
PERSEGUIÇÃO 
ESTUDO  BÍBLICO 

 



Há diversas passagens bíblicas que preveem 
 um período de grandes dificuldades no tempo do fim. 

Um período de perseguição ao povo de Deus,  
à exemplo do que ocorreu no passado com todos  

os discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. 
Como, quando, onde, por quem e contra quem  

se cumprirão essas profecias? 



1. Que princípio de interpretação deve ser considerado  
para a compreensão da profecia? 



O que foi, isso é o que há de ser; 
e o que se fez, isso se fará;  

de modo que nada há de novo debaixo do sol. 
 

O que é, já foi; 
e o que há de ser, também já foi;  

e Deus pede conta do que passou. 
 

Eclesiastes 1:9 e 3:15 



E, como foi nos dias de Noé, 
assim será também a vinda do Filho do homem. 

 

Exultai e alegrai-vos,  
porque é grande o vosso galardão nos céus;  

porque assim perseguiram os profetas  
que foram antes de vós. 

 
Mateus 24:37 / 5:12 



2. Como Cristo, no seu primeiro sermão, descreveu  
as motivações das perseguições? 



Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem  
e perseguirem e, mentindo, disserem todo o  

mal contra vós por minha causa. 
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão 

nos céus; porque assim perseguiram os profetas  
que foram antes de vós. 

 
Mateus 5:11,12 



3. Por parte de quem essas perseguições se dariam? 



Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas,  
e apedrejas os que te são enviados! 

Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,  
como a galinha os seus pintos debaixo das asas,  

e não quiseste? 
 

Lucas 13:34 



Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 
Mas, a todos quantos o receberam,  

deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 
aos que crêem no seu nome; 

 
João 1:11,12 



4. Quão próxima (íntima) será a grande perseguição  
no tempo do fim, conforme apontou Cristo? 



Não cuideis que vim trazer a paz à terra;  
não vim trazer paz, mas espada; 

Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, 
e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra; 

E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 
 

Mateus 10:34-36 



Porque o filho despreza ao pai, 
a filha se levanta contra sua mãe,  

a nora contra sua sogra,  
os inimigos do homem são os da sua própria casa. 

 
Miqueias 7:6 



5. Como se dará essa terrível perseguição? 



Lembrai-vos da palavra que vos disse: 
Não é o servo maior do que o seu senhor. 

Se a mim me perseguiram,  
também vos perseguirão a vós; 
se guardaram a minha palavra,  
também guardarão a vossa. 

 
João 15:20 



Por isso diz também a sabedoria de Deus: 
Profetas e apóstolos lhes mandarei; 

e eles matarão uns, e perseguirão outros; 
 

Lucas 11:49 



6. Quais estratégias humanas, e do mal, serão utilizadas, 
como no passado, para perseguirem os santos? 



Mas os judeus incitaram algumas mulheres 
religiosas e honestas, e os principais da cidade,  

e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé,  
e os lançaram fora dos seus termos. 

 
Atos 13:50 



Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha  
conduta no judaísmo, como sobremaneira  

perseguia a igreja de Deus e a assolava. 
 

Mas, como então aquele que era gerado  
segundo a carne perseguia o que o era  

segundo o Espírito, assim é também agora. 
 

Gálatas 1:13 e 4:29 



7. Que mensagem espiritual o apóstolo Paulo quer nos 
ensinar, quando afirma: “O que era gerado segundo  
a carne perseguia o que o era segundo o Espírito”  ? 



Mas nós, irmãos,  
somos filhos da promessa como Isaque. 

Mas, como então aquele que era gerado segundo  
a carne perseguia o que o era segundo o Espírito,  

assim é também agora. 
 

Gálatas 4:28,29 



N° PERSEGUIDOR 
MAIS VELHO/FORTE 

PERSEGUIDO 
MENOR/REMANESCENTE 

1 Caim Abel 
2 Esaú Jacó 
3 Israel Judeus 
4 Judeus Cristãos 
5 Cristãos Protestantes 
6 Protestantes Adventistas 
7 Adventistas ? 



8. Que fenômeno religioso ocorreu com os grandes povos 
ou instituições religiosas que levaram o nome de Deus,  

se dizendo povo ou igreja de Deus, mas caíram? 



Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém  
com uma apostasia tão contínua?  
Persiste no engano, não quer voltar. 

 
Jeremias 8:5 



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 



9. Que tipo de perseguição será efetuada por aqueles,  
mais fortes, em apostasia, farão com os mais fracos, 

menor em número ou remanescentes? 
Por qual motivo? 



Digo vos isto para que não vos escandalizeis.  
Expulsar-vos-ão das sinagogas. E mais ainda:  

virá a hora em que aquele que vos matar  
julgará realizar um ato de culto a Deus.  

E isso farão porque não reconheceram o Pai nem a mim. 
 

João 16:1-3 



Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos,  
parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio,  

e sereis odiados de todos por causa de meu nome.  
Mas nem um só cabelo de vossa cabeça se perderá. 

 

Lucas 21:16-18 



10. Que comparação faz Cristo com aqueles que  
desistem do caminho da verdade ao serem  

perseguidos por causa da Palavra da fé? 



Mas não tem raiz em si mesmo, é de momento: 
quando surge uma tribulação ou uma perseguição  

por causa da Palavra, logo sucumbe. 
 

Mateus 13:21 



11. Qual o tamanho dessa angustiosa perseguição? 
Os santos escolhidos serão destruídos? 



E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, 
que se levanta a favor dos filhos do teu povo,  

e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve,  
desde que houve nação até àquele tempo;  

mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo,  
todo aquele que for achado escrito no livro. 

 
Daniel 12:1 



12. Que nome Cristo dá a esse levante do inimigo,  
citando o profeta Daniel, contra o povo de Deus? 



Quando, pois,  
virdes que a abominação da desolação,  

de que falou o profeta Daniel,  
está no lugar santo; quem lê, entenda; 

Então, os que estiverem na Judéia,  
fujam para os montes; 

 
Mateus 24:15,16 



13. Quem é o cabeça dessa  perseguição de morte? 
Que verdadeiras características espirituais têm  

os servos de Deus perseguidos? 



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 



14. Que 7 pontos são apontados por Cristo, envolvendo 
os santos, por ocasião da grande prova? 



(1) Proponde, pois, em vossos corações  
não premeditar como haveis de responder; 
(2) Porque eu vos darei boca e sabedoria 

a que não poderão resistir nem contradizer  
todos quantos se vos opuserem. 

(3) E até pelos pais, e irmãos, e parentes,  
e amigos sereis entregues; e matarão alguns de vós. 



(4) E de todos sereis odiados por causa do meu nome. 
(5) Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. 

(6) Na vossa paciência possuí as vossas almas. 
(7) Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, 

sabei então que é chegada a sua desolação. 
 

Lucas 21:14-20 



15. Por que não devemos temer as perseguições  
que virão? 



Quem nos separará do amor de Cristo? 
A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,  

ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 
 

Romanos 8:35 



16. Perseguição significa destruição para os santos 
de Deus? 



Perseguidos, mas não desamparados;  
abatidos, mas não destruídos; 

 
2 Coríntios 4:9 



. .


