
ESTUDO  BÍBLICO 
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1. Pecou alguém mais, além da família humana? 



Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, 
mas os lançou no inferno,  

prendendo-os em abismos tenebrosos  
a fim de serem reservados para o juízo. 

 
2 Pedro 2:4 



2. Qual é o nome daquele que induziu  
os anjos ao pecado? 



Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda:  
Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, 

preparado para o diabo e os seus anjos. 
 

O grande dragão foi lançado fora.  
Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás,  

que engana o mundo todo.  
Ele e os seus anjos foram lançado à terra. 

 

Mateus 25:41 / Apocalipse 12:9 



3. Qual era o estado de Satanás, ao ser criado? 



Perfeito eras nos teus caminhos,  
desde o dia em que foste criado,  

até que se achou iniquidade em ti. 
 

Ezequiel 28:15 



4. Que descrição dele faz o profeta Ezequiel? 



Filho do homem,  
levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro,  

e dize-lhe: Assim diz o Senhor DEUS:  
Tu eras o selo da medida,  

cheio de sabedoria e perfeito em formosura. 
Estiveste no Éden, jardim de Deus;  

de toda a pedra preciosa era a tua cobertura:  
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, 



safira, carbúnculo, esmeralda e ouro;  
em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros;  

no dia em que foste criado foram preparados. 
Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci;  

no monte santo de Deus estavas,  
no meio das pedras afogueadas andavas. 

 
Ezequiel 28:12-14 



5. Que espírito maligno e ambicioso  
se apossou de Satanás, levando-o a cair? 



E tu dizias no teu coração: 
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus  

exaltarei o meu trono, e no monte da congregação  
me assentarei, aos lados do norte. 

Subirei sobre as alturas das nuvens,  
e serei semelhante ao Altíssimo. 

 
Isaías 14:13,14 



6. Contribuiu também o orgulho para a sua queda? 



Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, 
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor;  

por terra te lancei, diante dos reis te pus,  
para que olhem para ti. 

 
Ezequiel 28:17 



7. Que diz Salomão preceder a destruição e a queda? 



A soberba precede a ruína,  
e a altivez do espírito precede a queda. 

 
Provérbios 16:18 



8. Como descreve o profeta Isaías  
a queda de Satanás? 



Como caíste desde o céu,  
ó Lúcifer, filho da alva! 

Como foste cortado por terra,  
tu que debilitavas as nações! 

 
Isaías 14:12 



9. Por que foi Satanás deposto  
de sua elevada posição? 



Por meio do seu amplo comércio,  
você encheu-se de violência e pecou.  

Por isso eu o lancei em desgraça  
para longe do monte de Deus, e eu o expulsei,  

ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. 
 

Ezequiel 28:16 



10. Ao ser lançado fora do monte de Deus,  
para que lugar foram banidos Satanás e seus anjos,  

para aí serem retidos até o juízo? 



Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, 
mas os lançou no inferno,  

prendendo-os em abismos tenebrosos  
a fim de serem reservados para o juízo. 

 
2 Pedro 2:4 



11. Como é descrito pelo revelador  
o conflito ocorrido no céu entre Cristo e Satanás? 



E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos  
batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão  

e os seus anjos; mas não prevaleceram, nem mais o seu  
lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão,  

a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás,  
que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra,  

e os seus anjos foram lançados com ele. 
 

Apocalipse 12:7-9 



12. Com que palavras Se referiu Cristo  
à queda de Satanás? 



E disse-lhes: 
Eu via Satanás,  

como raio, cair do céu. 
 

Lucas 10:18 



13. Tornou Satanás a aparecer perante Deus  
depois de sua queda? 



E num dia em que os filhos de Deus  
vieram apresentar-se perante o Senhor,  

veio também Satanás entre eles. 
 

E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram 
apresentar-se perante o SENHOR,  
veio também Satanás entre eles,  

apresentar-se perante o SENHOR. 
 

Jó 1:6 e 2:1 



14. Ao ser-lhe perguntado donde vinha,  
que respondeu Satanás? 



Então o Senhor disse a Satanás: Donde vens?  
E Satanás respondeu ao Senhor, e disse:  

De rodear a terra, e passear por ela. 
 

Jó 1:7 e 2:2 



15. Qual foi o caráter de Satanás desde que caiu? 



Quem comete o pecado é do diabo; 
porque o diabo peca desde o princípio.  
Para isto o Filho de Deus se manifestou:  

para desfazer as obras do diabo. 
 

1 João 3:8 



16. Esteve ele alguma vez na verdade? 



Vós tendes por pai ao diabo,  
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.  

