
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Que previsões as Sagradas Escrituras nos faz  
para este tempo presente? 



Sabe, porém, isto:  
nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, 

 
2 Timóteo 3:1 



2. Como devemos proceder diante desse cenário 
de dificuldades? 



Andai com sabedoria 
para com os que estão de fora,  

remindo o tempo. 
 

Colossenses 4:5 



Remindo o tempo;  
porquanto os dias são maus. 

 
Efésios 5:16 



3. Como Jesus Cristo definiu esse momento  
no tempo do fim? 



Porquanto se levantará nação contra nação, 
e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes,  

e terremotos, em vários lugares. 
 

Mateus 24:7 



4. O aparecimento dessas pestes seria o sinal  
do fim do sofrimento dos homens? 



Porque se levantará nação contra nação, 
e reino contra reino, e haverá terremotos  

em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. 
Estas coisas são os princípios das dores. 

 
Marcos 13:8 



5. Como estaria o psicológico e o emocional dos homens 
ao experimentarem o princípio das dores? 



Homens desmaiando de terror,  
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; 

porquanto as virtudes do céu serão abaladas. 
 

Lucas 21:26 



6. Que virtude espiritual terão os santos nesse  
tempo de terríveis acontecimentos? 



Mas aquele  
que perseverar até o fim  

será salvo. 
 

Mateus 24:13 



Aqui está a paciência dos santos; 
aqui estão os que guardam  

os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 
 

Apocalipse 14:12 



7. Qual serão as atitudes e comportamentos daqueles 
que não desenvolveram as virtudes espirituais  

da paciência e da perseverança? 



Nesse tempo, 
muitos hão de se escandalizar,  

trair e odiar uns aos outros; 
 

Mateus 24:10 



8. Por que é necessário que os santos passem  
por provações aqui, antes da vinda do Senhor? 



Alguns dos sábios cairão para serem provados, 
purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, 

porque se dará ainda no tempo determinado. 
 

Daniel 11:35 



Muitos serão purificados,  
embranquecidos e provados;  

mas os perversos procederão perversamente,  
e nenhum deles entenderá,  
mas os sábios entenderão. 

 
Daniel 12:10 



9. Quantas serão as aflições dos justos? 



Muitas são as aflições do justo,  
mas o Senhor o livra de todas. 

 
Salmos 34:19 



10. Diante das muitas aflições dos justos,  
o Senhor, desamparará seu povo? 



Assim como um pai  
se compadece de seus filhos,  

assim o Senhor se compadece  
daqueles que o temem. 

 
Salmos 103:13 



11. Como o Senhor promete proteger os justos? 



Quando passares pelas águas estarei contigo, 
e quando pelos rios, eles não te submergirão; 
quando passares pelo fogo, não te queimarás,  

nem a chama arderá em ti. 
 

Isaías 43:2 



12. Como Cristo pode ser um exemplo para os justos, 
em relação aos testes e aflições? 



Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, 
por aquilo que padeceu. 

 
Hebreus 5:8 



13. Como a prova permitida pelo Senhor, aos justos,  
pode ser vista no primeiro momento  

e depois de aprovados? 



E, na verdade, toda a correção, ao presente, 
não parece ser de gozo, senão de tristeza, 

mas depois produz um fruto pacífico  
de justiça nos exercitados por ela. 

 
Hebreus 12:11 



14. Que somos animados a fazer mesmos cansados 
das aflições? 



Portanto, 
tornai a levantar as mãos cansadas, 

e os joelhos desconjuntados, 
 

Hebreus 12:12 



15. Qual, disse Cristo, haveria de ser a experiência  
de Seu povo neste mundo? 



Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz;  
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,  

eu venci o mundo. 
Na verdade, na verdade vos digo que vós  

chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará,  
e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza  

se converterá em alegria. 
 

João 16:33 e 20 



16. Como será a recompensa dos que semearam 
em aflição? 



Os que semeiam em lágrimas  
segarão com alegria. 

Aquele que leva a preciosa semente,  
andando e chorando, voltará, sem dúvida,  

com alegria, trazendo consigo os seus molhos. 
 

Salmos 126:5,6 
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