




“Pai... a vida eterna é esta: que 
te conheçam, a ti só, por único 

Deus verdadeiro, e a Jesus 
Cristo, a quem enviaste.” 

(Joao 17:1,3)





“Todavia o fundamento de 
Deus fica firme, tendo este 

selo: O Senhor conhece 
os que são seus.”

(2Timóteo 2:19)



“Também farás uma lâmina de 
ouro puro, e nela gravarás como 
as gravuras de selos: 
SANTIDADE AO SENHOR.”
(Êxodo 28:36)



“Fizeram também, de ouro puro, a
lâmina da coroa de santidade, e
nela escreveram o escrito como
de gravura de selo: SANTIDADE
AO SENHOR.”
(Êxodo 39:30)





“Sete dias comerás pães ázimos, e ao sétimo dia haverá 
festa ao Senhor. 
Sete dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá 
contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus 
termos. 
...E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre 
teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca; 
porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito.”  
(Êxodo 13:6-9)



“E Simeão os abençoou, e disse a 
Maria, sua mãe: 
Eis que este (Jesus) é posto para queda 
e elevação de muitos em Israel, e para 
sinal que é contraditado, 
...para que se manifestem os 
pensamentos de muitos corações.” 
(Lucas 2:34,35)





“E aquele sangue vos será por sinal
nas casas em que estiverdes; vendo
eu sangue, passarei por cima de vós, e
não haverá entre vós praga de
mortandade, quando eu ferir a terra
do Egito.”

(Êxodo 12:13)



“Então alguns dos escribas e dos fariseus 
responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da 
tua parte algum sinal.
Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma geração má e 
adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará sinal, 
senão o sinal do profeta Jonas; 
Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no 
ventre da baleia, assim estará o Filho do homem 
três dias e três noites no coração da terra.”

(Mateus 12:38-40)





“Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é 
o único SENHOR. 

Amarás, pois, o SENHOR teu Deus de 
todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todas as tuas forças...



“...E estas palavras, que hoje te ordeno, 
estarão no teu coração; 

E as ensinarás a teus filhos e delas 
falarás assentado em tua casa, e 
andando pelo caminho, e deitando-te e 
levantando-te...”



“...Também as atarás por sinal na tua 
mão, e te serão por frontais entre os 
teus olhos. 
E as escreverás nos umbrais de tua 
casa, e nas tuas portas.”

(Deuteronômio 6:4-9)



“Ponde, pois, estas minhas palavras 
no vosso coração e na vossa alma, 
e atai-as por sinal na vossa mão, 

para que estejam por frontais
entre os vossos olhos.”

(Deuteronômio 11:18)





“Liga o testemunho, 
sela a lei 

entre os meus discípulos.”

(Isaías 8:16)



“Certamente guardareis meus 
sábados; porquanto isso é um 
sinal entre mim e vós nas vossas 
gerações; para que saibais que 
eu sou o Senhor, que vos 
santifica.”

(Êxodo 31:12,13)



“Guardarão, pois, o sábado 
os filhos de Israel, 

celebrando o sábado nas suas gerações 
por aliança perpétua. 

Entre mim e os filhos de Israel 
será um sinal para sempre; 

porque em seis dias fez o SENHOR 
os céus e a terra, e ao sétimo dia 

descansou, e restaurou-se.” (Êxodo 31:16,17)



“E também lhes dei os meus sábados, para 
que servissem de sinal entre mim e eles; 
para que soubessem que eu sou o Senhor 
que os santifica.”

(Ezequiel 20:12)



“E santificai os meus sábados, 
e servirão de sinal
entre mim e vós, 

para que saibais que 
eu sou o Senhor 

vosso Deus.”
(Ezequiel 20:20)



O selo do Espírito de Deus
“O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em 
nossos corações.”

(2Coríntios 1:22)

“...depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito 
Santo da promessa;
O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão 
adquirida, para louvor da sua glória.”

(Efésios 1:13,14)



“Então me gritou aos ouvidos com grande voz, 
dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, 
cada um com as suas armas destruidoras na mão. 

E eis que vinham seis homens a caminho da porta 
superior, que olha para o norte, e cada um com a 
sua arma destruidora na mão, e entre eles um 
homem vestido de linho, com um tinteiro de 
escrivão à sua cintura; e entraram, e se puseram 
junto ao altar de bronze... 



...E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o 
querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da 
casa; e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o 
tinteiro de escrivão à sua cintura. 

E disse-lhe o SENHOR: Passa pelo meio da cidade, pelo 
meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos 
homens que suspiram e que gemem por causa de todas 
as abominações que se cometem no meio dela.”

(Ezequiel 9:1-4)





As Sete Caraterísticas do Selo de Deus

1- Deus reconhece como seus aos que vivem em Santidade

2- Jesus é o Pao na sua vida

3- O sangue de Jesus ao seu favor

4- A Palavra de Deus na sua vida

5- Obedecem à sua Lei e Repousam no Sábado para Deus

6- Têm o Verdadeiro Espírito de Deus na sua vida

7- Suspiram e gemem por causa de todas as abominações





“E vi subir da terra outra besta, e tinha dois 
chifres semelhantes aos de um cordeiro; e falava 
como o dragão. 

E exerce todo o poder da primeira besta na sua 
presença, e faz que a terra e os que nela habitam 
adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora 
curada. 
E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz 
descer do céu à terra, à vista dos homens.”



...E engana os que habitam na terra com sinais que lhe 
foi permitido que fizesse em presença da besta, 
dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma 
imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia.

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...



...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.

Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o 
número da besta; porque é o número de um homem, e o seu 
número é seiscentos e sessenta e seis.”

(Apocalipse 13:11-18)





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, 

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.

Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os 
mandamentos de Deus e a fé em Jesus.

Apocalipse 14:9-12



“E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia 
aos sete anjos: Ide, e derramai sobre a terra as sete 
taças da ira de Deus.

E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, 
e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que 
tinham o sinal da besta e que adoravam a sua 
imagem.”

(Apocalipse 16:1,2)



E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que 
diante dela fizera os sinais, com que enganou os 
que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua 
imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de 
fogo que arde com enxofre.

(Apocalipse 19:20)





E vi como que um 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 15:1,2



pelo testemunho de 
Jesus, 

e pela palavra de 
Deus,

que não adoraram a besta, 
nem a sua imagem, 

e não receberam o sinal em 
suas testas 

nem em suas mãos;

“...e vi as almas daqueles que foram degolados...

e

e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos.”
(Apocalipse 20:4)

Sim Não



(Lucas 10:20)


