo para a segunda vinda de Cristo. 

3. Quem hoje tem que pregar o evangelho ao mundo todo para que venha o fim? João 28:19-20, Apoca-
lipse 10:11

Conhecendo mais
Nós, os Adventistas do Sétimo Dia que conhecemos estas mensagens tem a responsabilidade de procla-
má-las. Os adventistas podem ser vistos como anjos. 

4. Qual é a primeira mensagem angélica? Apocalipse 14:6-7 

5. O que é o evangelho eterno? Romanos 1:16

6. Apocalipse 14:7 fala do julgamento. Qual é o nome do julgamento que está acontecendo agora no céu 
e que precisamos avisar as pessoas?

Conhecendo mais
Juízo investigativo.

7. Quando esse julgamento começou?
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Conhecendo mais
22 de outubro de 1844.

8. Qual o significa de ‘adorar Aquele que criou os céus e a terra’? Colossenses 1:16

Conhecendo mais
Temos que insistir que Deus é o Criador numa época em que o próprio líder espiritual do mundo, o papa Fran-
cisco,  afirmou  que acredita na Evolução e no Big Bang. Precisamos reafirmar a verdade do Criacionismo.

9. Por que o verso fala sobre adorar Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas? Êxodo 20:11

Conhecendo mais
O verso fala do sábado, e o 4º. Mandamento usa as mesmas palavras: ‘porque em seis dias fez o Senhor 
os céus, a terra e o mar.’  Portanto, essa mensagem está se referindo a Criação e ao sábado. E justo o 
sábado que logo mais será proibido.

10. Por que temos que temer a Deus? Deuteronômio 10:12-13

Conhecendo mais
Porque Ele é digno de adoração, de reverência,  porque Ele é o Criador e o Juiz. Porque Ele ama as Suas 
criaturas e, por isso,  o evangelho eterno é tão importante.

11. Qual é a segunda mensagem angélica? Apocalipse 14:8

12. Que significa Babilônia?

Conhecendo mais
Babilônia representa as religiões mundiais caídas, uma igreja que é impura, pois é idólatra, cometeu adul-
tério espiritual.

A mensagem do segundo anjo é uma resposta à reação do mundo à mensagem do primeiro anjo em 
relação à criação e ao julgamento. Quem não crer para ser salvo, cairá da peneira junto com a igreja que 
também está sendo peneirada.

13. Qual é a terceira mensagem angélica? Apocalipse 14:9-11

14. Qual a consequência de rejeitar a advertência?

Conhecendo mais
A advertência é: não adore a besta, nem receba a sua imagem. Quem não aceitar essa advertência en-
frentará o julgamento e a punição. Adorar a besta em lugar de adorar a Deus é adultério espiritual. A 
marca da besta é um sinal deste adultério.

15. Resuma a importância de aceitar ou não estas três mensagens angélicas.

Conhecendo mais
Os que rejeitam a mensagem do primeiro anjo se unirão para marcar os que discordam deles, e usarão 
até da força para impedir a aceitação destas mensagens. 

Quando guardamos o sábado estamos aceitando a primeira mensagem angélica: adorar o Criador. Ado-
rando no sábado estamos aceitando a Bíblia como autoridade máxima, e por isso cremos na Criação. 
Adorando no sábado estamos aceitando a salvação pela graça, baseada no sacrifício de Jesus.

Mas se cremos na Evolução em lugar da Criação, então não precisamos observar o sábado. 

Se não cremos na Criação então não existe a história do pecado e não precisa de juízo investigativo.



84Pequenos Grupos de Adolescentes O DESAFIO

E se cremos na Evolução, então não existe pecado e não existe evangelho. E também não temos que 
pregar as mensagens angélicas.

Portanto, não crer na Criação leva a ser peneirado, sacudido e jogado fora. 

E crer na Criação é permanecer na peneira e receber a chuva serôdia para pregar o evangelho, o juízo, o 
sábado e o Deus Criador. 

É por isso que o inimigo tem forçado tanto o ensino da Evolução nas Escolas e no meio científico. 

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a permanecermos firmes no que a Bíblia ensina, independen-
temente do que a ciência afirme. E vamos pedir a Deus que nos ajude a perseverar no estudo da Bíblia e 
da oração para não seremos enganados pela igreja oficial, ciência ou qualquer outra coisa. 

O Desafio 
Cada adolescente deve durante a semana escrever um parágrafo em sua rede social explicado porque 
crê na Criação.

Anotações
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lição 30

ISO 9001
Quebra Gelo
Alguém sabe o que significa o selo ISO 9001 que pode ser visto em hotéis, restaurantes e muitos outros lugares?

O ISO 9001 é um conjunto de normas que tem como objetivo melhorar a gestão de uma empresa e seus 
processos padrões para o seu sistema de gestão e qualidade. Quem recebe o selo da ISO 9001 tem que 
melhorar a prestação de serviço ao cliente e para isso, o cliente tem que medir seu nível de satisfação do 
serviço, geralmente respondendo a um questionário ao usar o serviço daquele estabelecimento.

Vocês sabiam que Deus também tem um padrão de qualidade e que Ele coloca um selo sobre os Seus 
filhos que alcançam este padrão? Hoje vamos estudar sobre isso, mas, antes, vamos fazer um selo ISO 
9001 para cada um?

Mostre a imagem de um selo ISO 9001 que você pode tirar da internet ou fotografar no seu celular e en-
tregue 2 papéis pequenos para cada dupla desenhar um selo desses e colar na testa do amigo dizendo: 
“você está sendo selado pelas suas qualidades que ainda podem melhorar, crescer.”

O Desafio de hoje é conhecer o selo de Deus em Apocalipse 7:1-8.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem usar uma folha para um fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
1 Anjos

4 cantos da terra
4 ventos

2 Anjo do leste
Sinete para marcar na testa

4-8 144 mil de todas as tribos
1. O que João viu em Apocalipse 7:1 e porque os quatro pontos cardeais são significativos?

Conhecendo mais
Os 4 anjos são 4 mensageiros ou agentes divinos com uma tarefa específica: reter as forças do mal até 
que todo o mundo conheça o evangelho e tenha feito a sua escolha.

Os 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais, mostrando assim a amplitude do evento – toda a terra.

Os 4 ventos são as forças destrutivas (como terremotos e tempestades), atividades políticas, diplomáti-
cas ou bélicas.

2. Quem mais aparece nesta cena? O que ele trazia? Apocalipse 7:2

Conhecendo mais
O outro anjo que subia do leste mostra que a missão seria rápida como o sol nasce e rapidamente toma 
o seu lugar no céu.

3. O que esse anjo veio fazer?  E que selo é esse? Apocalipse 7:3
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Conhecendo mais
O sinete que marca a testa é parecido com o que estudamos no capítulo 13, onde os que seguem a besta 
recebem o seu sinal na testa ou na mão. Mas aqui, os que aceitam o selo de Deus é que são selados. 

4. Como podemos provar que o selo de Deus é o sábado? Ezequiel 20:12 

5. Onde mais na Bíblia é mostrado um selamento como esse? Quem são os selados? Ezequiel 9:4-6?

Conhecendo mais
Os fiéis. Deus marca os Seus filhos fiéis com o sábado, para que eles não sejam destruídos com os ímpios. 
No fim todos serão marcados, ou com o número da besta, o domingo,  ou com o selo de Deus, o sábado.

6. Qual é a ordem divina para que toda a humanidade seja selada? Por quê? Apocalipse 7:3

Conhecendo mais
Uma vez que os 4 ventos são as forças destrutivas (como terremotos e tempestades), atividades políti-
cas, diplomáticas ou bélicas, é preciso um tempo de paz, e de calma, porque cada pessoa precisa esco-
lher que selo ela quer receber.

7. Quantos foram selados? Apocalipse 7:4-8

8. Isto quer dizer que serão salvas apenas 144 mil pessoas?

Conhecendo mais
Assim como os 4 anjos, o selamento e tudo o mais na profecia, o número é simbólico. O objetivo principal 
da passagem não é revelar o número exato, mas dizer que são todas as tribos do Israel espiritual, ou seja, 
gente de todas as nações, do mundo inteiro.

9. Que características específicas dos 144 mil são apresentadas que ajudam a descobrir quem fará parte 
deste grupo especial? Apocalipse 7: 14, 16-17

Conhecendo mais
No verso 14 são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição, os que lavaram as suas roupas 
no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. Portanto, são os que estiverem vivos na volta de Jesus 
(grande tribulação), pecadores arrependidos que aceitaram a salvação (vestes brancas).

No verso 16 diz: ‘nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor forte as casti-
gará.’ Isso indica que um dia eles sentiram fome e sede e o calor do sol durante as pragas. Veremos isto 
melhor quando estudarmos as 7 pragas.

No verso 17, Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos, o que significa que eles também sofreram e 
choraram.

10. O que vai acontecer a esses 144 mil fiéis? Apocalipse 7:9-10

Conhecendo mais
Eles receberão a recompensa com todos os salvos de todos os tempos. Eles estarão vestidos de branco, 
símbolo de que seus pecados foram perdoados, por isso estão limpos diante de Deus e tem palmas de 
vitória, porque venceram a besta.

11. Os 144 mil terão algum privilegio especial? Apocalipse 7:15
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Conhecendo mais
Eles estão de pé diante do trono de Deus e O servem de dia e de noite no Seu templo. Isto quer dizer que 
viverão sempre juntos de Jesus. 

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a sermos selados com o Seu selo, e a escolhermos ser Sua 
propriedade.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana anotar antes de dormir, tudo que fez durante aquele dia, que 
demonstra que estava caminhando com Jesus. 

Anotações
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lição 31

S-E-P-A-R-A-N-D-O
Quebra Gelo
Leve vários itens de materiais recicláveis iguais, como por exemplo, tampas de garrafas, palitos de sor-
vete, palitos de fósforo, caixinhas longa vida, pedaços de barbante, caixas de remédio vazias, papeis 
amassados, etc. 

Divida-os em grupos com uma caixa  com a mesma quantidade de objetos reciclados em cada uma.

Vence a competição aquele grupo que conseguir separar mais rapidamente os objetos de cada espécie.

Você já andou no centro de uma grande cidade num horário de grande movimento? Vemos centenas, 
milhares de pessoas e não conseguimos separá-las em gente boa e gente não tão boa, e nem podemos 
fazer isso, pois não as conhecemos.

Mas Deus, quando nos olha desde o Seu trono, Ele pode nos separar e, muito mais rapidamente do que 
vocês o fizeram com os objetos descartáveis.

Hoje vamos continuar conhecendo o grupo dos escolhidos de Deus, os 144 mil. O Desafio hoje é conhecer 
as características que os tornam um povo especial para Deus.

Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 14.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
1 144 mil

Nome de Deus na testa
3 Cântico que ninguém podia aprender

Comprados da terra
4 virgens

Primícias para Deus
5 Não mentem

1. Quem João viu em Apocalipse 14:1 e onde eles estavam?

2. Leia I João 2:6.

3. Com o verso de I João 2:6 em mente, responda: O que significa o fato dos 144 mil terem o nome de 
Deus e do Cordeiro na testa? Apocalipse 14:1

Conhecendo mais
Nome nas Escrituras tem a ver com o caráter da pessoa. Por exemplo: Jacó tinha este nome por ser en-
ganador, mas depois de lutar com o Anjo recebeu o nome de Israel, príncipe vencedor.  Assim, se os 144 
mil  tem o nome do Cordeiro e do Pai na sua testa, isso indica que eles são propriedade de Deus, assim 
como os que tem a marca da besta pertencem a besta. 

