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Como foi escrita a Bíblia, e para que propósito? 
II Pedro 1:21; II Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia foi escrita por homens inspira-
dos por Deus, para a nossa instrução e o nosso ensino. 

Acerca de Quem é que as Escrituras mais falam, e porquê? 
João 5:39; João 3:16. Acerca de Jesus Cristo, porque, pela fé em Jesus, Deus 
dá-nos a vida eterna.

Como é que a Bíblia deve ser estudada? 

Isaías 28:10; Atos 17:11. Comparando os diferentes textos que abordam o 
mesmo assunto, e confirmando cada doutrina pelas suas palavras.

Com que frequência e seriedade devemos estudar a Bíblia? 

Josué 1:8. Devemos estudar a Bíblia todos os dias, meditar nos seus textos, e 
colocar o nosso caminho em conformidade com ela. 

Podemos compreender a verdade de Deus sozinhos? 
I Coríntios 2:14. Não! Sem a ajuda de Deus é impossível ao ser humano com-
preender as coisas divinas.

Quem é que Jesus envia para nos ajudar a compreender a verdade 
bíblica? 

João 14:16 e 17. O Espírito Santo. 

O que é que o estudo das Escrituras traz ao nosso coração? 

Romanos 15:4. Ensino, consolo e esperança!

A Bíblia
Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho.
Salmo 119:105
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Como é que Jesus ensinou os Seus discípulos a orar? 

Mateus 6:6-8. Jesus ensinou os discípulos a orar num lugar privado, conscientes de 
que o seu Pai do Céu estaria presente. Quando oramos, Deus ouve-nos e atende-nos. 

Como é que Deus conversava com Moisés? 

Êxodo 33:11. Deus conversava com Moisés como um amigo fala com outro amigo. 
Orar é falar com Deus sabendo que Ele é um “Amigo mais chegado do que um irmão” 
(Provérbios 18:24).

Quando é que devemos orar? 

Marcos 1:35; Salmo 5:3; Salmo 55:17; I Tessalonicenses 5:17. Precisamos de 
períodos regulares de oração privada a cada dia. O período da manhã é o mais aconse-
lhado. Mas a vida cristã é vivida em comunicação com Deus a cada momento.

De acordo com a oração modelo ensinada por Jesus, que diferentes tópicos 
podem preencher as nossas orações? 

Mateus 6:9-13. Adorar a Deus, submeter a nossa vontade à Sua, apresentar as 
nossas necessidades, confessar os nossos pecados num espírito de perdão para com os 
outros (v. 14), e pedir forças para não cair em tentação. 

O que é que a Bíblia nos ensina a não esquecermos na oração? 

Salmo 103:2; Efésios 5:20. A gratidão a Deus por todas as Suas bênçãos. 

Que característica essencial têm as orações que Deus ouve? 

Marcos 11:22-24. A confiança de que Ele existe, e de que nos vai atender (Hebreus 11:6).

Em nome de Quem é que podemos sempre apresentar as nossas petições a Deus?

João 14:13 e 14. Embora sejamos pecadores, somos ouvidos por Deus quando ora-
mos no nome de Jesus (II Coríntios 5:21).

A Oração
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam 
em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação 
de graças; e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os 
vossos corações e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Filipenses 4:6 e 7
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De acordo com a Bíblia, qual é o grande desejo de Deus?
Oseias 6:6. Deus deseja ser conhecido pelo ser humano, porque só assim o homem e 
a mulher podem encontrar a vida eterna (João 17:3).

Como é que a Bíblia nos ensina a procurarmos Deus? 
Jeremias 29:13. A Bíblia ensina-nos a procurarmos Deus de todo o nosso coração. 

O que é que podemos fazer quando sentimos que não conhecemos Deus? 
Jeremias 33:3; Tiago 1:5-8. Podemos pedir a Deus sabedoria sobre os assuntos 
espirituais. Se exercermos fé, a sabedoria ser-nos-á concedida. 

Quantos deuses existem? 

Efésios 4:6. Há um só Deus.  

De acordo com as Escrituras, Quem são as Três Pessoas Divinas que 
compõem Esse Único Deus? 

Mateus 28:19; II Coríntios 13:13. As Três Pessoas Divinas são o Deus Pai, o Deus 
Filho e o Deus Espírito Santo.

