
ESTUDO  BÍBLICO 

 



As profecias bíblicas foram dadas para que o povo de Deus  
não perecesse com os enganos desse mundo e estivessem 

preparados pelo conhecimento antecipado das coisas futuras. 
O Apocalipse é o livro mais fascinante das Escrituras. 

Nele é possível lermos informações do princípio ao fim de todas  
as coisas, como uma espécie de resumo de toda a verdade. 

Rico em símbolos, preciso nas descrições e escrito para  
os “sábios” – “os sábios entenderão”. 



1. A revelação e a verdade são dadas de forma  
gradual e crescente ou instantaneamente? 



E todos nós recebemos também da sua plenitude, 
e graça por graça. 

 

Para que possais andar dignamente diante do Senhor, 
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa 

obra, e crescendo no conhecimento de Deus; 
 

João 1:16 / Colossenses 1:10 



Daniel 2         Daniel 7 Daniel 7 

Apocalipse 13 Apocalipse 17 Apocalipse 12 



2. A Besta montada pela Prostituta tem origem onde? 
João já a havia visto antes da visão do Apocalipse 17? 



E eu pus-me sobre a areia do mar,  
e vi subir do mar uma besta  

que tinha sete cabeças e dez chifres, 
e sobre os seus chifres dez diademas,  

e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. 
 

Apocalipse 13:1 





ALGUNS SÍMBOLOS NO APOCALIPSE 

SÍMBOLO  INTERPRETAÇÃO 
TIPO VERSO ANTÍTIPO VERSO 

Mar – muitas águas  Ap 13.1 Povos, nações... Ap 17.15 
Besta – fera  Ap 13.1 Reino Imperial Dn 7.23 

Mulher (prostituta) Ap 17.3 Igreja (instituição) Ef 5.23-25 
Escarlata Ap 17.3 Pecado Is 1.18 

Calda Ap 12.4 Engano Is 9.15 
7 Cabeças Ap 13.1 Montes/Reis Ap 17.9,10 



3. Qual a tônica da mensagem profética do capítulo 
dezessete (17) do livro do Apocalipse? 



E veio um dos sete anjos  
que tinham as sete taças, 

e falou comigo, dizendo-me: 
Vem, mostrar-te-ei a condenação  

da grande prostituta que está assentada  
sobre muitas águas; 

 

Apocalipse 17:1 



4. Qual seria o alvo prioritário da Mulher Prostitua  
(igreja apostatada), para atingir os seus objetivos? 



Com a qual fornicaram os reis da terra; 
e os que habitam na terra se embebedaram  

com o vinho da sua fornicação. 
 

Apocalipse 17:2 







5. Em que local João vê a Mulher montada na Besta? 
Qual a cor da terrível Fera? 



E levou-me em espírito a um deserto, 
e vi uma mulher assentada sobre  
uma besta de cor de escarlata, 

que estava cheia de nomes de blasfêmia,  
e tinha sete cabeças e dez chifres. 

 

Apocalipse 17:3 



6. Com que precisão, em detalhes, João descreve  
a Mulher prostituta – mãe das meretrizes da Terra? 



E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, 
e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas; 

e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das 
abominações e da imundícia da sua fornicação; 

 

Apocalipse 17:4 



TRÊS CARACTERÍSTICAS MARCANTES 
 

1. Vestida de Púrpura e Escarlata 
2. Adornada: ouro e pedras preciosas 

3. Um cálice na mão 















7. O que João viu da testa da Mulher? 



E na sua testa estava escrito o nome: 
Mistério, a grande babilônia,  

a mãe das prostituições e abominações da terra. 
 

Apocalipse 17:5 



Vejamos o que a Mulher (Igreja) 
fala daquilo que é mais importante e que  

está em sua mente (testa), 
como fundamental para sua fé. 

Assista esse breve Vídeo: 



8. O que havia no do cálice da Mãe das prostituições  
da Terra, pelo qual estava embriagada? 



E vi que a mulher estava  
embriagada do sangue dos santos,  

e do sangue das testemunhas de Jesus. 
E, vendo-a eu,  

maravilhei-me com grande admiração. 
 

Apocalipse 17:6 





9. Depois do anjo mostrar detalhes da Mulher prostituta 
(montaria, roupas, adornos e objeto), é mostrada  

a localização geográfica com precisão?  



E o anjo me disse: Por que te admiras?  
Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz,  

a qual tem sete cabeças e dez chifres. 
A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo,  
e irá à perdição; e os que habitam na terra se admirarão,  

vendo a besta que era e já não é, ainda que é. 
Aqui o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças  

são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. 
 

Apocalipse 17:7-9 



1.  Quirinal 
2.  Viminal 
3.  Captolina 
4. Palatina 
5.  Aventina 
6. Caélia 
7.  Esquilina 



10. Que outro significado, mais profundo, e para o  
 tempo do fim, é dado às sete cabeças da Besta? 



E são também sete reis; 
cinco já caíram,  

e um existe;  
outro ainda não é vindo;  

e, quando vier,  
convém que dure um pouco de tempo. 

