


VERSO PARA MEMORIZAR

“Ao vencedor darei o direito de
sentar-se comigo em Meu trono,
assim como Eu também venci e
sentei-Me com Meu Pai em Seu
trono” (Apocalipse 3:21, NVI).



➙ “Uma das coisas que me surpreenderam quando pela 
primeira vez li a sério o Novo Testamento são as menções 
frequentes a uma Força Negra em ação no universo — um 
poderoso espírito maligno, causa principal da morte, da doença 
e do pecado. A diferença é que o cristianismo pensa que essa 
Força Negra foi criada por Deus e que no momento da criação 
era benigna, tendo-se perdido depois. O cristianismo concorda 
com o dualismo em que o universo está em guerra.” Cristianismo 
puro e simples, 96 C.S. Lewis.

CITAÇÕES



➙ “Por que o livro do Apocalipse foi escrito? Deixe-me 
assegurar-lhe que não foi escrito principalmente para que as 
pessoas possam calcular a data do fim do mundo! Essa é uma 
grande incompreensão desse livro. O livro do Apocalipse foi 
escrito para que o povo de Deus que passava por terríveis 
perseguições e adversidades pudessem continuar a se regozijar. 
É um livro que mostra a vitória final do Senhor Jesus sobre 
Satanás e todas as outras forças do mal.” Martyn Lloyd-Jones

CITAÇÕES



➙“O livro do Apocalipse é sobre o evangelho. O 
evangelho é o seu tema central. Acima de tudo, ele está 
falando do reino vindouro de Deus através da vitória 
de Cristo no Calvário.” Graeme Goldsworthy

CITAÇÕES



O Apocalipse é sobre Cristo, 
sobre quem Ele é, o que Ele fez 
para Seu povo e o que fará por 

nós no fim dos tempos. 
Necessariamente, Jesus deve 
estar à frente e no centro de 

todo o nosso foco nos eventos 
finais, exatamente o que

ocorre no livro do Apocalipse. A 
lição desta semana trata de 

Jesus nesse livro.



➙ Por que houve guerra no céu?  
➙  Qual foi o papel de Jesus na guerra? 
➙ Como isso se reflete em nossa situação atual?
➙ Que perigos vemos ao ler o livro de Apocalipse?
➙ Como podemos ter certeza de que a mensagem é relevante 
para o nosso tempo? 
➙ Por que é tão importante manter Jesus no centro da 
mensagem do livro do Apocalipse?

Perguntas para refletir (e discutir)



➙ Em 1 Coríntios 10: 1-11, Paulo nos lembra da experiência de 
Israel.
➙ O dragão está em guerra contra a mulher, e isto se refere à 
guerra no céu (Apocalipse 12: 1-17).
➙ Jesus é a cabeça do exército celestial (Apocalipse 19: 11-15).
➙ Deus ressuscitou Jesus da morte e Ele se sentou à Sua direita 
(Efésios 1:20).
➙ O templo de Deus está no céu (Apocalipse 11:19).

Resumo bíblico



➙ Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e Ele é o primeiro e o 
último (Apocalipse 1: 10-18).
➙ Ele é o vencedor (Apocalipse 3:21).

Resumo bíblico



A figura central do Apocalipse é Jesus. 
O título completo do livro é a 
“Revelação de Jesus Cristo”. Isso deve 
ser lembrado sempre quando lemos e 
interpretamos o livro: Jesus é a 
origem do livro e ele é sobre Jesus. 
Jesus é o vencedor em Apocalipse. Ele 
é retratado como Miguel no capítulo 
12, que com os anjos leais derrota o 
dragão e seus anjos. Ele é o alfa e o 
ômega, o começo e o fim.



O tema da guerra no céu é 
sobre que tipo de pessoa que 
Deus realmente é. Tudo isso 
como resultado da decisão de 
Lúcifer de seguir seu próprio 
caminho, acreditar 
insensatamente que ele 
poderia lidar com o universo 
melhor que Deus. Ele queria se 
tornar como o Deus Altíssimo.



➙ O coração da rebelião é acreditar que o nosso caminho é 
melhor que o de Deus.

➙ Somente invertendo os papéis é que podemos nos justificar. 
Então Deus se torna o tirano, nós lutamos pela liberdade.