4. Qual o significado de “foram comprados da terra”? Apocalipse 14:3
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Conhecendo mais
De toda a humanidade eles foram os únicos comprados por Deus, portanto, os únicos que estarão vivos 
quando Jesus voltar. 

5. Que cântico novo é esse que eles estão cantando e por que ninguém podia aprendê-lo? Apocalipse 14:3

Conhecendo mais
A música deles fala de sua experiência. Experiência que só eles tiveram, pois só eles viveram na pior 
época da história, e não se contaminaram; foram perseguidos por serem diferentes, mas permaneceram 
fiéis; e foram selados por Deus, pois eram Sua propriedade. Este canto, como o que Moisés e o povo de 
Israel cantou ao passarem pelo Mar Vermelho, só eles podiam  cantar do medo e da vitória extraordinária. 
Só eles viram o Mar se abrindo! 

6. Qual é o significado de “mulher” nas profecias do Apocalipse? Ver Apocalipse 12:1 e Apocalipse 17:1

Conhecendo mais
Mulher é símbolo de igreja. No capítulo 12 se refere a igreja pura, a verdadeira e no capítulo 17, a prosti-
tuta é a igreja falsa, que se prostituiu com o erro.

7. Com o significado de mulher em mente, responda: Se os 144 mil são os salvos que estiverem vivos 
na vinda de Jesus e não serão só homens, haverá mulheres também, então porque o verso 4 diz que 
eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres?

Conhecendo mais
Exatamente por isso, dá para ver que o assunto não é a virgindade física, mas espiritual. Ou seja, eles não 
se contaminaram com os ensinos de Babilônia, não se macularam com os seus enganos. Mulher aqui 
representa igreja.

8. No Capítulo 14: 5 diz que os 144 mil nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta, como isso 
é possível?

Conhecendo mais
Numa outra tradução diz: ‘E na sua boca não se achou engano; porque são irrepreensíveis diante do trono 
de Deus.’ Na realidade não é que nunca mentiram ou cometeram faltas, mas estão limpos diante do tro-
no de Deus porque foram perdoados e limpos pelo sangue de Jesus. E sentenciados como aprovados no 
juízo divino. Também mostra que eles permaneceram moralmente puros diante dos piores dias da terra.

9. Em que tipo de sociedade os 144 mil viveram incontaminados? O que isso deve ensinar aos adoles-
centes de hoje no seu relacionamento com o mundo? Lucas 17: 26-30

10. Exatamente porque o mundo está tão mal, e, assim como Deus destruiu os antediluvianos e as cida-
des de Sodoma e Gomorra, qual a resposta de Deus em Apocalipse 15:1?

Conhecendo mais
Aparecem sete anjos com sete pragas, que são as últimas, e que representam a ira de Deus. 

11. Enquanto os ímpios receberão o castigo, porque os salvos receberão a sua recompensa? Apocalipse 15:2

12. Qual o significado de “conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem”?  Apocalipse 15:2.

Conhecendo mais
Os que vencerão a besta e a sua imagem e o seu número, que é a obrigatoriedade da guarda do domingo, 
são os selados com o selo de Deus, que é o sábado.
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13. Apocalipse 15:3 fala novamente sobre o cântico de Moisés que os salvos cantarão. Que outro detalhe 
é acrescentado ali? Qual é o significado?

Conhecendo mais
O cântico de Moisés fala da vitória sobre os egípcios. Da mesma maneira os 144 mil cantarão por terem 
sido libertados dos que os perseguiam e queriam matá-los.  E o cântico do Cordeiro fala da salvação ou 
libertação do pecado.

14. O que farão no futuro, até mesmo os ímpios diante do trono de Deus? Apocalipse 15:4

Conhecendo mais
Até os ímpios adorarão a Deus e reconhecerão a Sua justiça. 

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus que nos capacite para fazermos parte do grupo que já O adora e o adorará 
por toda a eternidade!

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana orar por uma mente pura e eliminar coisas que conspiram con-
tra a pureza, coisas como filmes, literatura, músicas, etc.

Anotações
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lição 32

Antídoto contra pragas
Quebra Gelo
Vamos testar os conhecimentos sobre pragas. O vencedor vai ganhar um brinde. O que é?...(Abaixo estão 
as respostas certas)

H5N1

É o vírus Influenza, ou Gripe aviária  que é hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos.

Em 2005   infectou pessoas no Vietnã, Tailândia,  Indonésia, Camboja, Laos, China, Turquia,   Inglaterra, 
Suriname, Alemanha, Grécia e Canadá.

Ebola 

É uma doença que atinge seres humanos e outros mamíferos e que é provocada pelo ebola vírus. Os sin-
tomas são vômitos, diarreia, insuficiência hepática e renal, hemorragias internas e externas.

Dengue 

É uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que é transmitido através do mosquito Aedes ae-
gypti, também infectado pelo vírus. Atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de 
saúde pública de todo o mundo.

Chikungunya

É uma doença transmitida pelos mosquitos Aedes aegyptie. Chikungunya significa “aqueles que se do-
bram” em swahili, um dos idiomas da Tanzânia. Refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram 
atendidos na primeira epidemia documentada, na Tanzânia. 

Zika

É um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem 
de sua identificação, após detecção em macacos sentinelas para monitoramento da febre amarela, na 
floresta Zika, em Uganda.

AIDS

É o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico, é causada pelo HIV. Como esse 
vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de 
um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. 

DSTs

São doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios que se transmitem, principalmente, atra-
vés das relações sexuais sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente 
se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.

Essas são algumas das pragas mais atuais, mas quantas pragas ou epidemias já assolaram o nosso mun-
do. O Desafio hoje é descobrir quais são as 7 últimas grandes pragas.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. O que João viu em Apocalipse 15:1?

2. Quando elas cairão sobre a terra? Apocalipse 15: 5-8
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Conhecendo mais
João viu o santuário do céu onde Jesus está intercedendo no juízo investigativo. Cada um dos 7 anjos 
tem uma taça para derramar uma pragas sobre a terra. Elas são enviadas depois que Jesus terminar o 
julgamento, porque ninguém podia entrar no santuário até que chegassem ao fim (15: 8), quando o caso 
de cada pessoa já terá sido resolvido.  Cairão apenas sobre os ímpios. Portanto, o julgamento tem que 
ter acabado porque é preciso saber quem foi aprovado e está marcado com o selo de Deus (Capítulo 7).

3. Qual é a primeira praga? E sobre quem ela cairá? Apocalipse 16:1-2

Conhecendo mais
As primeiras 5 pragas são semelhantes às pragas do Egito. As primeiras 4 pragas não são universais.

A primeira fala de feridas abertas, semelhantes a sexta praga do Egito, parecendo uma espécie de câncer 
da pele. A praga só cairá sobre os que têm o sinal da besta, especialmente sobre as nações onde esta 
crença é a religião estabelecida.

4. A primeira praga caiu sobre a terra, enquanto a segunda caiu sobre o mar. Qual é a segunda praga? 
Apocalipse 15: 3

Conhecendo mais
Parece que toda a vida desaparecerá do mar, isso trará grandes problemas às nações que dependem do 
mar, ameaçando a navegação e seus negócios lucrativos. É um terrível juízo para os que rejeitaram a 
graça divina. 

5. Qual é a terceira praga? Como as pessoas saberão que esta praga é um evento sobrenatural? Apoca-
lipse 15:4-7

Conhecendo mais
Esta praga derramada sobre os rios e as fontes das águas, é muito semelhante a primeira praga do Egito. 
Mas o curioso é a ordem das pragas nas águas: primeiro no mar e depois nos rios e fontes. Se fosse na 
ordem natural, devia ser primeiro nas fontes, depois rios e então a água contaminada escoaria para o 
mar. Isso não deixará dúvidas de que é sobrenatural.

6. O que Jesus falou sobre este tempo? Mateus 24:21 Com isto em mente, como explicar Apocalipse 16:5-6?

Conhecendo mais
Esta praga afeta aqueles que estarão perseguindo os que guardam os mandamentos de Deus. Jesus 
falou sobre uma perseguição como nunca houve. Os fiéis serão objeto de ódio. A democracia, a liberdade 
religiosa e de consciência desaparecerão. A ira de Deus cairá sobre os que perseguem Seus filhos que 
preferem morrer que negar sua fé, por isso, esses recebem o castigo como se tivessem cometido o as-
sassinato, porque Deus julga as intenções e as ações.

Os inimigos de Deus não terão água para matar a sede. A água virará sangue porque são culpados de 
derramar sangue inocente. 

Parada de Oração
Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a sermos fiéis mesmo diante da pressão do mundo, como fo-
ram fiéis Daniel e seus amigos na Babilônia.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana entregar água fresca, de preferência em copinhos ou garrafas 
descartáveis, para moradores de rua e dizer por que Jesus é a Água da Vida.
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lição 33

Terríveis consequências
Quebra Gelo
Vocês vão receber um balão e devem enchê-lo. Vocês devem manter o balão no alto. Quando eu disser 
STOP, todos param na posição que estão. Mas, quem receber um cartão verde, pode continuar jogando. 
Essa pessoa tem passe livre para continuar.  Eu darei o cartão para quem eu quiser. Vamos repetir isso 
por 5 vezes.

Nesta dinâmica, continuar ou parar dependiam da minha ordem, mas nos eventos finais, nas sete pragas, 
o que vai parar as pessoas ou permitir que continuem vivendo, serão as escolhas que fizeram – servir 
a Deus ou rejeitá-lO. O Desafio de hoje é descobrir como as pragas terminarão. Vamos estudar as três 
últimas pragas.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. Qual é a quarta praga? Apocalipse 16:8-9

Conhecendo mais
A quarta praga sobre o Sol produzirá um calor tão intenso, que os homens blasfemarão o nome de Deus, 
em vez de se arrependerem. Os perseguidores continuarão agindo como o faraó do Egito, de modo obs-
tinado e teimoso, mas diferentemente dele, os perseguidores não poderão mais se arrepender porque o 
Espírito de Deus terá se retirado da Terra. Eles já foram selados para a morte. O templo celestial estará 
fechado e não haverá mais intercessão por pecadores. 

2. Como o profeta Joel, que viveu 700 anos a.C., descreveu esta quarta praga? Joel 1:15-20?

3. As próximas três pragas são simultâneas e atingem toda a terra. Qual é a quinta praga? E sobre quem 
ela cairá? Apocalipse 16:10-11

Conhecendo mais
A quinta praga tem endereço certo: o trono da besta, que é transformado em trevas de ignorância e de 
erro, sem o menor raio de luz e, como na nona praga do Egito, gera grande confusão. Muito tarde seus 
milhões de seguidores verão seu grande engano. Criam que a verdade era mentira e que a mentira era 
verdade. Agora seus líderes, que lhes ensinaram o erro mordem as suas línguas de dor.

