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No Princípio

“No princípio criou Deus 
os céus e a terra.” 

Gênesis 1:1



“Quem subiu ao céu e de lá retornou?
Quem reúne o poder dos ventos em
uma das mãos? Quem represa as águas
do mar numa túnica? Quem
determinou todos os limites da terra?
Qual é o seu Nome, e o Nome do seu
Filho? Respondei-me, se é que sabes!”
Provérbios 30:4



“Esta é a história do início da humanidade, no
tempo em que Yaweh Deus criou o Céu e a
Terra” Gênesis 2:4.

“Eis que eu envio o meu Anjo à frente de ti...
Nele está o meu Nome.” Êxodo 23:20 e 21.



“... Deus ... Nestes últimos tempos, nos falou
mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de
tudo o que existe e por meio de quem criou o
Universo. Ele, que é o resplendor da glória e a
expressão exata do seu Ser... Depois de haver
realizado a purificação dos pecados, Ele se
assentou À direita da Majestade nas alturas.”
Hebreus 1:1 e 2



O Engano
“Assim, Yahweh Deus, o SENHOR, tomou o homem e o
colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer
suas plantações. E o SENHOR deu a seguinte ordem ao
homem: “Comerás livremente o fruto de qualquer espécie
de árvore que está no jardim; contudo, não comerás da
árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia
em que dela comeres, com toda certeza morrerás!”
Gênesis 2:15 e 16



Distorção da Palavra
“A serpente era o mais astuto de todos os animais
dos campos, que Yahweh Deus havia feito. E
aconteceu que ela questionou com a mulher:
“Então foi isto mesmo que Deus falou: ‘Vos não
podeis comer nenhum dos frutos das árvores do
jardim?” Gênesis 3:1

Negação da Palavra
“A serpente então alegou à mulher: “Com toda a 
certeza não morrereis!” Gênesis 3:4



“Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel e seu
exército de anjos lutaram contra o Dragão, ao que
o Dragão com seus anjos revidaram. Contudo,
estes não foram suficientemente poderosos e,
dessa maneira, perderam seu lugar nos céus.
Assim, o grande Dragão foi excluído para sempre.
Ele é antiga serpente chamada Diabo ou Satanás,
que tem a capacidade de enganar o mundo
inteiro...” Apocalipse 12:7-9



“Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. 
Apesar disso, permaneces fiel ao meu Nome e não renunciastes à tua fé 

em mim...” Apoc. 2:13

“Pérgamo era a sede da religião de Satanás... tornou-se a sede do sistema
satânico dos mistérios de Babilônia” transferido “posteriormente, para
Roma.” – Revelações do Apocalipse, pg. 34 – CPB.

“Cremos no Espírito Santo, Senhor que reina e que confere vida, que
procede do Pai e que, com o Pai e o Filho, deve ser honrado e
glorificado”. História da Igreja, pg. 86 – Fonte Editorial.

“O templo de Zeus foi o mais celebrado de todos os templos. Esse templo
foi dedicado a Esculápio [Asclépio] o deus-serpente, ou deus da cura. Uma
serpente viva era ali guardada e cultuada. Em Pérgamo, foram
encontradas moedas nas quais havia um retrato de uma serpente
enrolada em um poste.” Apocalipse Verso por Verso, pg. 25 – CPB.



A REDENÇÃO
“Estabelecerei inimizade entre ti e a
mulher, entre a tua descendência e o
descendente dela; porquanto, este te
ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o
calcanhar.” Gênesis 3:15



“Sua calda arrastou consigo uma terça parte
das estrelas do céu, as quais arremessou
sobre a terra. O Dragão posicionou-se diante
da mulher que estava para dar à luz, a fim
devorar o seu filho assim que nascesse.
Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem,
que reinará sobre todas as nações com cetro
de ferro. E o seu filho foi arrebatado para
junto de Deus e de seu trono.” Apoc.12:4 e 5



“Fez Yaweh Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e
Eva, sua mulher.” Gênesis 3:21

“Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si
um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos; tomou
Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar
de seu filho.” Gênesis 22:13

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16



““... Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a
plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força,
honra, glória e louvor!” Em seguida, ouvi todas as
criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da
terra e do mar, e tudo o que neles há, que
exclamavam: “Ao que está assentado no trono e ao
Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o
domínio pelos séculos dos séculos!””. Apoc. 5:13



Vídeo

A Vida Por Quem Se Ama


