
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Qual o teor da última mensagem evangélica 
para o mundo em queda vertiginosa?  



E seguiu-os o terceiro anjo, 
dizendo com grande voz: 

Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, 
e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, 

 
Apocalipse 14:9 



2. Qual a sorte daqueles que escolheram a idolatria 
ao invés do Deus verdadeiro e de Cristo? 



Também este beberá do vinho da ira de Deus,  
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; 

e será atormentado com fogo e enxofre  
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 

E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; 
e não têm repouso nem de dia nem de noite  

os que adoram a besta e a sua imagem,  
e aquele que receber o sinal do seu nome. 

Apocalipse 14:10,11 



A obra de cada um se manifestará; 
na verdade o dia a declarará,  

porque pelo fogo será descoberta;  
e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 

 
1 Coríntios 3:13 



Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. 
 

Hebreus 12:29 



3. Os que entendem e atendem a advertência 
 do terceiro anjo são descritos como? 



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

 e a fé em Jesus. 
 

Apocalipse 14:12 



4. Como a besta é descrita? 



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. 

E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés 
como os de urso, e a sua boca como a de leão; e o dragão 

deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. 
 

Apocalipse 13:1,2 



5. Os adoradores da besta fazem um desafio, qual? 



E adoraram o dragão  
que deu à besta o seu poder; 
e adoraram a besta, dizendo:  
Quem é semelhante à besta?  

Quem poderá batalhar contra ela? 
 

Apocalipse 13:4 



6. A quem o dragão, através da besta,  
está tentando imitar? 



Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor;  
tu és grande, e grande o teu nome em poder. 

 

Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta,  
pois fizeste grandes coisas.  

Ó Deus, quem é semelhante a ti? 
 

Jeremias 10:6 / Salmos 71:19 



7. Enfim, as especificações do “homem do pecado”  
serão satisfeitas? Quais? 



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, 
O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama 

Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, 
no templo de Deus, querendo parecer Deus. 

 
2 Tessalonicenses 2:3,4 



8. Para que a humanidade adorasse o dragão, através 
da besta e do falso profeta, que fez a besta, 

antecipadamente? 



E outro anjo seguiu, dizendo: 
Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, 

que a todas as nações deu a beber do vinho  
da ira da sua fornicação. 

 
Apocalipse 14:8 



9. Os beberrões do vinho babilônico terão que tomar  
outro vinho, qual? 



Também este beberá do vinho da ira de Deus, 
que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; 

e será atormentado com fogo e enxofre  
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 

 
Apocalipse 14:10 



10. A besta estabelece uma adoração forçada. 
Que ameaçadoras penalidades imporá àqueles  

que resistirão as imposições religiosas? 



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 



11. Que plano mundial será aplicado, na tentativa 
 de induzir as pessoas a aceitarem o sinal da besta? 



E faz que a todos, pequenos e grandes,  
ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto  

um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, 
Para que ninguém possa comprar ou vender,  

senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta,  
ou o número do seu nome. 

 
Apocalipse 13:16,17 



12. Qual é o poder real que opera por meio da besta? 



E a besta que vi era semelhante ao leopardo, 
e os seus pés como os de urso, 
e a sua boca como a de leão;  

e o dragão deu-lhe o seu poder,  
e o seu trono, e grande poderio. 

 
Apocalipse 13:2 



13. Quem é esse dragão? 



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 12:9 



14. Como o diabo tentou Cristo para adorá-lo? 



E o diabo, levando-o a um alto monte, 
mostrou-lhe num momento de tempo todos  

os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: 
Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória;  

porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. 
Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. 

 
Lucas 4:5-7 



15. Como mostrou Jesus sua lealdade ao Pai? 



E Jesus, respondendo, disse-lhe: 
Vai-te para trás de mim, Satanás; 

porque está escrito: 
Adorarás o Senhor teu Deus,  

e só a ele servirás. 
 

Lucas 4:8 



16. Quanto cederão e adorarão a besta e o dragão? 



E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, 
esses cujos nomes não estão escritos  

no livro da vida do Cordeiro  
que foi morto desde a fundação do mundo. 

 
Apocalipse 13:8 



17. Todos que tiverem seus nomes escritos no livro  
da vida do Cordeiro serão chamados a temer,  

glorificar e adorar quem? 



Dizendo com grande voz: 
Temei a Deus, e dai-lhe glória;  

porque é vinda a hora do seu juízo. 
E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar,  

e as fontes das águas. 
 

Apocalipse 14:7 



18. Quais honras terão os obedientes aos apelos 
do Evangelho Eterno? 



E vi um como mar de vidro misturado com fogo; 
e também os que saíram vitoriosos da besta,  

e da sua imagem, e do seu sinal,  
e do número do seu nome,  

que estavam junto ao mar de vidro,  
e tinham as harpas de Deus. 



E cantavam o cântico de Moisés,  
servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: 

Grandes e maravilhosas são as tuas obras,  
Senhor Deus Todo-Poderoso!  

Justos e verdadeiros são os teus caminhos,  
ó Rei dos santos. 



Quem te não temerá, ó Senhor, 
e não magnificará o teu nome? 

Porque só tu és santo; por isso todas as  
nações virão, e se prostrarão diante de ti,  

porque os teus juízos são manifestos. 
 

Apocalipse 15:2-4 
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