4. Qual o significado de muitas águas nas profecias? Apocalipse 17:15

5. Com este significado em mente, e sabendo que a sexta e a sétima pragas são semelhantes as da 
queda da antiga Babilônia, qual é a sexta praga? Apocalipse 16: 12-16

6. O que significa o secamento do Eufrates? 

Conhecendo mais
Na sexta praga o rio Eufrates se secará como as tropas de Ciro fizeram para conquistar a antiga Babilônia. 
Não podemos precisar ao certo que eventos serão estes, mas haverá uma grande catástrofe. 

O secamento não é literal. Representa as nações banhadas pelo Eufrates que secarão, ou desaparecerão 
por causa da violência de uma nação mais poderosa, ou de uma união de nações que conquistarão e 
anexarão o seu território.
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As nações que estão à margem do Eufrates hoje são o Irã, o Iraque, a Turquia, a Síria, a Transjordânia, a 
Arábia Saudita e o Yemen. Parece que essas nações serão a causa de uma grande guerra.

Nestas nações estão as mais ricas jazidas de petróleo do mundo. Os países do Ocidente e do Oriente sa-
bem que quem tiver acesso a esses poços, ganharão a guerra. Aliás, este tem sido o principal motivo das 
guerras nesses países. Todo armamento de guerra, inclusive navios e aviões, usam petróleo, e as nações 
que possuírem este combustível vencerão.

E se pensarmos no ódio e nas dificuldades entre Israel e seus vizinhos, os árabes, a tensão racial e política 
que existe entre eles pode mesmo resultar em uma explosão política que leve ao simbólico secamento 
do rio Eufrates.

Pode ser também a ganância de uma grande potência desejando controlar o Mar Morto. Especialistas em 
finanças dizem que a riqueza do Mar Morto é duas vezes e três quartos, maior que a dos Estados Unidos.  
As águas do Mar Morto contém potássio no valor de 23 bilhões de libras esterlinas; bromo no valor de 86 
milhões de libras; sal no valor de 15 milhões; e basalto no valor 4 milhões! 

Agora imagine o Oriente formando uma união de nações maior que as do Ocidente. A China tem quase 
500 milhões de habitantes, um quinto da população do mundo, se ela se aliar às mais poderosas nações 
do Oriente...

A China tem pedindo ajuda a seus aliados, e nações do Oriente estão prestes a se unir a este poderoso bloco.

Mas não podemos afirmar que a causa será só os grandes problemas econômicos.  Existem poderes in-
visíveis e sobrenaturais usando os homens maus para que provoquem a futura guerra do Armagedom. E 
eles são espíritos de demônios. 

É também uma guerra espiritual, onde entram o catolicismo, espiritismo e protestantismo apostatado, os 
três espíritos imundos (Apocalipse 16: 13,14), ou seja, os que não ouvem ao Espírito Santo.

7. O que é o Armagedom? Apocalipse 16:16

Conhecendo mais
Ninguém sabe. O significado da palavra Armagedon é ‘monte da matança,’ ou ‘monte das cabeças corta-
das,’ o que sugere que a batalha do Armagedom, trará uma terrível mortandade. Milhões morrerão.

8. Qual é a sétima e última praga? Apocalipse 16:17-21 

Conhecendo mais
Na sétima praga o próprio Deus age. Haverá um grande terremoto e os grandes edifícios cairão, grandes 
cidades serão demolidas, as ilhas serão sacudidas e as montanhas desaparecerão quando o Criador do 
Universo, acompanhado de Seus santos anjos, Se aproximarem da terra.

Será Inacreditável!  Uma grande saraiva de pedras pesando mais ou menos 30 quilos (1 talento)! As sa-
raivas são partículas de gelo levadas para cima e para baixo por fortes lufadas ou correntes de ar que 
aumentam graça às camadas de chuvas que atravessam, enquanto sobem e caem novamente. Quanto 
maiores ficam, tanto mais fortes tem de ser os ventos que as impelem e sustentam. Segundo alguns, é 
preciso um vento de 500 Km/h para carregar uma saraiva pesando mais de meio quilo.

Será um milagre sobreviver! Deus terá que cuidar de cada ser humano que estiver vivo, assim como Ele 
cuidou de Noé e da arca.

No final as nuvens se afastam com a vinda de Jesus, e grandes blocos de gelo caem sobre os ímpios que 
clamam aterrorizados, mas será muito tarde, pois eles perderam a oportunidade de aceitar a salvação.

9. Quanto tempo durará as sete pragas? Apocalipse 18:8
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Conhecendo mais
Não sabemos ao certo, mas o verso fala ‘virão num dia’. Como um dia é um ano, provavelmente as 7 
pragas durarão cerca de um ano.

Parada de oração
No Egito foram poupados os primogênitos em cujas portas das casas havia marcas de sangue, e hoje, 
serão poupados os selados com o selo de Deus. Vamos orar reafirmando a nossa confiança em Jesus que 
nos livra dos nossos pecados e vamos pedir o Seu selo sobre nós.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana “passar o sangue de Jesus” em seu quarto (eliminando tudo 
aquilo que não ajuda em seu crescimento espiritual).

Anotações
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lição 34
Uma mulher misteriosa

Quebra Gelo
Por que Jesus ensinava por parábolas? Leiam Mateus 13: 13-16

Para que os Seus filhos entendessem e pudessem ser abençoados, enquanto os demais não entenderiam 
e nem se interessariam em saber.

João estava preso na Ilha de Patmos por ordem do Imperador romano Domiciano por sua fidelidade a Deus, 
por isso, João não podia falar explicitamente sobre alguns temas descritos no Apocalipse, especialmente 
os que se referentes ao Império Romano. Por isso, ele usou muitas imagens e  figuras, para que os fiéis 
de todos os tempos, estudiosos das Escrituras, entendessem. Hoje vamos conhecer uma dessas figuras.

Vamos fazer uma brincadeira: (uma jovem deve aparecer vestida com trajes semelhante a uma burka – 
toda coberta da cabeça aos pés, inclusive o rosto)

Quem é essa mulher misteriosa? (todos podem opinar)

O Desafio hoje é descobrir  o significado de uma das muitas imagens, ou parábolas bíblicas, a mulher 
misteriosa descrita em Apocalipse 17.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
1 Famosa prostituta
2 Imoralidade sexual

Bêbados com o vinho  
3 Monstro vermelho com 7 cabeças e 10 chifres
4 Vestes vermelhas, enfeites de ouro, de pedras pre-

ciosas e pérolas
5 Nome na testa

A grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e 
de todas as pessoas imorais do mundo.

6 Embriagada com o sangue dos mártires
9 7 cabeças, 7 montes, 7 reis

1. Quem é essa besta semelhante à de Apocalipse 13:1 ?Apocalipse 17:3

Conhecendo mais
O monstro de 7 cabeças e 10 chifres, como no capítulo 13, representa o papado. Os nomes de blasfêmias 
que também já vimos, significam as doutrinas adulteradas pela igreja, ao pretender tomar o lugar de Je-
sus perdoando pecados, a adoração no dia do sol, adoração de imagens, etc.

2. Quem são os admiradores desta besta? Apocalipse 17: 8

3. Quem é a mulher sentada sobre a besta? Apocalipse 17: 3-4 
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Conhecendo mais
Já vimos no capítulo 14 que Babilônia, no Apocalipse, simboliza uma Igreja falsa, diferente da mulher pura 
vestida de sol no Apocalipse 12, que representa a igreja de Deus. Aqui ela está assentada sobre a besta 
(papado), portanto, aliada ao poder do estado usando de práticas semelhantes às do papado durante a 
Idade Média, controlando a política das nações e todos os grupos religiosos que se opõe a verdade do 
evangelho eterno.

4. Que mais podemos aprender em Apocalipse 17:5-6?

Conhecendo mais
A prostituta é uma religião-estado, (mãe das prostituições), que vai perseguir o povo de Deus. Todas as 
religiões estarão unidas ao papado que buscará o poder político dos Estados Unidos, como estudamos no 
capítulo 13.

5. Que significa a taça na mão da mulher? Apocalipse 17: 4

Conhecendo mais
A imoralidade sexual ou adultério como já vimos, se refere a colocar outro Deus em lugar do verdadeiro 
Deus, idolatria. Então o vinho que a mulher leva em sua mão é uma representação das falsas doutrinas 
que estão enganando a grande maioria dos habitantes da terra.

6. Qual é o significado de Apocalipse 17:2?

Conhecendo mais
As nações estão bêbadas porque beberam dos mesmos erros e os aceitaram, sem questionar.

7. Por que seu nome está escrito na sua testa e quem são suas filhas? Apocalipse 17:5

Conhecendo mais
A marca na testa, como no capítulo 13, significa a aceitação intelectual das propostas dessa união de 
religiões apostatadas, que cometeram prostituição espiritual. 

O fato de Babilônia ser “a mãe das prostitutas” indica que o Papado tem filhas que seguem seus passos. 
É triste reconhecer que a grande maioria das igrejas que se dizem protestantes, uniram-se com Babilônia 
ao sacrificar pelo menos uma parte da verdade, aceitando doutrinas e tradições que não têm nenhum 
apoio na Palavra de Deus. No final todos os povos e nações estarão unidos numa coligação mundial de 
todos que não fazem parte do povo de Deus, e que serão marcados. É a imagem da besta e a sua marca 
ou sinal.

8. Tanto o povo de Deus quanto os ímpios tem uma marca da aceitação intelectual das coisas que creem. 
O rosto de Moisés brilhava ao descer do monte Sinai depois de contemplar a glória de Deus 40 dias e 
noites, a ponto de precisar usar um véu para não ferir os olhos do povo. Seus colegas no colégio, na 
vizinhança e familiares tem visto a glória de Deus em sua testa?

9. Algumas doutrinas católicas como a guarda do domingo, o inferno, a imortalidade da alma, o batismo 
de bebês, etc. estão presentes em quais igrejas protestantes que você conhece?

10. Diante desta verdade, qual é a importância de estudar atentamente cada doutrina bíblica para não ser 
enganado e não ficar do lado errado?

11. Por que esta coligação estado-igreja estará embriagada com o sangue dos mártires?  Apocalipse 17:6
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Conhecendo mais
Como já estudamos nas pragas de Apocalipse 15 e 16, Deus vê nossas intenções do mesmo modo que 
as ações. Portanto, estão embriagados do sangue dos mártires, mesmo sendo ainda apenas a intenção 
de um decreto.

12. Alguma vez você sentiu desejo de se vingar e imaginou coisas que não eram boas? Alguma vez você 
planejou algumas coisas que sabia não serem certas e depois se desculpou pensando que não fez, ape-
nas pensou? Se Deus considera as ações e as intenções do mesmo modo, que cuidado devemos ter? 

Parada de oração
Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a estudarmos muito bem as Escrituras para estarmos sempre 
do lado certo até o fim.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana tomar tempo para a leitura de um capítulo da Bíblia ou de um 
salmo, e orar sem pressa, para que seu rosto comece a brilhar.

Anotações
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lição 35
A grande queda

Quebra Gelo
Alguém já caiu uma queda feia com ou sem quebradura?

Laís Souza participou das Olimpíadas de Atenas (2004) e de Pequim (2008) como ginasta – era especialis-
ta na prova de salto. Na última edição dos Jogos de Verão, em Londres-2012, foi cortada por uma fratura 
na mão direita.