 
Apocalipse 17:10 



TRÊS ETAPAS 
 

1. Cinco já caíram (era) 
2. Um existe (é) 
3. O outro (sétimo) não é vindo (há de vir) 







CINCO CAÍRAM 

          Pio XI                      Pio XII                    João XXIII               Paulo VI         João Paulo I 
      1922-1939             1939-1958                 1958-1963           1963-1978          1978-1978 



UM EXISTE 

João Paulo II 
1978-2005 

1.VIAGENS FORA DA ITÁLIA: 101 
2.VIAGENS NA ITÁLIA: 158 
3.VISITAS EM ROMA E CASTELGANDOLFO: 75 
4.BEATIFICAÇÕES: 1.856 
5.CANONIZAÇÕES: 656 
6.NAÇÕES VISITADAS: 187 
7.CIDADES VISITADAS: 893 
8. DISCURSOS FORA DA ITÁLIA: 3.781 
9. DISCURSOS EM SEU PONTIFICADO: 30.341 
10. DOCUMENTOS: 
    15 Encíclicas; 21 Exortações apostólicas; 
    24 Constituições apostólicas e 83 Cartas (CAC). 



UM EXISTE 

João Paulo II 
1978-2005 

11. AUDIÊNCIAS GERAIS: 1.286 
12. PESSOAS QUE ASSISTIRAM: 17.930.200 
13. DURAÇÃO DAS VIAGENS:  963  DIAS, 19:48h 
14. PORCENTAGEM DE VIAGENS: 18,75% Pont. 
15. DISTÂNCIA PERCORRIDA:  
      30,3 VOLTAS NA TERRA.  
      4 ,97 VEZES ENTRE TERRA E A LUA. 
16. TRABALHAVA 18 HORAS POR DIA. 



O OUTRO AINDA NÃO É VINDO 

Bento XVI 
2005-(2013?)... 

Joseph Ratzinger é reconhecido 
por muitos como o maior teólogo, 
de todos os tempos, da ICAR. 
Foi o braço direito de JP II e o 
auxiliou na confecção de muitos 
documentos eclesiásticos. 



11. Que importantes informações é revelada em relação 
ao tempo do aparecimento, desaparecimento e 

reaparecimento da Besta? 



A besta que era e já não é, é também o oitavo rei, 
e é dos sete, e vai-se para a perdição. 

 
Apocalipse 17:11 



    1                  2                  3                 4               5              6                7 

O OITAVO VEM DOS 7 E SOBE DO ABISMO 

A besta que viste era e já não é; todavia está para subir  
do abismo, e vai-se para a perdição; se admirarão, quando 

virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. 
 

Apocalipse 17:8 



6         6         6 
  COINCIDÊNCIA? 

                           Caíram                     Existe                      há de vir 

                              Era                      Já não é                   é o oitavo 

                              Era                      Já não é            Subirá do abismo 



Porque a minha alma está cheia de angústia, 
e a minha vida se aproxima da sepultura. 

Estou contado com aqueles que descem ao abismo; 
estou como homem sem forças, 

 
Salmos 88:3,4 



E contudo levado serás ao inferno [Sheol], 
ao mais profundo do abismo. 

 
Isaías 14:15 



12. Que outro aspecto, peculiar, pode trazer o 6° rei  
à cena profética, sob a ótica de Apocalipse 13? 



E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, 
e a sua chaga mortal foi curada;  

e toda a terra se maravilhou após a besta. 
 

...dizendo aos que habitam na terra  
que fizessem uma imagem à besta  

que recebera a ferida da espada e vivia. 
 

Apocalipse 13:3 e 14 



O papa João Paulo II foi seriamente ferido em 13 Maio 1981,  
em uma tentativa de assassinato, mas recuperou-se após  

duas cirurgias e dois meses e meio hospitalizado.  





13. Como o Apocalipse 13 descreve a subida da Besta, 
do abismo (sepultura), e que vem do meio dos 7? 



E foi-lhe concedido 
que desse espírito à imagem da besta, 

para que também a imagem da besta falasse, 
e fizesse que fossem mortos todos  

os que não adorassem a imagem da besta. 
 

Apocalipse 13:15 



14. Satanás terá poder (lhe será permitido por Deus)  
para simular uma suposta ressurreição? 



E não é maravilha, porque o próprio Satanás  
se transfigura em anjo de luz. 

 
E faz grandes sinais, de maneira que  

até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. 
 

2 Coríntios 11:14 / Apocalipse 13:13 



A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, 
com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, 

 
2 Tessalonicenses 2:9 



15. Voltando o olhar para a Mãe das Meretrizes;  
Como o Apocalipse descreve a mesma? 



E a mulher que viste  
é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. 

 
Apocalipse 17:18 



16. Qual será o fim da grande Meretriz? 



E os dez chifres que viste na besta 
são os que odiarão a prostituta,  
e a colocarão desolada e nua,  

e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. 
 

Apocalipse 17:16 



17. Depois de destruir a grande Meretriz, os dez chifres 
da Besta perseguirão os protegidos de Cristo. 

O que acontecerá aos dez chifres? 



Estes combaterão contra o Cordeiro, 
e o Cordeiro os vencerá,  

porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis;  
vencerão os que estão com ele,  

chamados, e eleitos, e fiéis. 
 

Apocalipse 17:14 



. .