Qual é a característica comum dominante nestas Três Pessoas? 
II Coríntios 13:13; Gálatas 2:20; Romanos 5:5. É o amor. 

Qual é a maior prova do amor de Deus por nós? 
I João 4:10; Romanos 5:8. A maior prova do amor de Deus por nós é o facto de 
Jesus ter morrido pelos nossos pecados, mesmo antes de O termos conhecido e de nos 
termos arrependido.

O Deus da Bíblia
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. I João 4:8

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 todo 
o teu poder. Deuteronómio 6:4 e 5
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Quem criou os Céus e a Terra? 
Génesis 1:1 e 2; João 1:1-3, 14. Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Como é que Deus criou todas as coisas? 

Salmo 33:6, 9. Pela Sua Palavra. No texto de João 1:1, em Grego, Jesus é chamado 
logos, ou seja, “a Palavra”. 

Como é que o ser humano pode aceitar esta realidade? 

Hebreus 11:3. Pela fé, pois o que vemos veio a existir pela atuação de algo que não 
se vê. 

Em quantos dias criou Deus a Terra e tudo o que ela contém? 
Êxodo 20:11. Deus criou a Terra em seis dias, e descansou no sétimo (podemos ler a 
descrição bíblica da Criação no primeiro e segundo capítulos do livro de Génesis).

Como é que a Bíblia descreve a Criação de Deus no seu início? 
Génesis 1:31. Tudo era muito bom, ou seja, perfeito.   

O que é que Deus preparou para ser a morada especial do ser humano? 
Génesis 2:8. Um jardim.  

Quais eram as responsabilidades do homem e da mulher quando foram 
criados? 
Génesis 1:26-28; 2:15. Cuidar de toda a Terra, dos animais e do jardim que Deus 
lhes tinha concedido.

A Criação
Ó Senhor, Senhor nosso,  
quão admirável é o Teu nome sobre toda a Terra! Salmo 8:9

Ele fez a Terra com o Seu poder, e ordenou o mundo com a Sua sabedoria, 
e estendeu os Céus com o Seu entendimento. Jeremias 51:15
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Como é que o ser humano foi criado? 
Génesis 2:7. Deus formou o homem a partir do pó da terra e soprou nele o fôlego da 
vida. Assim, o homem foi feito um ser vivo. O ser humano, macho e fêmea, foi criado 
à imagem e semelhança de Deus (Génesis 1:26 e 27). Deus é amor, e criou-nos para 
amar (I João 4:16).   

Como era o homem quando saiu das mãos do seu Criador? 
Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem perfeito (Génesis 1:31).

Que possibilidade é que foi dada ao homem, caso este não quisesse a 
vida que Deus lhe deu? 
Génesis 2:15-17. Foi dada ao homem a possibilidade de ser fiel a Deus, ou de ser 
desobediente e perder a vida que lhe fora concedida. O homem foi criado como um 
agente moral livre.

Segundo a Bíblia, qual é o estado atual do ser humano? 
Romanos 3:23; 8:7. A Bíblia ensina que o ser humano caiu em pecado e está priva-
do da glória de Deus. As suas inclinações naturais são para o mal (Eclesiastes 7:20).

Qual é a consequência do pecado? 
Ezequiel 18:4, 20. A consequência do pecado é a morte.   

Que convite faz Deus agora a todas as pessoas? 
Atos 17:30. Presentemente, Deus chama cada pessoa ao arrependimento. Ele deseja 
que nos entristeçamos pelos nossos erros, e compreendamos a nossa necessidade 
d’Ele. Só Ele tem o poder de fazer de nós pessoas completamente novas a nível espiri-
tual, através do Seu Filho Jesus (II Coríntios 5:17). 

Qual é a única esperança para o ser humano? 
Romanos 6:23. A nossa única esperança é aceitarmos a vida eterna que Deus nos ofe-
rece através de Jesus Cristo, o nosso Salvador (Romanos 3:23 e 24). Porque Jesus morreu 
pelos nossos pecados, nós poderemos  
viver para sempre (João 3:16).

O Ser Humano
Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus 
não tem a vida. I João 5:12
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Onde começou a grande guerra entre Deus e Satanás? 

Apocalipse 12:7 e 8. No Céu, de onde Satanás e os seus anjos foram expulsos, de-
pois de se terem revoltado contra Deus.