Ele foi homicida desde o princípio,  
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. 

Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,  
porque é mentiroso, e pai da mentira. 

 
João 8:44 



17. Qual é o único “princípio” 
de que possuímos menção? 



No princípio criou Deus o céu e a terra. 
 

Gênesis 1:1 



18. Sobre a consequência do pecado,  
o que ensinou o SENHOR Deus?  

E o que ensinou Satanás? 



Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal,  
dela não comerás; porque no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás. 
 

Então a serpente disse à mulher:  
Certamente não morrereis. 

 
Gênesis 2:17 e 3:4 



19. Qual foi o resultado  
da entrada do pecado no mundo? 



Porque, assim como todos morrem em Adão,  
assim também todos serão vivificados em Cristo. 

 
1 Coríntios 15:22 



20. Que fez Satanás quando Cristo  
veio redimir o homem? 



E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 
E ali esteve no deserto quarenta dias,  

tentado por Satanás. 
E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. 

 
Marcos 1:12,13 



21. Com que intensidade foi Cristo  
tentado por Satanás? 



Porque não temos um sumo sacerdote  
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas;  

porém, um que, como nós, em tudo foi tentado,  
mas sem pecado. 

 
Hebreus 4:15 



22. Que tem sofrido a igreja desde os dias de Cristo? 



E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, 
perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 

 
Apocalipse 12:13 



23. O que irá enfrentar os remanescentes? 



E o dragão irou-se contra a mulher, 
 e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente,  

os que guardam os mandamentos de Deus,  
e têm o testemunho de Jesus Cristo. 

 
Apocalipse 12:17 



24. Como enganará Satanás  
aos homens nos últimos dias? 



E engana os que habitam na terra com sinais  
que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, 

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

que recebera a ferida da espada e vivia. 
 

Apocalipse 13:14 



25. O que influenciará as nações para se congregarem 
 para a grande batalha do Armagedom? 



Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios;  
os quais vão ao encontro dos reis da terra  

e de todo o mundo, para os congregar para a batalha,  
naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 

 
Apocalipse 16:14 



26. Por que será permitido que os homens  
caiam assim nos enganos de Satanás? 



E com todo o engano da injustiça para os que perecem, 
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 

E por isso Deus lhes enviará a operação do erro,  
para que creiam a mentira; 
Para que sejam julgados  

todos os que não creram a verdade,  
antes tiveram prazer na iniqüidade. 

 

2 Tessalonicenses 2:10-12 



27. Por quanto tempo ficará satanás “amarrado” 
 depois do segundo advento de Cristo? 



E vi descer do céu um anjo,  
que tinha a chave do abismo,  

e uma grande cadeia na sua mão. 
Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,  

que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 
 

Apocalipse 20:1,2 



28. O que acontecerá no final dos mil anos? 



E, acabando-se os mil anos,  
Satanás será solto da sua prisão, 

E sairá a enganar as nações que estão  
sobre os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue,  

cujo número é como a areia do mar,  
para as ajuntar em batalha. 

 
Apocalipse 20:7,8 



29. Que acontecerá quando Satanás e suas hostes 
cercarem o arraial dos santos? 



E subiram sobre a largura da terra,  
e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada;  

e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. 
 

Apocalipse 20:9 



30. Qual será o destino final de Satanás? 



Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça  
do teu comércio profanaste os teus santuários; eu, pois,  

fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei  
em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. 

Todos os que te conhecem entre os povos  
estão espantados de ti; em grande espanto te tornaste,  

e nunca mais subsistirá. 
 

Ezequiel 28:18,19 



31. Por que participou Cristo de nossa natureza? 



E, visto como os filhos  
participam da carne e do sangue,  

também ele participou das mesmas coisas,  
para que pela morte aniquilasse  

o que tinha o império da morte, isto é, o diabo; 
 

Hebreus 2:14 



32. Que advertências são feitas aos cristãos em vista 
do ódio de Satanás a Deus e a tudo que é bom? 



Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário,  
anda em derredor, bramando como leão,  

buscando a quem possa tragar; 
Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas  

aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 
 

Sujeitai-vos, pois, a Deus,  
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 

 

1 Pedro 5:8,9 / Tiago 4:7 



33. Com que arma enfrentou Cristo,  
com êxito, as tentações de Satanás? 



Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito... 
 

Disse-lhe Jesus: Também está escrito... 
 

Então disse-lhe Jesus:  
Vai-te, Satanás, porque está escrito... 

 
Mateus 4:4-10 
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