Em 2013, aos 25 anos,  recebeu convite da Confederação Brasileiro de Desportes na Neve (CBDN).  O 
objetivo era disputar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, na prova de esqui aéreo. 

Em 27 de janeiro de 2014 durante uma atividade nos EUA, se chocou contra uma árvore fora dos treina-
mentos específicos de esqui aéreo e sofreu gravíssima lesão medular completa - que comprometeu as 
funções motora, sensitiva e autonômica de Laís. A atleta perdeu movimentos, sensibilidade e controle de 
todos os órgãos abaixo do pescoço.

Em 13 de dezembro de 2014, retornou ao Brasil sonhando com as olimpíadas de 2016 (https://espor-
tes.terra.com.br/ginastica/acidente-de-lais-faz-1-ano-relembre-e-veja-situacao-atual,ab38fd73abc2b-
410VgnVC) 

Em 2016 Laís emocionou o público no Parque Ibirapuera, em São Paulo, ao participar do revezamento da 
tocha olímpica, percorrendo o circuito de 200 metros de pé com a ajuda de seu cuidador e de seu pai, que 
segurou a tocha, já que Laís não conseguia. (https://esportes.terra.com.br/lance/em-sao-paulo-lais-sou-
za-conduz-tocha-de-pe-e-emociona-publico,8d538c923b055c7fdb92b3120d7cfc23dj844zpi.html)

Laís foi a convidada especial da cobertura do SporTV comentando sua especialidade, ginástica artística. A 
queda da atleta não a impediu de se reerguer, ainda que parcialmente.

O Desafio hoje é conhecer uma queda total, maior e de muito maior alcance, que afetará o mundo todo. 
Vamos estudar sobre a queda de Babilônia em Apocalipse 17.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
8 monstro estava vivo; agora não vive mais, porém 

tornará a aparecer.
9 7 cabeças, 7 montes, 7 reis
10 5 morreram, 1 está governando, outro ainda não 

apareceu. E, quando aparecer, governará por pouco 
tempo

11 Oitavo rei
12 Reinar com o monstro por 1 hora
16 10 chifres destruirão a mulher

Na semana passada vimos que Babilônia, uma mulher assentada, primeiro sobre muitas águas, e depois 
num deserto, sentada sobre uma besta com sete cabeças e dez chifres.

Vimos que isto significa uma igreja-estado que agrega muita gente (muitas águas). Ela é a mãe de todas 
as demais igrejas que, como ela, se prostituíram com o erro, abandonando o verdadeiro Deus. Ela recebe 
o apoio total da besta, o papado.
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Apocalipse 17: 8-12 é uma explicação detalhada da besta, e parece muito complicada. Procure ler pausa-
damente e veja quanto consegue entender.

1. O que significa: as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, ou seja, de quem 
recebeu poder? Apocalipse 17: 9

Conhecendo mais
Os 7 montes são reis ou impérios que tiveram poder para fazer decretos contra a obediência a Deus du-
rante toda a história. Quais vocês conhecem e que já haviam caído ou passado nos dias de João? Egito 
(pense no êxodo), Assíria (extinguiu o povo de Israel em 722 a.C.), Babilônia (levou o povo de Judá para o 
cativeiro), Medo-Persa e Grécia.

2. Diante desta explicação, como interpretar: um existe?

Conhecendo mais
O sexto estava governando nos dias de João, portanto, o Império romano.

3. Que poder quando viesse duraria um pouco?

Conhecendo mais
O sétimo que ainda não tinha aparecido, mas governaria por um tempo, só pode ser Roma Papal, pois veio 
depois do império Romano.

4. E qual é o oitavo rei no verso 11 e 8 u.p?

Conhecendo mais
O monstro que causa admiração dos não fiéis porque esteve vivo, mas que não vive,  e tornará a aparecer, 
é a mesma cena do capítulo 13, quando o papado que estava vivo foi ferido de morte, e depois voltou à 
vida e as nações ficam maravilhadas com o seu ressurgimento. Ou seja, o Papado estava bem vivo duran-
te os 1260 anos, de 538 até 1798 enquanto perseguia e matava o povo de Deus. Deixou de viver quando 
Berthier prendeu o papa e depois começou a subiu do abismo, em 1829 com Mussolini, e será destruído 
quando Jesus voltar.

5. Os versos 12-14 explicam os dez chifres e o que eles farão. Como você interpreta?

Conhecendo mais
Esses dez chifres são diferentes dos 10 chifres de Apocalipse 13 por que aqui eles não usam coroa ou 
diademas, portanto,  não são os 10 reinos da Europa. Eles não tinham ainda começado a reinar, e quando 
isso acontecer, reinarão com a besta apenas por 1 hora (verso 12).

Eles representam todas as nações reunidas com o mesmo propósito de exterminar os santos, porque eles 
dão poder ao monstro, o papado (verso 13)  e lutam contra Jesus, o Cordeiro (verso 14).

6. Quanto tempo esta coligação durará?  Apocalipse 17:12

Conhecendo mais
Esse tempo uma hora apenas mostra que passará rapidamente. É como dizemos: uma hora eu passo aí.

7. Que coisa terrível acontece à mulher prostituta? O que isso significa? Apocalipse 17:16-17
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Conhecendo mais
Quando Jesus e os santos os vencerem vai passar o efeito da bebida embriagadora e eles verão que fo-
ram enganados. A verdade nua aparecerá. Eles foram enganados por Babiblônia e ela será cruelmente 
destruída pelos poderes que até então a tinham apoiado, será inteiramente consumida, como se passasse 
pelo fogo.

8. Quando isso acontecerá? 

Conhecendo mais
Quando os ímpios do mundo inteiro estiveram perseguindo os fiéis, Deus fará aparecer no céu, as duas tá-
buas com a Sua lei. Todos a verão e poderão ler sobre o sábado. Isto causará tremenda comoção, porque 
finalmente os perseguidores verão que os perseguidos estão certos e eles estão errados. Desesperados 
ao descobrirem que estão lutando contra o próprio Deus, se voltarão contra seus líderes religiosos que os 
enganaram, e com isso, Babilônia será destruída.

9. Quem estará do lado certo? Apocalipse 17:14

Parada de Oração
Vamos pedir a Jesus que nos ajude a nos interessar mais em estudar a Bíblia para não sermos enganados 
e descobrir isso só quando não há mais chance de salvação,  ficando do lado errado na batalha final entre 
os fiéis e os infiéis, combatendo contra o próprio Jesus.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana copiar os dez mandamentos num cartão, colocá-lo ao lado da 
sua cama, e orar pedindo a Deus que os escreva em seu coração. 

Anotações
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lição 36

Um brilho ofuscante
Quebra Gelo
Como alguém pode viver no escuro?

Até 1879, a lâmpada não existia. Quando finalmente a invenção de Tomas Edison funcionou ela brilhou 
por 48 horas contínuas e, nas comemorações do final de ano, uma rua inteira, próxima ao laboratório, foi 
iluminada para demonstração pública.

Hoje temos lâmpadas de mercúrio, iodo, infravermelho, incandescente, fluorescente, e de led.

Se Edison não tivesse descoberto a lâmpada que usaríamos para iluminar? (velas, lamparinas, lampiões, 
fogueiras, lanternas)

No escuro qualquer luz é útil, até a da lua e das estrelas, mas, claro que, quanto mais luz maior é o brilho. 

Quando você vê uma cidade à noite à distância enxerga apenas pontinhos de luz, mas ao se aproximar, a 
claridade se torna cada vez maior.

Vamos fazer uma demonstração (apague a luz do ambiente depois de entregar um palito de fósforo para 
cada participante).

Acenda o seu palito e todos devem acender o seu. Depois faça o mesmo com velas. Se possível repita a 
atividade com lanternas ou faroletes, depois com lampiões, etc.

O que aprendemos? Quanto mais luz maior a claridade.

O Desafio de hoje é estudar sobre um tempo de tanto brilho, que se tornará ofuscante. Vamos estudar 
Apocalipse 18.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
1 Outro anjo que iluminou a terra
2 Caiu Babilônia

demônios e espíritos imundos
3 Vinho da ira da sua prostituição
6 Paguem em dobro o que ela fez
7 Sou rainha

Os eventos relacionados à queda de Babilônia ocupam um lugar importante na profecia bíblica, assim 
como foi na queda da Babilônia dos dias de Daniel. Naquela época foram preditos mais de cem detalhes 
a respeito de sua queda. Os poderes que marchariam contra Babilônia, Ciro que comandaria os exércitos, 
como a cidade seria tomada, quais as condições da cidade no tempo da invasão, etc. Quase tudo predito 
nos livros de Jeremias e de Isaías (Isaías viveu 200 anos antes do fato).

1. Apenas para relembrar o que já estudamos, responda: Quem é Babilônia? (Apocalipse 18:2)

Conhecendo mais
Babilônia é mãe das meretrizes, portanto, representa uma coligação de igrejas. É uma religião-estado, 
onde todas as religiões estarão unidas ao papado que buscará o poder político dos Estados Unidos para 
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perseguir os filhos de Deus.

2. O que João vê e o que significa? Apocalipse 18:1-3

Conhecendo mais
João vê um mensageiro com grande autoridade. Sua mensagem é muito importante e ilumina toda a 
terra. Ou seja, um grande movimento advertindo o povo de Deus sobre a iminente queda da Babilônia es-
piritual e de sua condenação, assim como os profetas Isaías e Jeremias advertiram os israelitas nos dias 
da queda da cidade de Babilônia.

3. A mensagem desse anjo se parece com qual mensagem já estudada?  Apocalipse 18: 2-3 – ver Apo-
calipse 14:8

4. Quem é esse mensageiro? Apocalipse 14: 6-11 e Isaías 60:1-3

Conhecendo mais
Esse anjo vem para dar poder aos três anjos que já estão pregando as três últimas mensagens. Essa é a 
última mensagem de misericórdia. Os anjos somos nós, o povo de Deus, que tem que dar essa mensa-
gem com o poder do Espírito Santo, para advertir o mundo, e ao mesmo tempo nos preparar para resistir-
mos às últimas provas. E Quem é que dá poder a quem prega, e à mensagem que é pregada, é o Espírito 
Santo! Então esse outro anjo é um símbolo da chuva da primavera, a chuva serôdia.

5. Por que Babilônia se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo e de toda ave imunda 
e odiável? Apocalipse 18:2

Conhecendo mais
O verso fala da mãe Babilônia e das suas filhas, igrejas caídas, como morada de demônios e de todo es-
pírito imundo. Isso significa que seus ensinos são de demônios e de espíritos imundos.

Como a pomba representa Espírito Santo, e as aves imundas representam essa coligação espiritual de 
Babilônia; então, enquanto os filhos de Deus estarão recebendo o Espírito Santo, os ímpios se unirão a 
outros espíritos.

6. Relembrando o que já estudamos no capitulo 17, quando Babilônia cairá? Apocalipse 18:2-3

Conhecendo mais
Quando os ímpios do mundo inteiro estiveram perseguindo os fiéis, Deus fará aparecer no céu, as duas tá-
buas com a Sua lei. Todos a verão e poderão ler sobre o sábado. Isto causará tremenda comoção, porque 
finalmente os perseguidores verão que os perseguidos estão certos e eles estão errados. Desesperados 
ao descobrirem que estão lutando contra o próprio Deus, se voltarão contra seus líderes religiosos que os 
enganaram e com isso, Babilônia será destruída.