Para onde foram precipitados Satanás e os seus anjos? 

Apocalipse 12:9. Para o planeta Terra. 

Como era Satanás antes da sua rebelião? 

Ezequiel 28:12-19. Um anjo criado por Deus, perfeito e magnífico. 

Qual foi o grande pecado de Satanás? 

Isaías 14:12-14. Satanás cobiçou a posição e o poder de Deus. Foi orgulhoso e 
vaidoso. Exaltou-se a si mesmo e corrompeu a sua pureza e inocência. 

Como é que o mal foi introduzido no planeta Terra, e quais foram as conse-
quências disso? 

Génesis 3:1-7; Romanos 5:12. Satanás enganou o ser humano com as suas men-
tiras. Jesus chamou ao diabo “pai da mentira” (João 8:44). Escolhendo acreditar em 
Satanás, o homem ficou despido da luz de Deus, e condenado à morte.   

Qual foi a solução que Deus encontrou para o problema do pecado que afetou 
toda a humanidade? 

João 1:29; João 8:31-36; Hebreus 2:14 e 15. O sacrif ício do Seu Filho Jesus, para 
o qual apontavam todos os sacrif ícios do Antigo Testamento (Génesis 3:21). Ao con-
fiar em Jesus Cristo, o ser humano pode ser libertado do poder de Satanás, transpor-
tado para a luz de Deus, perdoado e transformado (Atos 26:17 e 18).

Quem vencerá no final? 

Filipenses 2:5-11; Apocalipse 12:10 e 11. Jesus Cristo, O Qual revelou o amor e 
a humildade de Deus. Ele convida-nos a irmos a Ele hoje e a aprendermos a ser man-
sos e humildes de coração como Ele é (Mateus 11:28-30). Se o fizermos, também nós 
seremos vencedores (João 16:33). 

A Guerra Cósmica  
entre Deus e Satanás

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, 
quem será contra nós? Romanos 8:31
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Como é que Deus reconciliou Consigo a humanidade? 

II Coríntios 5:17-21. Deus reconciliou Consigo mesmo a humanidade oferecendo 
o Seu Filho Jesus como um sacrif ício pelos nossos pecados (Isaías 53:5).

Existe alguém que não precise de ser reconciliado com Deus? 

Romanos 3:10-12. Todos os seres humanos precisam de ser reconciliados com 
Deus, porque todos pecaram. Cristo foi o único ser humano que nunca pecou (He-
breus 4:14-16).

Como é que o ser humano é justificado e declarado sem culpa? 

Romanos 5:1 e 2. Deus justifica-nos pela fé; isto é, declara-nos sem culpa. A nossa 
culpa caiu sobre Cristo na cruz e, quando O aceitamos como o nosso Salvador, a Sua 
morte inocenta-nos diante de Deus (I Pedro 2:24).

Existe algum outro mediador entre Deus e os homens, além de Jesus Cristo? 

I Timóteo 2:5; Atos 4:12. Não. Jesus é o único Mediador entre Deus e os homens. 
É Ele Quem está a interceder por nós no Céu (Hebreus 7:25 e 26).

O que é que nós precisamos de fazer para recebermos o perdão de Deus? 

I João 1:9; Provérbios 28:13. Precisamos de confessar os nossos pecados a Deus e, 
com a Sua ajuda, abandonar tudo o que é mau (Salmo 32:3-5). 

Qual é o significado da morte e da ressurreição de Cristo para o Cristão? 

Romanos 6:1-4, 11-13. Para o Cristão, a morte e a ressurreição de Cristo são a 
força que o capacita a morrer para uma velha vida de pecado, e a renascer para uma 
nova vida de serviço e amor a Deus.

O que é que a ressurreição de Cristo garante aos Seus seguidores? 

I Coríntios 15:21 e 22. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa própria res-
surreição.  

A Reconciliação  
com Deus

Nisto se manifesta o amor de Deus para connosco: que Deus enviou 
Seu Filho unigénito ao mundo, para que por Ele vivamos. I João 4:9
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Quem é o único Ser que tem a imortalidade em Si próprio? 
I Timóteo 6:13-16. O único ser imortal, em Si mesmo, é Deus.

