


VERSO PARA MEMORIZAR

“Na sua fronte, achava-se escrito um 
nome, um mistério: BABILÔNIA, A 

GRANDE, A MÃE DAS MERETRIZES E 
DAS ABOMINAÇÕES DA TERRA” 

(Apocalipse 17:5).



➙ “O mundo está caminhando para outra grande crise que está sendo 
chamada, até mesmo pelo mundo secular, ‘Armagedon’.” Billy Graham

➙ “É assim que acontece, você pensa que está no topo do mundo e, de 
repente o Armagedon está em você.” Terry Pratchett

➙ “Lembro-me que uma vez quando estava dirigindo em Israel, vi uma 
seta ao longo da estrada que dizia: ‘Armagedom, a 4 quilômetros de 
distância’. Se alguma vez houve uma placa que me fez perguntar se eu 
realmente queria continuar em um caminho, foi essa.” Benedict J. 
Groeschel

CITAÇÕES



“Em várias ocasiões na narrativa da 
batalha do Armagedom, as criaturas 
horrendas e os eventos assustadores ficam 
em segundo plano por um momento, e 
surge um vislumbre de uma verdade mais 
pessoal. Como vimos, uma delas está em 
Apocalipse 16:15: ‘Eis que venho como vem 
o ladrão. Bem-aventurado aquele que 
vigia e guarda as suas vestes, para que 
não ande nu, e não se veja a sua vergonha’. 
Esse texto, que aparece no meio da única 
passagem na Bíblia que realmente 
menciona o Armagedom, ecoa muitas 
passagens do Novo Testamento sobre a 
preparação pessoal para a volta de Jesus e 
os eventos finais.



➙ Como podemos falar sobre o Armagedom sem soar como 
comerciantes do juízo final?

➙ De que forma o confronto no Monte Carmelo ajuda a 
entender o que é Armagedom?

➙ O que você vê como as principais diferenças entre a 
verdadeira e a falsa adoração? 

➙ Que mensagem de esperança encontramos na lição desta 
semana?

Perguntas para refletir (e discutir)



➙ A queda da Babilônia é descrita em Apocalipse 14:8; 16:19 e 
18:1-10. Vale a pena ler estes textos juntos para ter uma visão 
completa do que está acontecendo agora.

➙ A Babilônia deu às nações uma religião falsa e inebriante. Em 
contraste, Jerusalém deu e aguarda a redenção (Isaías 52:9).

➙ Note com muito cuidado quem está reunido no Armagedom 
(Apocalipse 16: 12-16). Esta é a cena de Deus no juízo executivo.

Resumo bíblico



➙ 1 Reis 18:1-40 registra a história do confronto no Monte Carmelo 
entre Elias e os profetas de Baal.

➙ Acredita-se que o Monte Carmelo deve ser identificado com o 
Armagedom (literalmente a montanha de Megido), já que é a única 
montanha naquela área. Somos incentivados a nos apegar ao 
verdadeiro evangelho (1 Coríntios 15:1,2).

➙ A mulher vestida de púrpura e escarlate é identificada com 
Babilônia (Apocalipse 17:4, 5).

Resumo bíblico



A boa notícia nesta 
lição é que há um 
fim! 
Embora o cenário 
do Armagedom 
possa parecer 
assustador, isso 
é parte do modo 
como Deus põe fim 
à trágica rebelião 
do pecado e do mal.



Muitos tentaram imaginar como o fim virá. Até as Escrituras 
fornecem algumas imagens aterradoras. Imagens de pessoas 

correndo por toda parte para lugar nenhum. Hordas da 
humanidade, correndo, gritando. A terra em agonia, exausta e 

gemendo. Tremendo e se agitando, o mundo parece desmoronar. 
O céu retrocede como um pergaminho e, numa última e 

poderosa convulsão, a terra se ergue e exala seu último suspiro. 

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────



➙ O fim virá através de uma pandemia de doenças?
➙ Que doença poderia extinguir o mundo?
➙ Ou será uma guerra nuclear? Quem não morrer pela explosão 
sofrerá uma longa agonia proveniente de enfermidades por radiação 
enquanto o corpo morre de dentro para fora. O mundo continua, mas 
ninguém permanece.
➙ E se for por um desastre ecológico? A Terra envenenada, mares e 
ar contaminados, sem  comida e água suficientes. Uma guerra entre 
os continentes, talvez?

Para refletir e discutir



➙ Então, como o mundo vai acabar? Alguem sabe? 
➙ As pessoas podem continuar, pensando que não haverá 
fim? 
➙ Ou esses pesadelos são simplesmente aterrorizantes 
de mentes desequilibradas?
➙ A ciência tem as respostas? Existe uma nova era ao 
virar da esquina?

Para refletir e discutir



☛Babilônia cairá☚

──────⊱◈◈◈⊰──────

──────⊱◈◈◈⊰──────

É aqui que entra a boa notícia. 
A verdade é que

e Deus será vitorioso
no Armagedom.



──────⊱◈◈◈⊰──────

De muitas maneiras, somos criaturas do futuro. 
Sempre investimos no amanhã. Então é melhor ter 

certeza do que está por vir e fazer parte disso.

──────⊱◈◈◈⊰──────



CITAÇÕES DE 
ELLEN WHITE 



Toda forma de mal há de lançar-se em intensa atividade. Anjos maus unem 
seus poderes com homens maus, e, como têm estado em constante conflito e 

obtido uma experiência nos melhores métodos de engano e combate, 
tendo-se fortalecido durante séculos, eles não capitularão na última grande 

contenda sem uma furiosa luta. O mundo inteiro estará de um lado ou do 
outro da questão. Será travada a batalha do Armagedom, e esse dia não 

deverá encontrar nenhum de nós adormecido. Devemos estar bem 
despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas 

vasilhas e em nossas lâmpadas.

Maranata — O Senhor Vem! , p. 260



Existem apenas dois partidos em nosso mundo: aqueles 
que são leais a Deus e aqueles que estão sob a bandeira 

do príncipe das trevas. Satanás e seus anjos descerão 
com poder, sinais e maravilhas mentirosos para 

enganar aqueles que habitam a terra e, se possível, 
os escolhidos. A crise está sobre nós.

Comentário Bíblico Adventista, Vol. 7, p. 982



Em breve será travada a batalha do Armagedom. 
Aquele em cuja vestimenta está escrito o nome: Rei 
dos reis e Senhor dos senhores, conduz os exércitos 
do Céu montados em cavalos brancos e vestidos de 

linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:11-16.

Eventos Finais, p. 251




