
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Que poder faria guerra à igreja remanescente,  
antes do segundo advento? 



O dragão irou-se contra a mulher e saiu  
para guerrear contra o restante da sua descendência, 

os que obedecem aos mandamentos de Deus  
e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus.. 

 
Apocalipse 12:17 



2. Que recompensa é prometida ao vencedor? 



Aquele que tem ouvidos  
ouça o que o Espírito diz às igrejas.  

Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, 
que está no paraíso de Deus. 

 
Apocalipse 2:7, 17, 26, 28; 3:5, 12 e 21.  



O vencedor herdará tudo isto, 
e eu serei seu Deus e ele será meu filho. 

 
Apocalipse 21:7 



3. Por meio de quem somos habilitados para vencer? 



Mas, em todas estas coisas  
somos mais que vencedores,  

por meio daquele que nos amou. 
 

Romanos 8:37 



4. Quem é o líder invisível dos exércitos do Israel 
espiritual, da fé de Abraão? 



Estando Josué já perto de Jericó, 
olhou para cima e viu um homem de pé,  

empunhando uma espada.  
Aproximou-se dele e perguntou-lhe:  

"Você é por nós, ou por nossos inimigos?" 



"Nem uma coisa nem outra", respondeu ele.  
"Venho na qualidade de  

comandante do exército do Senhor".  
Então Josué prostrou-se, rosto em terra,  

em sinal de respeito, e lhe perguntou:  
"Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? " 

 
Josué 5:14 



Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de  
que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem 
 e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram 
batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo 
alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual; 

pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava,  
e essa rocha era Cristo. 

 
1 Coríntios 10:1-4 



5. Quais as armas de guerra do cristão? 



Porque 
as armas da nossa milícia não são carnais, 

mas sim poderosas em Deus  
para destruição das fortalezas; 

 
2 Coríntios 10:4 



6. Que podem essas armas ajudar a conquistar? 



Destruímos argumentos e toda pretensão  
que se levanta contra o conhecimento de Deus,  

e levamos cativo todo pensamento,  
para torná-lo obediente a Cristo. 

E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, 
uma vez completa a obediência de vocês. 

 
2 Coríntios 10:5,6 



7. De que devemos nós revestir-mos? 



Vistam toda a armadura de Deus,  
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, 

 
Efésios 6:11 



8. Contra que espécie de forças não temos que lutar? 



Pois a nossa luta não é contra pessoas, 
mas contra os poderes e autoridades, 

contra os dominadores deste mundo de trevas,  
contra as forças espirituais do mal  

nas regiões celestiais. 
 

Efésios 6:12 



9. Quais são as partes principais  
da armadura necessária? 



Assim, 
mantenham-se firmes, 

cingindo-se com o cinto da verdade,  
vestindo a couraça da justiça 

 
Efésios 6:14 



10. Que é essa verdade com que nossos lombos  
devem estar cingidos? 



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

 

Respondeu Jesus:  
"Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  

Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. 
 

João 17:17 e 14:6 



11. Que quer dizer a expressão cingir os lombos? 



Portanto, 
cingindo os lombos do vosso entendimento, 
sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça  

que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo; 
 

1 Pedro 1:13 



12. Que é a justiça que entra na composição  
do escudo de armas? 



A minha língua falará da tua palavra,  
pois todos os teus mandamentos são justiça. 

 
Salmos 119:172 



Nos seus dias Judá será salvo, 
e Israel habitará seguro; e este será o seu nome, 

com o qual Deus o chamará:  
O SENHOR JUSTIÇA NOSSA. 

 
Jeremias 23:6 



Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, 
e não tenhais cuidado da carne  

em suas concupiscências. 
 

Romanos 13:14 



13. O que significa se revestir de Cristo na guerra  
contra a mentira e o engano? 



Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, 
vestindo-nos da couraça da fé e do amor,  

e tendo por capacete a esperança da salvação; 
 

1 Tessalonicenses 5:8 



14. Com que devem ser calçados os pés? 



E calçados os pés  
na preparação do evangelho da paz; 

 
Efésios 6:15 



Porque ele é a nossa paz, 
o qual de ambos os povos fez um; 

e, derrubando a parede de separação  
que estava no meio, 

 
Efésios 2:14 



Ora, 
o fruto da justiça semeia-se na paz, 

para os que exercitam a paz. 
 

Tiago 3:18 



15. Que peça da armadura é em seguida mencionada 
como sendo necessária? 



Tomando sobretudo o escudo da fé, 
com o qual podereis apagar  

todos os dardos inflamados do maligno. 
 

Efésios 6:16 



Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; 
e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 

 
1 João 5:4 



Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; 
porque é necessário que aquele que  

se aproxima de Deus creia que ele existe,  
e que é galardoador dos que o buscam. 

 
Hebreus 11:6 



16. Que peça da armadura deve ser usada 
para proteção da cabeça? 



Tomai também o capacete da salvação, 
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; 

 
Efésios 6:17 



17. Com que espada se deve armar o cristão? 



Tomai também o capacete da salvação, 
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; 

 
Efésios 6:17 



18. Com que palavras são expressos o ânimo,  
a fé e a fidelidade da igreja remanescente? 



E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro 
e pela palavra do seu testemunho;  

e não amaram as suas vidas até à morte. 
 

Apocalipse 12:11 



19. Sairão vitoriosos os soldados de Cristo,  
sob Seu comando? 



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. 

 
Apocalipse 15:2 
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