7. Relembrando: o que significa beber do vinho da fornicação? (Apocalipse 18:3)

Conhecendo mais
O vinho é uma representação das falsas doutrinas que enganaram a grande maioria dos habitan-
tes da terra. Assim como o vinho entorpece a mente e afeta a capacidade de fazer escolhas e de ra-
ciocinar, o vinho das falsas doutrinas também tira a capacidade de discernir entre o certo e o errado. 
Ele é chamado de vinho da ira porque quando os reis da terra beberem desse vinho, eles serão instigados 
pela ira a agirem contra os que não concordam com as heresias, ou seja, contra os santos. E quem se 
negar a beber o vinho da Babilônia estará marcado para pagar por sua ousadia. 

8. Que apelo Deus faz, através do Seu povo, aos sinceros que ainda estão enganados na Babilônia? Apo-
calipse 18: 4
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Conhecendo mais
A ordem sai dela, é a última mensagem de misericórdia e mostra que não existe mais perdão para Babilô-
nia. A única maneira de não sofrer os mesmos castigos é sair.  Deus deu a mesma ordem a Ló, para sair 
de Sodoma, antes que ela fosse destruída pelo fogo e enxofre. E agora o povo de Deus tem que sair sem 
olhar para trás.  Deus deu a mesma ordem para os que viviam na Babilônia, nos dias de Daniel através do 
profeta Jeremias, dizendo: ‘Fugi do meio de Babilônia.’ (Jeremias 51:6)

9. O verso 5 fala que os pecados de Babilônia estão acumulados até o céu. Recapitulando o que já estu-
damos: como os pecados são acumulados no céu? 

Conhecendo mais
Há livros de registro no céu das boas e das más obras, e o livro da vida no santuário celestial, assim o 
registro dos pecados permanece no céu.

10. Qual é a ordem de Deus e como você pode cumpri-la hoje? Isaías 60:1

11. Como a glória de Deus será vista em você? Pense num movimento mundial de milhares de santos, 
cada um iluminando onde está. Como você está se preparando para isso? (Isaías 60:2-3)

Parada de Oração
Ore para que o Espírito Santo te capacite para iluminar o mundo em trevas.

O Desafio
Cada adolescente deve entregar pelo menos 5 livros  do Impacto Esperança para cinco pessoas conheci-
das (professores, vizinhos, comerciantes). É hora de brilhar!

Anotações
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lição 37
O maior funeral da História

Quebra Gelo
Quem já foi num grande funeral? 

Funerais de artistas ou de autoridades há grandes aglomerações, assim como quando há um acidente e 
morrem muitas pessoas da mesma cidade ou bairro.

Vocês sabem quais foram os maiores funerais da história? 

No funeral da Princesa Daiane  aproximadamente um milhão de pessoas estiveram presentes e 2,5 mi-
lhões de telespectadores acompanharam no mundo todo.

No velório do Papa João Paulo II, 2 milhões de pessoas foram ao funeral. 

O do cantor Elvis Presley, 80 mil pessoas passaram pelo velório e cerca de 2.150 arranjos de flores foram 
entregues na sua casa. 

No velório de Michael Jackosn 1,2 milhões de pessoas participaram. A família cobrou entrada para o fu-
neral e distribuiu 17.500 entradas gratuitas a pessoas escolhidas por sorteio realizado pela internet.

O Desafio hoje é conhecer o maior funeral da história que afetará a vida de cada habitante da terra. Ele 
está descrito em Apocalipse 18.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
6 Paguem em dobro o que ela fez
7 Sou rainha
8 Num mesmo dia cairão as pragas
9-10 Os reis vão chorar
11-16 Lamento dos comerciantes
20 Deus julgou a vossa causa
21-23 Pedra lançada ao mar
24 o sangue dos profetas e santos

Este grande funeral de Babilônia ocupa um lugar importante na profecia bíblica, assim como foi na queda 
da Babilônia dos dias de Daniel. Naquela época foram preditos mais de cem detalhes a respeito da queda. 
Os poderes que marchariam contra Babilônia, Ciro que comandaria os exércitos, como a cidade seria to-
mada, quais as condições da cidade no tempo da invasão, quase tudo predito nos livros de Jeremias e de 
Isaías (Isaías viveu 200 anos antes do fato).
1. Jogo Rápido: Apenas para relembrar o que já estudamos:

Quem é Babilônia? (Apocalipse 18:2)
(todas as religiões unidas ao papado que buscará o poder político dos Estados Unidos.)

Qual é o pecado de Babilônia? (Apocalipse 18:3)
(Deu de beber as nações do vinho da sua prostituição - uma representação das falsas doutrinas que enganaram a grande  
maioria dos habitantes da terra) 

2. Como Babilônia se sentia e o que lhe acontecerá? Apocalipse 18:7
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Conhecendo mais
Babilônia se orgulha de ser rainha soberana. Seu desejo é reinar sobre todas as consciências. Ela acredita 
que está assentada em um lugar elevado e seguro, que pode mandar em muita gente. Mas o seu destino 
serão pragas, morte, pranto, e fome.

3. Que castigos virão sobre Babilônia, como resultado do julgamento divino? O que isso significa? Apo-
calipse 18:8

Conhecendo mais
A iminência do derramamento das sete pragas (pragas, a morte, e o pranto, e a fome), que estudamos 
nos capítulos 15 e 16.

4. Os versos de 5 a 8 falam sobre justa retribuição. O que isso acarretará?

Conhecendo mais
As pragas vão levar os ímpios a culparem os santos pelas desgraças que vão cair sobre eles e isso os 
levará a perseguirem e a decretarem a morte dos santos.

Deus tem filhos sinceros em Babilônia que ainda não conhecem toda a verdade, e que quando a ouvirem, 
aceitarão, e sairão dela. Então quando as pragas começarem a cair, não haverá nenhum justo em Babilô-
nia, como aconteceu em Sodoma.

Quando o mundo inteiro souber da obrigatoriedade da guarda do domingo, o apelo para fugir de Babilônia 
produzirá um efeito que não produziria antes. 

Aqueles que forem levados aos tribunais defenderão a verdade de Deus diante da TV, pela Internet e nos 
jornais e revistas, e os sinceros serão levados a ficar do lado deles, guardando os mandamentos de Deus. 
Assim, a luz chegará a milhares que, de outra forma, nada saberiam dessas verdades.

A obediência à Palavra de Deus será considerada rebeldia, extremismo, fundamentalismo. Pais serão vio-
lentos contra seus filhos fiéis a Deus; patrões serão severos com empregados. Aqueles que se recusarem 
a guardar o domingo serão presos e haverá um decreto de morte contra eles.

5. Quanto tempo durará o castigo de Babilônia? Apocalipse 18:8

Conhecendo mais
As 7 pragas, retribuição dos seus pecados, durarão um dia profético, um ano.

6. Que significa o pranto de reis? Apocalipse 18: 9-10 

Conhecendo mais
Os reis prantearão como num funeral. Mas seu pranto não é de arrependimento pelos seus pecados. Eles 
choram por causa do seu sofrimento, das consequências dos seus erros.

7. Que significa o lamento dos comerciantes? Apocalipse 18: 11-16

Conhecendo mais
Os comerciantes que negociavam com Babilônia também choram e lamentam a perda de suas mercado-
rias por causa da sua queda. O negócio deles era negociar ‘almas de homens’. Isso lembra ‘encomendar 
as almas’ e missas de sétimo dia. Perdões, missas e indulgências que enriqueceram a muitos. Neste fu-
neral de Babilônia todos aqueles que a apoiaram e a ajudaram a difundir seus erros não poderão salvá-la 
porque morrerão com ela.

8. Enquanto um grupo pranteia a queda de Babilônia, que faz o outro grupo, por que, e quem são eles? 
Apocalipse 18:20 
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Conhecendo mais
Na terra os súditos de Babilônia lamentam sua queda e destruição, os céus se alegram pelo seu funeral.

9. Que fez o anjo e quais foram as consequências? Apocalipse 18:21-23

Conhecendo mais
Afundar uma enorme pedra no mar antigamente era um símbolo de eterna destruição. O profeta Jeremias 
usou esta mesma figura para a destruição da Babilônia dos seus dias, isso mostra que a destruição de 
Babilônia será completa, pois como a antiga, jamais se levantará.

10. Qual é o significado de sangue dos profetas, dos santos e de todos os que já morrerem serem achados 
em Babilônia? Apocalipse 18:24

Conhecendo mais
Deus vê nossas intenções do mesmo modo que as ações. Portanto, estão embriagados do sangue dos 
mártires, e o sangue daqueles que tem a intenção de matar através do decreto de morte.

11. Na perseguição os fiéis darão um claro testemunho das verdades. Como testemunhar hoje nos pre-
para para aquele tempo?

Parada de Oração
Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos fiéis e a testemunharmos das Suas verdades hoje para que 
sejamos fortalecidos e fortaleçamos a nossa fé.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana oferecer uma oração para pelo menos cinco pessoas conhe-
cidas ou não, e orar com elas.

Anotações
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lição 38

Uma visão do Céu
Quebra Gelo
Leve uma caixa com algumas coisas pequenas como: pedra, folha, flor, formiga, algumas frutas diferen-
tes, grãos de areia, borboleta, etc.

Leve uma lupa e se possível um microscópio, ou a lente de zoom de uma boa câmera fotográfica. E uma 
folha de papel para cada pessoa.

Peça para que cada participante observe uma por uma das coisas e escreva uma só palavra sobre o que viu.

Depois peça que um por vez observe duas ou três dessas coisas através das lentes da lupa ou do micros-
cópio e escreva uma só palavra do que viu.

O fez a diferença? Quanto melhor a lente, maior o número de detalhes conseguimos enxergar.

Imagine o que seria observar estrelas e astros através de um telescópio! E do céu, como será a visão da 
terra, vista através dos olhos de Deus?

O Desafio de hoje é ter uma visão do céu com um super telescópio e uma visão de como Deus nos vê aqui 
na terra. Vamos estudar Apocalipse 4.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter um papel para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
1 A primeira voz que falou a João
2 Arrebatado em espirito
3 Jaspe e sardônico

Arco íris de cor esmeralda
4 24 anciãos
5 Relâmpagos, trovões e vozes

7 lâmpadas, 7 espíritos
6 4 animais cheios de olhos
7 Leão

Bezerro
Águia voando
Rosto de homem

1. Quem fala com João e que convite lhe faz?  Apocalipse 4:1 ver Apocalipse 1:13, Daniel 7:13

2. João diz que subiu ao céu em espírito. O que isso significa? Apocalipse 4:2 ver Números 12:6 

Conhecendo mais
Quando Deus fala através de sonhos, o profeta está dormindo e se vê em outros lugares ou vê Deus ou 
um anjo falando com ele. Quando o profeta tem uma visão, ele está acordado e sua mente é transportada 
como num sonho, mas ele permanece de olhos abertos e não vê nada do que acontece ao seu redor.