Será que a alma humana pode morrer? 
Ezequiel 18:4, 20. Sim. Como consequência do pecado, o ser humano está conde-
nado à morte (Romanos 6:23).

Como é que Jesus e Paulo falaram acerca da morte? 
João 11:11-14; I Tessalonicenses 4:13-18. Jesus e Paulo falaram da morte 
comparando-a com um sono, do qual só Jesus Cristo nos pode despertar.

Existe algum estado consciente na morte? 
Eclesiastes 9:5 e 6, 10; Salmo 146:4. Não. A morte é um sono sem sonhos, onde 
nenhuma consciência é possível.

Como é que as Escrituras consideram as tentativas de comunicar com 
os mortos? 
Deuteronómio 18:10-12; Isaías 8:19 e 20. Como algo que Deus desaprova for-
temente. Nunca nos podemos esquecer de que estamos em guerra contra os poderes 
sobrenaturais das trevas (Efésios 6:12).

O que acontecerá aos filhos de Deus quando Jesus regressar? 
I Coríntios 15:51-54. Os que estiverem mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os 
vivos serão transformados. Todos receberão a imortalidade. 

Haverá alguma ressurreição para os que praticaram o mal? 
João 5:28 e 29. Os que praticaram o mal ressuscitarão depois de os salvos ressusci-
tarem, para receberem a sua justa condenação.

A Morte 
e a 

Ressurreição

Porquanto a  
vontade d’Aquele  
que Me enviou  
é esta: que todo aquele  
que vê o Filho, e crê n’Ele,  
tenha a vida eterna;  
e Eu o ressuscitarei no último dia. 
João 6:40



17



18

9
O que acontece quando recebemos Jesus como nosso Salvador?
João 1:12; Efésios 2:13, 19. Através de Cristo somos feitos filhos de Deus, e mem-
bros da Sua família na Terra e no Céu (Efésios 3:14 e 15).

Será que a Igreja (do Grego ekklesia: assembleia; congregação) já existia 
nos tempos do Antigo Testamento? 
Salmo 89:5-7; Salmo 111:1. Sim. No Antigo Testamento temos vários indícios de 
que o povo de Israel se congregava para adorar a Deus em comunidade. 

Sobre Quem é que está fundada a Igreja de Deus? 
Efésios 2:19 e 20; Mateus 16:13-23; I Pedro 2:3-7. Sobre Jesus Cristo, o fun-
damento dos crentes, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. O próprio apóstolo 
Pedro confessou que Jesus era a “Pedra da esquina”, sobre a qual está edificada a Igreja.

Será importante que os seguidores de Cristo se reúnam? 
Hebreus 10:24 e 25; Efésios 4:11-16. Sim, porque, ao reunirem-se os crentes, encora-
jam-se uns aos outros e crescem como um corpo unido sob a cabeça da Igreja, que é Cristo.

Qual foi o pedido que Jesus fez a Deus Pai com relação a todos os crentes? 
João 17:20 e 21. Jesus orou para que todos os Seus discípulos fossem unidos. Ele 
ensinou-lhes que eles seriam distinguidos como Seus discípulos pelo amor que teriam 
uns pelos outros (João 13:35; I João 4:8).

Será que todos têm os mesmos dons na Igreja?
I Coríntios 12:4-11. Não. Todos temos dons diferentes, mas dados pelo mesmo Deus. 
Por isso, podemos ser unidos como os diferentes membros de um só corpo (Romanos 
12:4-8). 

Qual é o ideal de Deus para as relações entre os membros da Igreja? 
Colossenses 3:12-14. Deus deseja que haja amor, perdão e misericórdia de uns para 
com os outros.  

A Igreja
…E todos os dias acrescentava o Senhor, à Igreja, 
aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47
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Que promessa fez Jesus aos Seus discípulos antes da Sua morte e da 
Sua ressurreição?
João 14:1-3. Jesus prometeu aos Seus discípulos que iria preparar-lhes um lugar no 
Céu e que, em seguida, regressaria para os levar Consigo. 

A Segunda Vinda de Cristo será um evento de escala mundial? 
Mateus 24:27. Sim. A Bíblia afirma que “todo o olho O verá” (Apocalipse 1:7). 

