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Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século 19, 
acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons 

e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde 
com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um 
Deus amoroso, que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de 
doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, 
roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por 
tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda.  

1. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse 5:11
É composto de  de anjos. 

2. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28:14, 15, 17 
“Perfeito eras nos teus                     ”, até cometer          .
Iniqüidade é transgressão da Lei de Deus (1Jo 3:4).

3. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14:12-14 (marque V ou F)
(    ) Queria assentar-se no trono de Deus.  
(    ) Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. 
(    ) Queria o lugar de Deus e ser adorado. 
(    ) Amou a Deus.

4. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse 12:7-9
Houve no Céu uma grande    entre Cristo e                            . 
O mal surgiu no Céu, através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e 
passou a se chamar Satanás. Nesse confl ito, a terça parte dos anjos se uniu ao 
inimigo, e todos foram expulsos do Céu vindo alojar-se na Terra (Ap 12:4).

5. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2:15-17
Deus disse: Não comam da árvore do conhecimento do                e do              . 
Se comerem, certamente    .
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6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3:1-5
A serpente disse: É certo que não   . Sereis como   .

7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva, quando eles pecaram? Gênesis 3:15
Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da                         . 
Ele deixaria o Céu e, através do mistério da Encarnação, nasceria de mulher. 
Viveria como homem e, por Sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio 
de Satanás.

8. De que maneira Satanás nos engana hoje? 2Coríntios 11:14, 15; Mateus 24:24
Transformando-se em          de luz. Realizando                                
e prodígios. 

9.   Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias?  
Apocalipse 12:12, 17 (marque V ou F)
(    ) Contra aqueles que não seguem mandamento algum. 
(    ) Contra aqueles que seguem os dez mandamentos. 
(    ) Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer.

10. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios 6:10-18
Revestindo-nos de toda a                       de Deus. Tendo o escudo da               , 
seguindo a Palavra de   , orando em    o tempo.

Recapitulação:.Lúcifer era um anjo de   e quis tomar o                de Deus. 
Eva foi      pela serpente. O mal se originou no                     , no 
coração de um    livre e não com Deus. Lúcifer cometeu                      , 
que é desobediência à lei de        . Ele enganou os anjos e tem enganado a 
muitos através de           e              . Sua ira é contra 
os que seguem os                                  .

Compromisso de Fé:

(    )  Creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou 
contra Deus.

(    )   No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e 
Sua Palavra.

(    ) Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir Suas orientações.

Estudo bloco.indd   8 21.11.07   09:40:04