3. Por que João vê um brilho saindo do trono nas cores jaspe e sardônio? Apocalipse 4: 3 ver Êxodo 24: 
10 e 17 
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Conhecendo mais
O jaspe é uma pedra semipreciosa de cor vermelha ou amarela e o sardônico é uma pedra semipre-
ciosa de cor vermelho sangue. Deus Se revela muitas vezes na Bíblia através da imagem do fogo, para 
mostrar Seu grande poder, Sua Onipotência (Ver Hebreus 12:29) Uma pequena fagulha de fogo causa 
grande incêndio. 

4. O arco-íris tem sete cores. Porque aqui ele aparece de uma só cor? Apocalipse 4:3, Salmo 52:8 ; He-
breus 4:16

Conhecendo mais
O verde fala de esperança. Há graça, bondade e misericórdia diante do trono de Deus. Portanto, apesar de 
Deus ser descrito como fogo, não precisamos temer.

5. Quem são os 24 líderes que estão assentados em tronos ao redor do trono de Deus?  Apocalipse 4:4 
ver Mateus 27: 52-53

Conhecendo mais
São aqueles que ressuscitaram quando Jesus na cruz disse: ‘Está consumado.’ Eles  entraram na cidade 
de Jerusalém e foram vistos e reconhecidos por muitos, portanto, não eram fantasmas ou almas de-
sencarnadas. Ressuscitaram com um corpo, como Jesus ressuscitou no domingo e também foi visto e 
reconhecido. Eles subiram aos céus com Jesus quando Ele voltou para o Pai e vivem no céu desde então.

6. Como podemos afirmar que eles subiram com Jesus para o céu? Salmo 68:18 

Conhecendo mais
Jesus subiu às alturas levando cativo o cativeiro, homens por dádivas. Isto quer dizer que Jesus levou um 
pequeno grupo como uma prova para nós hoje de que, se formos fieis como eles foram, um dia, como 
eles, nós também subiremos para o céu com Jesus, e também reinaremos com Ele diante do Seu trono.

7. Quem eram eles?

Conhecendo mais
Não sabemos por que a Bíblia não fala. E é bom que não fale senão, em vez de orar a Deus ou em nome 
de Jesus as pessoas começariam a orar para um santo ou uma santa. Ellen White afirma: “Quando Cristo 
ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de Sua morte, abrira-lhes 
o sepulcro e, ao ressuscitar Ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus, e à 
custa da própria vida tinham dado testemunho da verdade... saíram para a vida eterna. Ascenderam com 
Ele, como troféus de Sua vitória sobre a morte e o sepulcro.” (O Desejado de Todas as Nações, 556)

8. E quem são os 4 seres vivos? Apocalipse 4: 6-8 ver Ezequiel 1:1, 5, 10 e  10:15

Conhecendo mais
Pela descrição de sua aparência vemos que são os mesmos 4 querubins que estão diante do trono de 
Deus, em  Ezequiel. Os querubins são uma ordem especial de anjos.

9. O que os anjos fazem dia e noite sem parar? O que isso significa? Apocalipse 4:8 ver Lucas 15:10

10. O que está acontecendo? Apocalipse 4: 5? Jó 37:4; Êxodo 20:18-19

11. Sobre o que Deus está falando? Que são as sete lâmpadas de fogo? Apocalipse 1:20;  Salmo 101:6;  
Salmo 34:15
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Conhecendo mais
Deus está falando sobre a Sua igreja. Diz Ellen White: Nosso Salvador não está em silencio e inatividade. 
Acha-Se cercado de inteligências celestes, querubins e serafins, dezenas e dezenas de milhares de anjos. 
Todos estes seres celestiais tem um objeto de Seu supremo interesse, colocado acima de todos os outros 
– a igreja de Deus num mundo corrupto. (A Verdade Sobre os Anjos, 250)

12. Por que os 4 animais, que são querubins, foram vistos como Leão, Bezerro, homem e águia voando? 
Apocalipse 4:7, ver Apocalipse 5:5; Levítico 9: 2; Deuteronômio 32: 11-12, Filipenses 2:8

Conhecendo mais
Os 4 querubins estão tão próximos do trono de Deus que refletem Sua imagem ou Seu caráter. Assim, 
o Leão, reflete a Soberania e o Poder (Onipotência). O Bezerro representa Cristo nos sacrifícios do Velho 
Testamento. Homem fala Humanidade de Cristo, e a águia voando reflete a Onipresença divina.

13. Como você se sente ao saber que Deus e os anjos estão atentos ao que lhe acontece aqui na terra e 
Se preocupam com a sua salvação?

14. Sua vida tem refletido que parte da imagem do caráter de Deus?

Parada de Oração
Vimos como é o Céu hoje, um lugar de incessante adoração a Deus. Na próxima semana vamos ver 
quando e como faremos parte deste louvor. Vamos orar pedindo a Deus que nos motive a, como os anjos, 
louvá-Lo sem cessar.

O Desafio
Cada adolescente deve orar toda a semana  para que  Deus o ajude a se interessar tanto pela sua salvação 
quanto o céu se interessa. E cantar um louvor a Deus em gratidão pelo Seu interesse.

Anotações
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lição 39

Cante aleluia!
Quebra Gelo
Você conhece a famosa música Aleluia?

A peça inteira chama ‘O Messias’, foi composto por Händel, e é dividida em 3 partes. A 1ª parte apresenta 
a profecia do Anjo Gabriel e o nascimento de Jesus. A 2ª parte fala da Paixão e o ponto culminante  é o 
coro ‘Aleluia’. E a 3ª parte fala da Redenção.

Vocês sabem por que esta música tem que ser ouvida em pé? 

Diz a tradição que quando a peça foi apresentada pela primeira vez em Londres, o rei de Inglaterra, George 
II, estava presente. E quando o coro começou a entoar as primeiras notas do “Aleluia”, o rei, embevecido 
e impressionado com a grandiosidade e a beleza da música, automaticamente levantou-se de sua pol-
trona. Quando os presentes viram que o rei estava em pé, toda a audiência ergueu-se, porque o protocolo 
real exige que ninguém permanece sentado na presença do rei em pé, e desde então, todos ouvem em 
pé. Quando o coral cantou: ‘O Reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e do Seu Cristo, E Ele 
reinará para sempre, Rei dos Reis, E grande Senhor, Aleluia,’ o  rei disse que diante da majestade do Céu, 
ele não podia permanecer sentado.

Vocês sabiam que um dia todo o universo cantará Aleluia ao Grande Rei? O Desafio de hoje é descobrir 
quando isso acontecerá.  Vamos estudar Apocalipse 19.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter um papel para fazer as suas anotações.

Verso Símbolo Significado 
7 Festa de casamento

Cordeiro
Noiva

8 Vestes de linho puro
11 Cavalo branco

Cavaleiro
12 Nome que ninguém conhece
14 Exército em cavalos brancos
15 Espada afiada

Barra de ferro
Pisa as uvas no tanque

17-18 Aves comem a carne de reis, generais,  
soldados, cavalos, etc.

Os versos de 1-7 são uma antífona: um arranjo musical composto de dois cânticos e duas respostas. No 
verso 4 os seres viventes e os anciãos respondem confirmando. No verso 5, uma voz vinda do trono con-
voca todos os súditos leais do Universo para um reconhecimento. E os versos 6-7 todo o universo se une 
a aclamação dos direitos de Deus a soberania universal.

1. Pelo que Deus é exaltado? Apocalipse 19:1? Por que é exaltado? Versos 2-3
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Conhecendo mais
Deus é exaltado por Seu julgamento acertado e pelo castigo merecido da prostituta, ou seja, de Babilônia. 
É o resultado do que já estudamos no cap. 18.

No verso 2 Deus é louvado por causa do julgamento. Ele condenou a famosa prostituta e seu castigo é por 
matar os Seus servos. (O castigo são as 7 pragas).

O verso 3 fala de sua completa destruição.

2. O que significa ‘a fumaça sobe para todo o sempre’? Babilônia queimará por toda a eternidade? Apo-
calipse 19: 3 ver Isaías 34:9-11.

3. Isaías diz que em Edom o fogo nunca se apagará, e a fumaça não parará de subir, mas depois diz que 
corujas e corvos construiriam ninhos e morariam ali. O que isso quer dizer?

Conhecendo mais
Essa fogueira duraria enquanto tivesse cidade para ser queimada e destruída. Depois morariam ali so-
mente as aves, e nenhum ser humano. O fogo fez o seu trabalho e se acabou. Em seguida, os animais 
selvagens ocuparam a terra. Assim será na segunda vinda de Cristo. Os ímpios serão destruídos pelo inex-
tinguível fogo da glória de Cristo, mas, depois que a terra ficar desolada durante mil anos. (Estudaremos 
sobre isso na próxima semana).

4. Que festa aparece em Apocalipse 19:7? Quem é o Cordeiro? E a noiva?

Conhecendo mais
Jesus é o Cordeiro – o ‘Cordeiro de Deus’ (João 1:29)  A noiva é a igreja, a mulher pura (Apocalipse 12). O 
casamento é quando a igreja finalmente vai viver com o Seu noivo. Por isso podemos comemorar.

5. Como a noiva está vestida? O que isso significa? Apocalipse 19:8 

Conhecendo mais
Como num casamento, a noiva que veste branco ou pode vestir branco dá um testemunho de suas boas 
atitudes de pureza.

6. O final do verso diz que o linho branco são as boas ações. Somos salvos pelas boas obras? 

Conhecendo mais
Os santos só receberão vestes brancas porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Todos os salvos 
terão sido pecadores, mas pecadores perdoados. 

7. O aparece nos versos 11 e 12 e o que significa?

Conhecendo mais
O cavalo branco é símbolo de vitória. (como no primeiro selo do capítulo 6). O cavaleiro é Jesus porque 
Seu nome é Fiel e Verdadeiro, que julga e combate com justiça, e tem olhos como de fogo (Apocalipse 
1:14) e coroas na cabeça.

8. O que significa um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo? Apocalipse 19:12
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Conhecendo mais
Porque Ele vai realizar um ato que a Bíblia chama de estranho, diferente de tudo o que se viu. Esse ato é 
a destruição dos ímpios. (Isaías 28:21) 

9. Por que Jesus é chamado de ‘a Palavra de Deus’ e tem uma espada na Sua boca?  Por que rege com 
barra de ferro? Apocalipse 19:13 e 15,  Hebreus 4:12

Conhecendo mais
João 1: 14 diz: ‘a Palavra Se fez carne e habitou entre nós.’ O verso 15 fala: ‘espada afiada, com a qual Ele 
vencerá as nações, indicando que o mundo todo será julgado pelo que tem na Bíblia. Assim como Jesus 
venceu o diabo usando a Bíblia no deserto (Mateus 4). O cetro ou vara de ferro mostra Jesus como um 
Pastor cuidando de Suas ovelhas (Salmo 23:4).  

10. Jesus virá sozinho buscar a noiva? Apocalipse 19:14

11. O que significa este banquete das aves? Apocalipse 19: 17-18

Conhecendo mais
São cenas de final de guerra onde sobram espalhados sobre o campo de batalha, os soldados mortos e 
feridos e as aves dos céus fazem o seu banquete. Antes desta cena vimos o convite dos salvos para o 
banquete da festa de casamento. E quem não foi convidado ou não aceitou esse convite, servirá de ali-
mento, um banquete para as aves, ou seja, morrerão.