Como será esta Segunda Vinda de Cristo? 
Mateus 24:30. Jesus afirmou que voltaria dos Céus com “poder e grande glória”. 
Será um momento de grande comoção mundial, em que os próprios elementos ter-
restres serão abalados (II Pedro 3:10). 

O que fará Jesus a cada ser humano quando voltar? 
Mateus 16:27. Jesus recompensará cada um segundo as suas ações.  

O que acontecerá às pessoas que O aceitaram e que fizeram o bem? 
I Tessalonicenses 4:13-17. Os que estiverem mortos voltarão à vida, e, em conjun-
to com os vivos, subirão ao encontro de Cristo nos ares.

O que acontecerá aos que se revoltaram contra Deus? 
II Tessalonicenses 1:7-9; II Tess. 2:8. Serão destruídos pela glória da vinda de 
Cristo.

Qual é o ideal que os salvos atingirão para poderem ver Jesus? 
I João 3:1-3. Os seguidores de Cristo serão semelhantes a Ele e, por isso, podem 
viver com Ele para sempre (Mateus 25:31-46). 

A Segunda  
Vinda de Jesus
Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Se-
nhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas, 
também, a todos os que amarem a Sua vinda. II Timóteo 4:8
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Que pergunta fizeram os discípulos a Jesus, no Monte das Oliveiras? 
Mateus 24:3. Os discípulos questionaram Cristo acerca do momento da destruição 
de Jerusalém por Ele referido (v. 2) e dos sinais que indicariam a Sua vinda.  

Podemos saber o dia exato da Segunda Vinda de Jesus?
Mateus 24:36. Não. Deus não o revelou, nem aos anjos, nem à Humanidade.

Qual será a condição moral do ser humano nos últimos dias? 
II Timóteo 3:1-5. Os últimos dias serão de perversão moral para a maior parte das 
pessoas (Mateus 24:12).

De que outros sinais falou Jesus? 
Mateus 24:5-7; Lucas 21:25 e 26. Jesus profetizou acerca de falsos messias e 
guias religiosos que fariam prodígios (Mateus 24:24). Ele falou de guerras, fomes, 
epidemias, terramotos e angústia humana. Estes sinais intensificar-se-iam como as 
“dores de parto” (Mateus 24:8).  

Que sinais ocorreriam nos corpos celestes? 
Mateus 24:29. A escuridão sobrenatural do Sol e da Lua (ocorrida no dia 19 de 
maio de 1780 e na noite que se seguiu) e a queda anormal de meteoritos (ocorrida na 
manhã de 13 de novembro de 1833).    

Que sinais ocorreriam a nível do conhecimento humano? 
Daniel 12:4. A ciência humana aumentaria, mas verificar-se-ia sobretudo o au-
mento vertiginoso do conhecimento das profecias bíblicas, o que ocorreu a partir do 
século XVIII.

Quais os sinais a nível económico? 
Tiago 5:1-4. Haveria injustiça social e uma crescente disparidade entre pobres e ricos.

Os Sinais do 
Advento E este evangelho do reino  

será pregado em todo o  
mundo, em testemunho a 

todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14
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O que aconteceu a Nabucodonosor, rei da Babilónia, no ano 603 a.C.? 

Daniel 2:1-12. Nabucodonosor sonhou com algo perturbador, e os seus sábios não 
conseguiram descobrir o conteúdo do sonho. 

Que consequências sobrevieram para Daniel e para os seus companheiros? 

Daniel 2:13-23. Sendo aprendizes dos sábios da Babilónia (Daniel 1), foram tam-
bém condenados à morte. Contudo, Deus revelou a Daniel o sonho do rei. 

Qual foi o objetivo do sonho dado a Nabucodonosor? 

Daniel 2:27-29. Mostrar que só Deus conhece o futuro. Ele revelou os aconteci-
mentos da história mundial com 2600 anos de antecedência (ver Isaías 46:9 e 10).

Qual foi o conteúdo do sonho? 

Daniel 2:31-35. Nabucodonosor sonhou com uma estátua composta de vários 
metais, e com uma pedra que desfez a estátua.

Que significado tem este sonho profético? 

