
ESTUDO  BÍBLICO 

 



A verdade presente é geralmente confundida com  
temas que estejam sendo noticiados nas mídias 

ou eventos sazonais.  
Coronavírus; Tecnologia 5G; Suposto plano Chinês;  

Terra plana; Monitoramento tecnológico... 
São temas interessantes e que despertam a atenção  

do povo mais do que as revelações bíblicas. 



Lembre-se, temas como esses já vieram e passaram.  
Não se cumpriram e nem edificou ninguém: 

1. Os Iluminates dominariam o mundo sob o comando 
do papa negro entre 2002 e 2005; 

2. O dinheiro deixaria de existir até 2010 e todos  
Receberiam  a marca da besta por meio do código  

de barras (666) nas mercadorias; 
3. Em 2008 pastores americanos disseram que no máximo 



em 5 anos um biochip, seria implantado nas pessoas 
 ao redor mundo, e que isso seria a marca da besta; 

4. Outras teorias que surgiram como grandes armas de 
Satanás para enganar e escravizar a humanidade por  

meio da alienação dos povos: Terra plana; vacinas;  
blue beam e outras especulações que tiram a atenção  
das pessoas da verdade bíblica, como dissimulações, 

desviando-as da edificação na verdade.  



1. Existiu uma verdade presente no tempo dos  
apóstolos? Como ensinou Pedro? 



Por isso não deixarei de exortar-vos  
sempre acerca destas coisas,  

ainda que bem as saibais,  
e estejais confirmados na presente verdade. 

 
2 Pedro 1:12 



2. Deus concede poder para compreensão da verdade  
em tempos específicos? 



O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, 
ainda antes da fundação do mundo,  

mas manifestado nestes últimos tempos 
 por amor de vós; 

 
1 Pedro 1:20 



3. Que tipo de verdade revelada estava se referindo  
Pedro? Algo bombástico ou compreensão da Palavra 

 de Deus já dada em tempos passados? 



Porque toda a carne é como a erva,  
e toda a glória do homem como a flor da erva.  

Secou-se a erva, e caiu a sua flor; 
Mas a palavra do Senhor permanece para sempre.  
E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 

 
1 Pedro 1:24,25 



4. O que a verdade presente faz com aqueles que  
a examinam para praticar? 



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

 

E conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará. 

 
João 17:17 e  8:32 



5. É desejo de quem, que cheguemos ao pleno 
conhecimento da verdade?  

O que ganharemos com isso? 



Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso 
Salvador, que quer que todos os homens se salvem,  

e venham ao conhecimento da verdade. 
Porque há um só Deus, e um só Mediador  

entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 
 

1 Timóteo 2:3-5 



Mas quem pratica a verdade vem para a luz, 
a fim de que as suas obras sejam manifestas, 

porque são feitas em Deus. 
 

João 3:21 



6. Para que serve a verdade, desde o princípio  
até o fim dos tempos? 



Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, 
irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus  
elegido desde o princípio para a salvação,  

em santificação do Espírito, e fé da verdade; 
 

2 Tessalonicenses 2:13 



7. Que fruto a obediência à verdade presente deve  
produzir em nós? 



Então o levou fora, e disse: 
Olha agora para os céus, e conta as estrelas,  

se as podes contar.  
E disse-lhe: Assim será a tua descendência. 

E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. 
 

Gênesis 15:5,6 



8. Qual foi a verdade presente no dias de Noé? 



Ora,  
àquele que faz qualquer obra 

não lhe é imputado o galardão segundo a graça, 
mas segundo a dívida. 

 
Romanos 4:4 



9. Qual foi a verdade presente no dias de Noé? 



Ora,  
àquele que faz qualquer obra 

não lhe é imputado o galardão segundo a graça, 
mas segundo a dívida. 

 
Romanos 4:4 



10. Como Noé testemunhou dessa verdade? 



Mas, àquele que não pratica, 
mas crê naquele que justifica o ímpio,  
a sua fé lhe é imputada como justiça. 

 
Romanos 4:5 



11. Qual a verdade presente para João Batista? 



E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, 
mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, 

E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido 
também era poderoso para o fazer. 

 
Romanos 4:20,21 



Assim isso lhe foi também imputado como justiça. 
 

Romanos 4:22 



12. À exemplo de João Batista, que tipo de oposição  
terá a verdade presente no tempo do fim? 



Ora, não só por causa dele está escrito, 
que lhe fosse tomado em conta, 

Mas também por nós, a quem será tomado em conta, 
os que cremos naquele que dentre os mortos  

ressuscitou a Jesus nosso Senhor; 
 

Romanos 4:23,24 



E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé,  
e ainda permaneceis nos vossos pecados. 

 
1 Coríntios 15:17 



Seja-vos, pois, notório, homens irmãos,  
que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. 

E de tudo o que, pela lei de Moisés,  
não pudestes ser justificados,  

por ele é justificado todo aquele que crê. 
 

Atos 13:38,39 



13. Por que o “povo de Deus” não reconheceu o Filho 
do Altíssimo? Que disseram? 



Porque, 
como pela desobediência de um só homem, 

muitos foram feitos pecadores,  
assim pela obediência de um  

muitos serão feitos justos. 
 

Romanos 5:19 



Mas no Senhor será justificada, 
e se gloriará toda a descendência de Israel. 

 
Isaías 45:25 



14. A verdade presente, no tempo do fim, estará clara 
diante dos olhos dos grandes teólogos e doutores? 



Ele verá o fruto do trabalho da sua alma,  
e ficará satisfeito;  

com o seu conhecimento o meu servo,  
o justo, justificará a muitos;  

porque as iniquidades deles levará sobre si. 
 

Isaías 53:11 



15. Como seriam o professo povo de Deus  
no tempo do fim em buscas de “novas verdades”,  

encontrando apenas o erro e destruição? 



Porque virá tempo  
em que não suportarão a sã doutrina; 
mas, tendo comichão nos ouvidos, 

amontoarão para si doutores  
conforme as suas próprias concupiscências; 

 
2 Timóteo 4:3 



16. Que conselho é dado aos santos sobre a  
administração do tempo? 



Andai com sabedoria  
para com os que estão de fora, 

remindo o tempo. 
 

Colossenses 4:5 



Portanto, vede prudentemente como andais, 
não como néscios, mas como sábios, 

remindo o tempo; porquanto os dias são maus. 
Por isso não sejais insensatos,  

mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 
 

Efésios 5:15-17 



17. Quais são as verdadeiras mensagens para  
o tempo presente - do fim? 



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 



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 



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 



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 



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

os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 
 

Apocalipse 14:12 



. .