➙ Deus, o mentiroso, e nós a fonte da verdade. Deus é o autor do 
erro e nós somos os defensores do que é certo.

➙ Desta forma, o certo se torna errado, e o errado se torna 
correto neste cenário de pesadelo.

Esclarecendo



➙ Lúcifer acabou não apenas enganando os outros, mas 
enganando a si mesmo para mudar a falsidade pela verdade.
➙ Desde o início, Satanás tem mentido à humanidade sobre o tipo
da pessoa que é Deus.
➙ Primeiro para Eva e depois para Adão (Gênesis 3).
➙ Para Caim, ao convencê-lo a se rebelar contra as exigências 
“arbitrárias” de Deus, levando-o a assassinar seu irmão (Gênesis 
4).
➙ Então a todos os habitantes da terra, quando “a maldade do 
homem se multiplicara sobre a terra”. (Gênesis 6: 5).

Esclarecendo



──────⊱◈◈◈⊰──────

Deus responde à controvérsia da única maneira 
que realmente funciona: através de evidências e 

demonstrações. Ele escolheu lidar com a 
rebelião de Lúcifer como sempre faz, com amor 
e compaixão, trabalhando para vencer a guerra 

não pela força das armas, mas pelo 
“direito” espiritual.



──────⊱◈◈◈⊰──────
No entanto, restaurar a confiança e revelar a verdade leva 
tempo. A batalha em andamento revela que as mentiras, os 
enganos, as insinuações, as fofocas e deturpações exigem 

muito tempo para serem refutadas. E para refutar as 
acusações contra Seu caráter, Deus não poderia 

simplesmente dizer: “Não é verdade!”
──────⊱◈◈◈⊰──────



Enquanto Deus quer amigos confiáveis, o diabo 
escraviza aqueles que ele obriga para se submeter 

às suas exigências. “Deus procura amigos e exige 
amor, o diabo procura escravos e exige obediência”, 

escreve Rabindranath Tagore.

Para provar que as acusações são falsas, Deus tem que mostrar 
sua verdadeira natureza na prática ao longo do tempo, revelar 

a todos que o diabo está errado em suas acusações.



Para provar seu ponto de vista, 
Lúcifer desafiou a Deus e, tendo 

tido a oportunidade de 
demonstrar seu caráter e seus 

métodos, foi finalmente lançado 
do céu à terra para continuar o 

seu ataque a Deus e sua verdade 
aqui também. E nós somos parte 

disso, como “espetáculo ao 
mundo, aos anjos, e aos homens” 

(1 Coríntios 4:9).



──────⊱◈◈◈⊰──────
Como consequência da “campanha de desinformação” de Lúcifer, 
Deus é temido e desconfiado. Tragicamente, a confiança quebrada 

leva muito tempo para ser consertada e restaurada. 
É por isso que a resposta de Deus continua ...

──────⊱◈◈◈⊰──────



CITAÇÕES DE 
ELLEN WHITE 



O livro do Apocalipse, em conexão com o de Daniel, exige especial 
estudo. Todo professor temente a Deus considere como da 

maneira mais clara compreender e apresentar o evangelho que 
nosso Salvador veio em pessoa tornar conhecido a Seu servo João 
— “Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus Lhe deu, para mostrar a 

Seus servos as coisas que brevemente devem acontecer”. 
Apocalipse 1:1. Ninguém deve desanimar no estudo do Apocalipse 

por causa de seus símbolos aparentemente místicos.

Educação, p. 191



Meus irmãos, lede o livro do Apocalipse do começo ao 
fim, e perguntai a vós mesmos se não seria melhor gastar 

menos tempo em discussões e contendas, e começar a 
pensar em quão depressa nos estamos aproximando da 

última grande crise.

E Recebereis Poder , p. 288



Nas palavras “unicamente a Jesus”, está contido o segredo da vida e 
do poder que marcaram a história da igreja primitiva. Ao ouvirem 
pela primeira vez as palavras de Cristo, os discípulos sentiram sua 

necessidade dEle. Eles O buscaram, O acharam e O seguiram. Com Ele 
estavam no templo, à mesa, na encosta das montanhas ou no campo. 

Eram como alunos com o professor, dEle recebendo diariamente 
lições da eterna verdade.

Atos dos Apóstolos, p. 36