Daniel 2:36-45. Ouro: Babilónia – 626-539 a.C. (ouro encontrado em abundância 
nos templos pagãos). Prata: Medo-Pérsia – 539-331 a.C. (os reis deste Império acu-
mularam largas riquezas em prata, e tinham um sistema de impostos pagos em prata). 
Bronze: Grécia – 331-168 a.C. (os capacetes, as couraças e os escudos do exército 
de Alexandre, o Grande, eram feitos de bronze). Ferro: Roma – 168 a.C.-476 d.C. (o 
armamento dos romanos era de ferro e exerciam uma administração “férrea” sobre o 
seu Império). Barro e Ferro: Um reino dividido – 476 d.C.-? (os Alamanos, Ostrogo-
dos, Visigodos, Francos, Vândalos, Suevos, Burgundos, Hérulos, Anglo-saxões e Lom-
bardos deram origem à Europa atual, também dividida). 

Quem é a Pedra? 

I Coríntios 10:4. A Pedra é Jesus Cristo. 

O que acontecerá com os reinos deste mundo quando Jesus voltar? 

Apocalipse 11:15. Pertencerão a  
Deus e a Jesus Cristo para sempre!  

O Sonho de  
Nabucodonosor

Desde agora vo-lo digo, antes que aconteça, para que, 
quando acontecer, acrediteis que Eu Sou. João 13:19
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Em profecia, um dia pode equivaler a quanto tempo? 

Números 14:34; Ezequiel 4:6. Nas profecias da Bíblia, um dia equivale a um ano.

O que levou Daniel, em dado momento, à oração e à confissão? 

Daniel 9:1-5. Ao ler o livro de Jeremias (Jeremias 25:11; 29:10), Daniel compreendeu 
que o cativeiro do povo Israelita duraria apenas 70 anos, mas Deus tinha-lhe mostrado 
uma profecia com 2300 anos (Daniel 8:14; 9:17). 

Quem veio responder à oração de Daniel? 

Daniel 9:20-23. O anjo Gabriel veio ajudar Daniel a compreender a visão dos 2300 
anos, que este não tinha compreendido (Daniel 8:27). Deus envia anjos quando oramos.  

Que período de tempo se referia ao povo de Israel? 

Daniel 9:24. 70 semanas estavam “determinadas” (chatak), isto é, separadas, para Israel. 

O que aconteceria durante as primeiras 7 semanas, e mais tarde, depois de se 
completarem as 69 semanas? 

Daniel 9:25. Nas primeiras 7 semanas, seria reconstruído o templo, e, quando se 
completassem as 69 semanas, surgiria o Messias. A ordem efetiva para a restauração de 
Jerusalém foi dada no outono do ano 457 a.C. (Esdras 7:12 e 13). Adicionando 483 anos, 
chegamos ao outono do ano 27 d.C., momento do batismo e da unção de Jesus (Lucas 
3:1, 21 e 22; Atos 10:38). 

O que aconteceria a meio da última semana? 

Daniel 9:26 e 27. Jesus seria morto, e cessaria assim o sistema de sacrif ícios (Mateus 
27:50 e 51). Adicionando meia semana (3 anos e meio) ao outono de 27 d.C. chegamos à 
primavera de 31 d.C., momento exato da crucificação de Cristo, na Páscoa dos Judeus.  

O que aconteceu no fim da septuagésima, e última, semana? 

Atos 7:55 a 8:4. Os líderes Judeus rejeitaram a pregação de Estevão, e apedrejaram-
-no, enquanto este recebia uma visão de Cristo no Céu (Daniel 9:24). A partir daquele 
momento, as boas-novas da salvação  
foram levadas às outras nações. 

As Setenta 
Semanas Ao Senhor nosso Deus  

pertence a misericórdia 
e o perdão; pois nos rebelámos contra Ele. Daniel 9:9
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Quais foram os dois animais que Daniel viu em visão quando estava na cidadela de 
Susan, e o que simbolizavam? 

Daniel 8:3-7, 20 e 21. Daniel viu um carneiro e um bode, que representavam a Medo-
-Pérsia e a Grécia. 

Em Daniel 7 encontramos uma profecia que prediz o surgimento de um poder que 
se opõe a Deus e ao Seu povo (Daniel 7:19-27). No capítulo 8, descobrimos que este 
poder atacaria o santuário de Deus lançando o seu “lugar” por terra (Daniel 8:11). 
Até quando deveria continuar esta situação? 

Daniel 8:13 e 14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Em profe-
cia, 1 dia equivale a 1 ano, pelo que, este período representa 2300 anos (Números 14:34; 
Ezequiel 4:6).