12. Que significa a capa ‘encharcada de sangue’ (v. 13) e pisa as ‘uvas no tanque do furor da ira do Deus 
Todo-Poderoso?’ (v. 15). Ver Apocalipse 14:19-20.

Conhecendo mais
É a colheita final. Os ímpios são as uvas prontas para serem pisadas e transformadas em suco. 

13. Como termina a batalha? Apocalipse 19:19-21  

Parada de oração
Vamos pedir a Jesus que nos limpe de todos os pecados para poder estar de branco naquele dia. E para 
que possamos cantar com os anjos, com os querubins e com os salvos no céu.

O Desafio
Os adolescentes devem fazer uma serenata para amigos não adventistas.
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lição 40

Todo joelho se dobra
Quebra Gelo
Você já teve um sonho que demorou para se tornar realidade?

A Sra. Geralda Benedita de Moraes, morreu aos 108 anos. Ela morou na sua residência por cinco décadas, 
mas devido às falhas na estrutura, o imóvel  precisou ser demolido. Então ela esperou por 23 anos até 
que saísse a pensão do INSS a que tinha direito. Com o dinheiro da aposentadoria atrasada recebida de 
uma só vez, e a ajuda da prefeitura da sua cidade, e de voluntários, seu sonho de ter outra casa, com as 
mesmas características, construída no mesmo local, finalmente se tornou realidade. Infelizmente ela 
viveu na casa dos seus sonhos apenas 7 meses antes de falecer.

O Desafio hoje é conhecer o sonho mais demorado do Universo. É o sonho sonhado por Deus desde a 
eternidade e está em Apocalipse 20.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Todos devem ter uma folha para fazer suas anotações

Verso Símbolo Significado 
1-2 Chave e corrente, satanás amarrado
3 Não enganasse mais as nações
4 Poder de julgar, os que morreram 

por Cristo reinaram com Ele
5-6 Primeira ressurreição
7 Satanás é solto da prisão
8 Gogue e Magogue
9 Acampamento de Deus e a cidade 

que Ele ama
10 Atormentados para todo o sempre
12 Livros e livro da vida
13 Mar e o mundo dos mortos entrega-

ram seus mortos
14 Lago de fogo é a 2ª. Morte

1. O que vai acontecer quando Jesus voltar?  Apocalipse 1:7, 14:13 e Daniel 12:2 ? 

Conhecendo mais
Ellen White, ao descrever as cenas que acontecem antes da segunda vinda, afirma que quando vier o 
decreto de morte, os ímpios já estarão antecipando a vitória sobre o povo de Deus. Deus fala através de 
trovões aos justos dizendo o dia e a hora da Sua vinda. O sol brilha a meia noite, as correntes de água 
deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agi-
tados, acha-se um espaço claro de glória, donde vem a voz de Deus, dizendo: ‘Está feito.’ Essa voz abala 
os céus e a Terra. Há um grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. As montanhas 
agitam-se e pedaços de rochas são espalhados por todos os lados. Há um estrondo como de tempestade. 
O mar é açoitado com fúria. As mais orgulhosas cidades da Terra são derribadas. As paredes das prisões 
fendem-se, e o povo de Deus, que estivera preso por causa de sua fé, é libertado. Então ocorre uma res-
surreição especial. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, os adventistas 
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que morreram antes de Jesus vir, saem do túmulo. Os que O traspassaram, os que zombaram e escar-
neceram de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de Sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-Lo 
em Sua glória. 

2. O que vai acontecer depois? I Tessalonicenses 4: 16-17, I Coríntios 15: 51-53, II Tessalonicenses 2:8.

3. Se os salvos estão no céu com Jesus e os ímpios mortos na terra, onde estará satanás?  O que isso 
significa? Apocalipse 20:1-3

Conhecendo mais
Significa que as circunstâncias o mantem preso, pois com a terra sem moradores, ele não terá a quem tentar. 

4. Mil anos é um tempo simbólico como no resto das profecias? II Pedro 3:8

Conhecendo mais
Não, porque agora acabou a história da humanidade. Então os acontecimentos são reais, são literais. Para 
nós serão mil anos, mas para Deus, apenas um dia.

5. O que os salvos estarão fazendo no céu? Que julgamento é esse?  Apocalipse 20:4; I Coríntios 6:3 pp; 
Hebreus 9:27

Conhecendo mais
O julgamento que começou em 22 de outubro de 1844, é o julgamento de investigação,  e  serve para 
selar os justos para que as pragas não caiam sobre eles. É um julgamento só dos santos. Mas agora, os 
justos estão participando de outra fase do julgamento, o juízo de confirmação. Nesta fase serão julgados 
os perdidos que estarão mortos na terra desolada. Eles não terão mais oportunidade de salvação. Serve 
para confirmação da justiça divina.

6. O que vai acontecer no final do julgamento e dos mil anos? Apocalipse 20: 6-8

7. O que é Gogue e Magogue? Ezequiel 38:1 e Ezequiel 39:1, 5-6

Conhecendo mais
Esses nomes são dos descendentes de Jafé, filho de Noé, e várias vezes no livro de Ezequiel, aparecem 
sempre como inimigos do povo de Deus. Portanto, representa todos os ímpios, liderados por Satanás que 
cercarão a cidade chamada de Nova Jerusalém (Apocalipse 21:2), onde Cristo e os salvos estarão, e que 
descerá dos céus, numa terceira vinda de Jesus, para um ataque final.

8. Que julgamento aparece em Apocalipse 20: 11-13?

Conhecendo mais
É o juízo final. Os ímpios serão julgados pelo que está nos livros. Eles ouvirão a sentença e receberão a 
sua recompensa só no final do milênio, depois de oficialmente declarados culpados. Neste julgamento 
eles verão as oportunidades desperdiçadas e reconhecerão que Deus é justo. 

9. Como será esse juízo executivo? 

Conhecendo mais
Nessa 3ª e última fase do juízo, um grande filme aparece numa tela panorâmica onde é passada a vida 
de cada pecador, desde Caim. Imagine Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, e os soldados romanos vendo o que 
fizeram ao Deus que agora está diante deles assentado no trono e é o Juiz que dará a sentença. 

10. Um dia Satanás recusou prostrar-se diante Jesus e começou o mal no universo perfeito. O que, farão 
todos ímpios e justos, que marcará o fim da história do pecado? Por que isso é tão importante? Apo-
calipse 5:13; Rom. 14:11
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Conhecendo mais
Satanás acusou Deus de ser injusto diante de todo o Universo. No final ele e todo o Universo se prostrarão 
reconhecendo a justiça divina!

11. Mesmo com essa confissão quão ousado será Satanás? Apocalipse 20:9-10

12. O que significa ‘atormentados para todo o sempre, de dia e de noite’? Apocalipse 20:10; Judas 7; Ma-
laquias 4:1

Conhecendo mais
Da mesma forma que na destruição final dos ímpios no cap. 18, representados pelo monstro e por Babi-
lônia, o fogo consome enquanto tem o que consumir. Enquanto houver ímpio haverá fogo. Só os santos 
serão transformados em imortais na vinda de Jesus, portanto este será o fim do mau.

Parada de Oração
Vamos orar para não dar ouvidos ao inimigo hoje, para que naquele dia não tenhamos a ousadia de segui-
-lo na luta contra o próprio Deus.

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana cantar somente músicas de louvor a Deus preparando-Se para 
louvá-lo eternamente. 

Anotações
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lição 41
O lugar dos seus sonhos

Quebra Gelo
Se você pudesse escolher, que lugar do planeta você gostaria de conhecer? (Todos devem dar sua opinião)

Eu selecionei alguns lugares (se possível tenha imagens desses lugares)

A ilha do Sri Lanka na costa da Índia. É uma espécie de paraíso e zoo tropical, com locais idílicos e elefan-
tes, búfalos, macacos passeando pelas ruas. A costa da praia se estende por quilômetros de areia branca 
rodeada por bambus, águas cristalinas e belas palmeiras. 

Copenhagen capital da Dinamarca é considerada uma das mais ecológicas do mundo. Uma cidade longa, 
plana, ótima para percorrer de bicicleta. 

Antártida,  um dos maiores paraísos de fauna e flora selvagem do mundo.

Costa Rica é um passeio de ecoturismo. Tem  rota dos pássaros  que engloba 13 reservas naturais com 
grande diversidade de mais de 500 espécies de aves, além das quedas de água, a floresta tropical, e os 
riachos transparentes.

O lago Ohrid, na Macedônia,  é um dos mais profundos lagos do planeta com margens ladeadas por edi-
fícios antigos. A cidade apresenta belos edifícios com característicos telhados em terracota e as praias e 
bares em bambu. 

O Taj Mahal, na Índia, um monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir 
em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal. O Taj Mahal é a maior prova de amor do mundo! É 
incrustado com pedras semipreciosas, como o lápis-lazúli, e a cúpula é costurada com fios de ouro.

Qual desses lugares você gostaria de conhecer?

O Desafio hoje é conhecer o destino que já está sendo preparado para nós.

Um lugar muito mais lindo e perfeito com muito mais animais, e com construções mais fantásticas que 
o Taj Mahal. Vamos estudar Apocalipse 21.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

Muita gente acredita que o céu será a morada dos santos. Entretanto, como vimos na semana passada, 
passaremos apenas mil anos ali. A morada dos santos e, inclusive, do próprio Deus será esta terra reno-
vada. Fique atento aos detalhes desse capítulo 21. 

1. Qual primeira promessa de Apocalipse 21? Apocalipse 21:1 

2. Por que as coisas são novas? Quem vai receber essa nova morada? Apocalipse 21:2 

3. Quem vai morar com os salvos? Por que isso é fantástico? Apocalipse 21:3

Conhecendo mais
Deus vai morar com os seres humanos. Deus vai sair do centro do universo, onde vive, para fazer do 
nosso minúsculo planetinha azul, a Sua nova morada! Todos os planetas, sistemas, estrelas e cometas 
orbitarão a terra! Todos os corpos celestes giram em torno do centro do Universo que é onde Deus está. 
E este centro será alterado com Deus vindo morar com os seres humanos!

4. Com Deus, a fonte da vida, morando com os santos, o que não existirá mais? Apocalipse 21:4

5. Quem serão os filhos de Deus? E por quê? Apocalipse 21:7 e 27
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6. Quem não viverá na presença de Deus? Por que esses pecados são tão ofensivos a Ele? Apocalipse 
21:8 (ver Marcos 4:40; João 3:16; Levítico 18:22 ; I Coríntios 6:15-17; Deuteronômio 18:10-13; Êxodo 
20:3; João 8:44)

7. Onde será estabelecida a Nova Jerusalém aqui na Nova Terra? Apocalipse 21: 9- 10; Zacarias 14: 5, 4 e 9.

Conhecendo mais
Explicando o texto de Zacarias, diz Ellen White: “Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, donde, depois 
de Sua ressurreição, ascendeu, e onde anjos repetiram a promessa de Sua volta... Descendo do Céu a 
Nova Jerusalém em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para re-
cebê-la, e Cristo, com Seu povo e os anjos, entram na santa cidade.” (O Grande Conflito, 662)

8. Compare o brilho da cidade com o Taj Mahal descrito no quebra gelo. Apocalipse 21:11, 18-20 

Conhecendo mais
O Taj Mahal é mais linda criação de homem e guarda uma mulher morta, pois é um mausoléu, mas Deus 
criou uma cidade muito mais linda para pessoas vivas!

