
ESTUDO  BÍBLICO 

 



As pessoas devem ser estimuladas 
a se aprofundarem no conhecimento da verdade, 

mas geralmente confundem com buscar “novas verdades”. 
A verdade é singular, mas tem sido vista como plural. 
A verdade é antiga, desde a eternidade, mas muitos  
a têm buscado como se ela ainda fosse se revelar. 

Deus, o Pai, é a verdade revelada em Cristo, Seu Filho, 
conhecido como a Palavra Viva de Deus – o Verbo.  
A Verdade só poder ser encontrada em Sua Palavra. 



1. Somente quem pode nos dar a Verdade? 
Como Ele faz para nos revelar essa Verdade? 



 Respondeu-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

ninguém vem ao Pai, senão por mim. 
 

João 14:6 



 Examinais as Escrituras, 
porque julgais ter nelas a vida eterna;  

e são elas que dão testemunho de mim; 
 

Santifica-os na verdade,  
a tua palavra é a verdade. 

 
João 5:39 e 17:17 



2. A verdade varia com o tempo ou ela  
a mesma desde sempre? 



Toda boa dádiva e todo dom perfeito  
vêm do alto, descendo do Pai das luzes, 

em quem não há mudança  
nem sombra de variação. 

 
Tiago 1:17 



Jesus Cristo é o mesmo, 
ontem, e hoje, e eternamente. 

 
Hebreus 13:8 



3. A verdade que o Senhor falou no livro do Gênesis 
é a mesma ou inferior ao Apocalipse? 



Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; 
que eu sou Deus, e não há outro Deus,  

não há outro semelhante a mim. 
Que anuncio o fim desde o princípio,  

e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam; 
que digo: O meu conselho será firme,  

e farei toda a minha vontade. 
 

Isaías 46:9,10 



Mas, alcançando socorro de Deus, 
ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho 

tanto a pequenos como a grandes,  
não dizendo nada mais do que o que  

os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, 
 

Atos 26:22 



4. Que precioso conselho aos espirituais é dado 
aos santos pela boca do profeta Jeremias? 



Assim diz o Senhor: 
Ponde-vos nos caminhos, e vede,  

e perguntai pelas veredas antigas, 
qual é o bom caminho, e andai por ele;  

e achareis descanso para as vossas almas;  
mas eles dizem: Não andaremos nele. 

 
Jeremias 6:16 



5. Como a Bíblia descreve o espírito daqueles 
que ficam buscando novidades? 



Porque virá tempo 
em que não suportarão a sã doutrina;  

mas, tendo comichão nos ouvidos,  
amontoarão para si doutores  

conforme as suas próprias concupiscências; 
E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 

 
2 Timóteo 4:3,4 



6. Quais símbolos contidos no livro do Apocalipse,  
que muitos entendem conter apenas lá? 



Então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres  
e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez diademas,  

e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. 
 

Poderás tirar com anzol o leviatã,  
ou apertar-lhe a língua com uma corda? 

 
Apocalipse 13:1 / Jó 41:1 



E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres 
semelhantes aos de um cordeiro; e falava como dragão. 

 
 Contempla agora o beemote, que eu fiz contigo; 

ele come grama como um boi. 
 

Apocalipse 13:11 / Jó 40:15 



7. É apenas o livro de Jó que traz à tona símbolos 
do Apocalipse (Monstros do mar e terra)? 



Então, naquele grande dia, punirá Yahweh, 
o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, 

com o golpe de sua espada poderosa,  
decidida e severa.  

O SENHOR aniquilará em pleno mar  
a grande serpente que se torce e se enrola. 

 
Isaías 27:1 



Com tua força fendeste o mar, 
e despedaçaste, sobre as águas,  

as cabeças dos monstros marinhos.  
Esmagaste as cabeças do Leviatã  

e o serviste de alimento aos habitantes do deserto. 
 

Salmos 74:13,14 



Literatura pagã: deus Yan ou Baal cortando uma das  
7 cabeças da serpente marinha Lotã ou Leviatã. 



8. Que outro símbolo detalhado no Apocalipse já  
era descrito nas páginas do Antigo Testamento? 



Então ele me levou em espírito a um deserto; 
e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, 

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

 
Apocalipse 17:3 



Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, 
e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos 
à rainha do céu, e oferecem libações a outros deuses,  

a fim de me provocarem à ira. 
 

Jeremias 7:18 



Assim, não erguerás estelas ou postes ao culto  
da deusa Aserá, a Baal, ou a qualquer outro deus, além do 
altar que construirás em adoração a Yahweh, o teu Deus, 

 
Os filhos de Israel fizeram o que é mau aos olhos do 

SENHOR. Esqueceram a Yahweh seu Deus para adorar e 
servir aos baalins e aos postes ídolos da deusa Asherá. 

 
Deuteronômio 16:21 / Juízes 3:7 (KJA) 



Deusa Ázera, Ásera, Asherah. 



Deusa Ázera, Ásera, Asherah. 



Texto Ugarítico:  
Hino ao deus EL e fala de sua esposa Ásherah. 

“Entra no templo de El  
a grande Ásherah, pois ela dá  
o seu vinho para todos os reis  
da Terra, e todos bebem e se 
embriagam com o vinho da 
grande Ásherah. Quem pode 

pelejar contra ela?” 



9. Além de estar montada numa besta onde mais 
ela estaria montada e o que isso simboliza? 



Aqui o sentido, que tem sabedoria. 
As sete cabeças são sete montes,  

sobre os quais a mulher está assentada. 
 

Apocalipse 17:9 





10. Que outro símbolo dessa mulher é visto  
no Apocalipse? 



MULHER + CIDADE 
 

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

 
Apocalipse 17:18 



11. Por que João ficou admirado com grande 
espanto? 



E vi que a mulher estava embriagada  
com o sangue dos santos  

e com o sangue dos mártires de Jesus.  
Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. 

 
Apocalipse 17:6 



E viu-se um grande sinal no céu:  
uma mulher vestida do sol,  

tendo a lua debaixo dos seus pés,  
e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. 
E estando grávida, gritava com as dores do parto,  

sofrendo tormentos para dar à luz. 
 

Apocalipse 12:1,2 



E a mulher fugiu para o deserto, 
onde já tinha lugar preparado por Deus, 
para que ali fosse alimentada durante  

mil duzentos e sessenta dias. 
 

Apocalipse 12:6 



Então ele me levou em espírito a um deserto; 
e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, 

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

 
Apocalipse 17:3 



12. Por que a mulher vestida do sol da justiça, 
igreja apostólica, estando no deserto, perseguida, 

montou na Besta? 



Ninguém de maneira alguma vos engane; 
porque não será assim sem que antes  

venha a apostasia,  
e se manifeste o homem do pecado,  

o filho da perdição, 
 

2 Tessalonicenses 2:3 



13. A João foi mostrado apenas o futuro? 



Escreva, pois, as coisas que você viu, 
as que são e as que hão de acontecer  

depois destas. 
 

Apocalipse 1:19 



14. Que princípio profético tem sido desprezado 
por muitos, encontrando dificuldades para 

compreender a palavra profética? 



O que foi é o que há de ser; 
e o que se fez, isso se tornará a fazer;  
não há nada de novo debaixo do sol. 

 

O que é já foi, e o que será também já foi;  
Deus fará vir outra vez o que já passou. 

 
Eclesiastes 1:9 / 3:15 



. .