Quando se iniciou este tempo profético? 

Daniel 9:23-25. No início das 70 semanas proféticas destinadas ao povo Israelita. Esta 
profecia explica a profecia das 2300 tardes e manhãs (Daniel 8:26 e 27). A data revelada 
foi o outono de 457 a.C..

Como era o santuário no antigo Israel, e para que realidade apontava? 

Hebreus 9:1-7; Hebreus 8:1 e 2, 5. O santuário terrestre servia para remover, sim-
bolicamente, os pecados do povo através dos sacrif ícios diários. Uma vez por ano, o 
próprio santuário era purificado. Tudo isto apontava para Jesus (João 1:29) e para o 
Santuário Celestial, onde Jesus intercede por nós (Hebreus 7:25).  

Que animais eram usados no dia da purificação do santuário? 

Levítico 16:5. Dois bodes e dois carneiros (também era usado um novilho, mas para a 
purificação do Sumo-Sacerdote e da sua família: vs. 3, 11, 14).

O que deveriam fazer as pessoas nesse dia? 

Levítico 16:29-33. Deixar o trabalho normal e afligir as suas almas, pois era um mo-
mento de Juízo.  

O que aconteceu no outono de 1844, no fim dos 2300 anos? 

Daniel 7:9 e 10, 13 e 14. Jesus iniciou a última fase no Seu ministério de intercessão. 

As Duas Mil  
e Trezentas  
Tardes e Manhãs

Entende, filho do homem, 
porque esta visão se re-
alizará no fim do tempo. 
Daniel 8:17b
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O tempo profético das 2300 tardes e manhãs estendeu-se até ao ano de 1844. 
Que mensagem solene deveria ser pregada, na Terra, a partir dessa data? 

Apocalipse 14:6 e 7. A mensagem do Evangelho Eterno, que chama os seres huma-
nos a temerem a Deus e a darem-Lhe glória, porque a hora do Seu Juízo já chegou. 

Onde se processa o Juízo? 

Daniel 7:9 e 10, 13 e 14. O julgamento divino ocorre no Céu. Os inumeráveis anjos 
de Deus são as testemunhas (Mateus 18:10).

Quem é o Juiz no tribunal de Deus? 

João 5:22, 24. Jesus é o Juiz. Só Ele pode compreender as lutas do ser humano, porque 
viveu e sofreu como um de nós (Hebreus 2:18). Deus, o Pai, entregou-Lhe todo o juízo 
(Atos 10:42; 17:30 e 31).   

Quem é o Advogado de defesa? 

I João 2:1. Jesus é também o nosso Advogado, Aquele que intercede por nós no Céu 
(Hebreus 7:25 e 26). Satanás é o acusador (Apocalipse 12:10). Quando aceitamos Jesus 
como o nosso Salvador, e confessamos os nossos pecados em arrependimento, não 
precisamos de ter medo (I João 1:7-9; 4:17).

Quem vai ser julgado? 

II Coríntios 5:10. Todos nós vamos ser julgados (Romanos 14:10, 12).  

Qual é a lei pela qual seremos julgados? 

Tiago 2:12. Seremos julgados pela lei de Deus, a lei da liberdade que, no contexto 
desta passagem bíblica, compreendemos tratar-se da lei dos Dez Mandamentos (vs. 10 
e 11). Todas as nossas obras serão julgadas por essa lei (Eclesiastes 12:13 e 14). 

O que acontecerá no final do Juízo? 

Apocalipse 22:11 e 12. Jesus pronunciará a sentença sobre cada caso, e então regres-
sará a esta Terra para buscar os Seus fiéis.  

O Juízo  
de Deus

Justiça e juízo são 
a base do teu trono; 
misericórdia e ver-

dade vão adiante 
do teu rosto.  
Salmo 89:14
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Qual é a essência da lei de Deus? 

Mateus 22:37-40; Romanos 13:8-10. Na sua essência, a lei divina, dada ao ser 
humano, traduz-se em amar supremamente Deus e amar o próximo como a si mesmo. 
Assim como Deus é amor (I João 4:16), a Sua santa lei também é amor.

Quais são os Dez Mandamentos originais, que nos ensinam a amar Deus e o 
nosso próximo? 