9. Nos versos 12-14 diz que as portas da cidade têm os nomes das 12 tribos de Israel e que os funda-
mentos da cidade têm os nomes dos 12 apóstolos. Isso quer dizer que somente judeus descendentes 
de Israel e os descendentes dos apóstolos estarão na Nova Jerusalém?

Conhecendo mais
No livro Irmãos do Rei, Arthur W. Spalding, o autor, diz que as pessoas que viverão eternamente na Nova Je-
rusalém serão pessoas com características de caráter semelhante aos seus representantes. Cada pessoa 
vai entrar pela porta que a representa. Assim, por exemplo, os representados por Rúben, o filho mais velho 
de Jacó (Israel), como ele, eram fracos e vacilantes, assim como o discípulo Tomé, mas tiveram seu caráter  
transformado em pessoas amáveis e bondosas, por isso entrarão pela porta com o nome deles. Mas essa é 
só uma ideia. O fato é que, cada um dos 12 filhos de Israel e cada um dos apóstolos são pessoas de caráter 
muito diferente. Isso mostra que os salvos serão pessoas diferentes, mas todos terão sido transformados.

10. Qual é o tamanho da cidade e o que isso indica? Apocalipse 21:16-17

Conhecendo mais
A muralha, no verso 17 mede 2200 Km! E, como a cidade é quadrada, se dividirmos 2200 por 4, teremos 
uma cidade de 555 Km de cada lado. A área é 555 x 555 = 307.025 quilômetros. Maior que o estado do 
Rio Grande do Sul que tem 286 mil quilômetros de superfície! Mas a sua altura é igual ao comprimento e 
a largura, portanto, um cubo perfeito! Não conseguimos imaginar uma cidade assim, o único paralelo que 
temos é a forma do lugar santíssimo do santuário do deserto. O que reflete a perfeição divina, e ao fato 
de que há lugar para todos que escolherem viver na cidade de Deus.

11. Como são descritas cada porta da cidade? Apocalipse 21: 21

Conhecendo mais
Cada porta é uma pérola. A pérola é produzida através do sofrimento da ostra. Quando grãos de areia, 
vermes e plânctons, pedaços de rocha ou coral, entram na ostra, gera uma espécie de irritação. Para se 
defender desse organismo o manto cobre todo o corpo do animal e protege seus órgãos, como coração e 
intestinos, chamados de ‘partes moles’. O manto cobre o invasor com várias camadas de uma substância 
chamada madrepérola, ou nácar. Isso mostra que é graças ao sofrimento de Jesus que podemos entrar 
pelas portas da cidade!

12. O que não haverá na Nova Terra e por quê? Apocalipse 21:22-23, 27

13. Ao ler esta descrição o que não devemos nos esquecer? I Coríntios 2:9
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Parada de Oração
Que lugar maravilhoso Deus está preparando para nós! Com que outras surpresas nós seremos surpreen-
didos! Vamos agradecer a Jesus porque Ele pensou em cada detalhe para tornar a nossa vida maravilhosa 
por toda a eternidade. E vamos pedir que Ele nos prepare para sermos aprovados como moradores desse 
lugar extraordinário!

O Desafio
Cada adolescente deve durante a semana começar o seu “preparo” para esta viagem, fazendo as mudan-
ças necessárias. 

Anotações
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lição 42
Finalmente, juntos  

para sempre!
Quebra gelo

Você acredita que o amor é passageiro?

Existem sentimentos, que parecem não se abalar com o passar dos anos. O ex-soldado norte-america-
no Norwood Thomas, de 93 anos, e Joyce Morris, de 88, se conheceram em Londres durante a Segunda 
Guerra Mundial. Ela tinha 17 e ele 21. Ele era paraquedista e integrava a 101ª Divisão de Transporte Aé-
reo. E por 70 anos não se viram mais.

Quando a guerra acabou, Thomas voltou para os Estados Unidos e continuou se comunicando com Joyce 
através de cartas. Ele contou que após a guerra, as ordens eram de voltar para casa tão depressa que 
não teve uma chance real de sequer se despedir.

O reencontro virtual dos dois aconteceu em novembro de 2015, via Skype. Já o encontro presencial se 
deu no dia 10 de fevereiro de 2016, na casa de Joyce, em Adelaide, na Austrália. Quem deu uma mão-
zinha para que o casal finalmente se revisse – ainda em tempo de passar o dia de São Valentin (dia dos 
namorados) juntinhos – foi o filho de Joyce, que pesquisou o ex-soldado na internet, e os moradores 
de Virginia Beach, cidade onde Thomas mora, ajudaram a pagar a viagem. (http://www.hypeness.com.
br/2016/02/o-tocante-reencontro-de-um-casal-separado-na-segunda-guerra-70-anos-depois/)

Desde o dia em que Adão deixou o Jardim do Éden, Deus e o homem anseiam pelo reencontro, quando 
finalmente estarão juntos para sempre.

Hoje vamos estudar quando os salvos voltarão para o lar para estar junto com Deus que os amou de tal 
maneira que deu Seu Filho Unigênito para morrer. Como será viver por toda a eternidade com Jesus que 
nos amou, e Se entregou a Si mesmo por nós?  Em Apocalipse 22  lemos: “nela (Nova Terra) estará o 
trono de Deus e do Cordeiro, e os Seus servos O servirão”.

Primeira Parada de Oração (Ore com o grupo pedindo a direção do Espírito Santo e inicie o estudo.)

1. As revelações sobre Deus, o Grande Conflito entre Cristo e Satanás, e o futuro descritos no livro do 
Apocalipse são muito importantes. Por isso,  que advertência aparece em Apocalipse 22: 18-19?

Conhecendo mais
Você sabia que a Bíblia católica tem 7 livros a mais que as demais Bíblias? São eles: I e II Macabeus, 
Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Estes livros são chamados de apócrifos, 
que significa oculto, escondido, longe. Estes livros foram escritos durante os dois últimos séculos a.C. e 
no primeiro século d.C. Uma atenta comparação entre esses livros e os textos inspirados, reconhecidos 
unânime e universalmente pela Igreja de Deus desde sempre, mostra a profunda e radical diferença que 
há entre os primeiros e os segundos, no assunto, no estilo, na autoridade e até nos idiomas usados. Foi só 
em 15 de abril de 1546 que a Igreja Católica Romana, pelo Concílio de Trento, se lembrou de incluir esses 
livros no cânon Bíblico, como inspirados, impondo-os assim aos seus fiéis. São livros de leitura histórica 
edificante e úteis como subsídio aos estudos das antiguidades religiosas judaicas. Mas não são aceitos 
como inspirados, pois seus ensinos contradizem os ensinos dos demais livros das Escrituras. Os apócrifos 
nunca foram citados por Jesus ou qualquer dos apóstolos. Esse é um exemplo de “acréscimo.”
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(https://setimodia.wordpress.com/2011/11/01/os-livros-apocrifos/)

Por outro lado, muitas igrejas excluem todo o Velho Testamento, ou partes dele, afirmando que perderem 
o valor quando Cristo veio. Porém Jesus e os apóstolos citam textos e fatos do Antigo Testamento. Paulo 
diz que toda Escritura é inspirada (II Tim. 3:16), e ele se referia ao VT, pois só ele havia sido escrito até os 
seus dias.  Jesus citou como fontes fidedignas, os Salmos, os livros de Moisés e os Profetas (Lucas 24:27, 
44). Esse é um exemplo de “retirar parte da Escritura.”  

2. No juízo investigativo que está em andamento no céu, Jesus está definindo quem viverá com Ele. Que 
acontecerá quando o julgamento acabar? Apocalipse 22:11-12

Conhecendo mais
Quando terminar o juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a mor-
te. Então, cada um continuará vivendo como sempre viveu. As pragas começarão a cair sobre os ímpios im-
penitentes e os salvos viverão sem a ajuda do Espírito Santo que terá se retirado da terra, pois não há mais 
oportunidade de salvação. Esse é um curto espaço de tempo, pois em breve Jesus virá buscar os santos.

3. Quem são os salvos que verão o rosto de Deus e o que eles têm na testa? Apocalipse 22:4

Conhecendo mais
Ter o nome de Deus na testa significa aceitação intelectual de tudo o que Deus ensina, pois O serviremos 
diretamente diante do Seu trono.

Vamos agora conhecer um pouco mais do lugar onde reencontraremos o Senhor e com Ele viveremos 
para sempre.

4. Como se chama o rio da Nova Terra e onde ele nasce?  Apocalipse 22:1

5. Por que o Rio nasce do trono de Deus? João 7:37

Conhecendo mais
Não podemos viver sem água, não podemos viver sem Ele. 
6. Leia Gênesis 3:22-24. Por que agora os salvos são convidados a comer desta árvore? Apocalipse 22:2 

7. Quem terá o direito de comer da árvore da vida? Apocalipse 22:14

8. Se ninguém mais irá adoecer (Apocalipse 21:4) por que as folhas são para a cura das nações?  Apo-
calipse 22:2

Conhecendo mais
Diz Ellen White: As folhas daquela árvore frondosa e imortal serão para a cura das nações. Todos os seus 
ais terão desaparecido. Nunca mais sofrerão doença, tristeza ou morte, pois foram curados pelas folhas 
da árvore da vida. (Manuscritos, 330)

9. O que Isaías viu na Nova Terra? Isaías 65:25

10. Qual será a nossa ocupação neste santo lugar? Isaías 65:21

11. Que viagem extraordinária os salvos poderão fazer?

Conhecendo mais
Diz Ellen White: Livres da mortalidade alçarão voo incansável para os mundos distantes. (O Grande Con-
flito, 677)

12. Que personagem importante você certamente vai querer conhecer?
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Conhecendo mais
Diz Ellen White: Que maravilha será entreter conversa com o anjo que o guardou desde os seus primeiros 
momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia de perigo... e dele aprender a história da 
interposição divina na vida individual, e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade. 
(Educação, 305)

13. Apocalipse 22:15 mostra a lista dos que ficarão fora. Quem são eles e porque seus pecados os impe-
diram de viver com Jesus?

14. Que promessa estará sendo cumprida, conforme 22:17? Isaías 55:1; João 7:37. 

15. Cite coisas específicas que você gostaria de fazer na Nova Terra, coisas como nadar com golfinhos, 
ou conhecer determinado personagem bíblico, voar, etc.

Parada de Oração
Ler as últimas promessas do último capítulo do Apocalipse: 6, 7, 10, 12, 20 e 21.

Se tudo o que Deus prometeu até aqui Ele cumpriu, podemos acreditar nessas que ainda não se cumpriram?

Ao concluir o estudo das profecias, vamos orar pedindo a Deus que aqueça o nosso coração com Suas promessas! 

Ler juntos os dois últimos versos que inspiram esperança. (20-21)

O Desafio
Cada adolescente deve escolher um ou mais amigos para estudar a Série O Desafio apelando para que 
aceite o convite de Deus de viver a eternidade. 

Anotações
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