Êxodo 20:3-17. Os dez mandamentos originais foram dados por Deus a Moisés no 
Monte Sinai, e encontram-se transcritos em Êxodo 20:3-17. 

Jesus aboliu os Dez Mandamentos? 

Mateus 5:17-19. Não. Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Ele ensinou que a 
lei permaneceria em vigor mesmo após a Sua vinda, e exaltou-a mostrando que os seus 
preceitos são mais profundos do que se pensava até então (Mateus 5:21-48).  

Precisamos de guardar todos os mandamentos? 

Tiago 2:10 e 11. Sim, porque a Palavra de Deus ensina que, se transgredimos um 
mandamento, somos culpados da transgressão de todos. 

Podemos cumprir os mandamentos de Deus por nós próprios? 

Romanos 7:14 e 15; João 15:5. Não. Sem Cristo é impossível obedecer à lei de Deus 
(I João 1:9).

Como podemos guardar a lei de Deus? 

João 14:15 e 16. Quando compreendemos o amor de Deus por nós e nos entregamos a 
Jesus em amor, começamos a guardar os Seus mandamentos através do poder do Espírito 
Santo (I João 4:10, 19). Deus escreve assim a Sua lei no nosso coração (Hebreus 8:10).

Quem entrará no Céu? 

Mateus 7:21; Apocalipse 14:12. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus 
pela fé em Jesus.  

A Lei de Deus
Deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus meu; 
sim, a Tua lei está dentro do meu coração. 
Salmo 40:8
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Quando foi instituído o sábado como dia de descanso? 

Génesis 2:1-3. Na criação dos Céus e da Terra, Deus abençoou e santificou o sétimo dia.

Como honrou Deus o Sábado na lei dos Dez Mandamentos? 

Êxodo 20:8-11. Deus diz à Humanidade para se lembrar, sabendo que este seria um 
dia esquecido por muitos. Se o Sábado nunca tivesse sido esquecido, a Humanidade 
nunca se teria esquecido do Criador. Este é o único mandamento que tem o título, o 
nome e o domínio do Legislador, tal como acontecia com os selos antigos (Sábado,  
Shabbat, significa “descanso”. “Abençoar” pode significar mudar o nome de algo ou de 
alguém para melhor: Génesis 32:22-32. “Santificar” significa separar para uso santo, ou 
honrar com a presença de Deus: Êxodo 3:1-5).

Que convite é feito à Humanidade pelo primeiro dos três anjos de Apocalipse 14? 

Apocalipse 14:6 e 7. Este anjo (ou mensageiro) convida a Humanidade a temer Deus, 
a dar-Lhe glória, e a adorá-l’O como o Criador dos Céus, da Terra, do mar e das fontes 
das águas.  

Que caráter especial concedeu Deus ao Sábado? 

Ezequiel 20:12, 20. O Sábado é um sinal entre Deus e o Seu povo. É por guardarem o 
Sábado que os filhos de Deus sabem Quem Ele é, e conhecem a Sua obra de santificação 
na sua vida. 

Qual era o costume de Jesus? 

Lucas 4:16, 31. Jesus ia à sinagoga e ensinava aos sábados.  

O que disse Jesus ao avisar os Seus discípulos sobre as perseguições que aconte-
ceriam muito depois da Sua morte? 

Mateus 24:20. Jesus disse que deveriam orar para que a sua fuga não ocorresse nem 
no inverno, nem no sábado. 

O Sábado foi abolido no Novo Testamento? 

Mateus 5:18; Tiago 2:10. Não. O Sábado está em vigor, assim como toda a lei dos 
Dez Mandamentos.

Sábado: O Sinal  
de Deus Aqui está a paciência dos san-

tos, aqui estão os que guardam 
os mandamentos de Deus e a fé 

de Jesus. Apocalipse 14:12
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Como foram criados o homem e a mulher? 

Génesis 1:26 e 27. O homem e a mulher foram criados por Deus à Sua imagem e 
semelhança. Deus é amor, e Adão e Eva foram criados para amar (I João 4:16).

O que podemos aprender pela forma como a mulher foi criada? 

Génesis 2:18, 21 e 22. O homem e a mulher foram criados para a associação, e não 
para a solidão. Deus fez Eva a partir de uma costela de Adão, significando isso que a 
mulher não deve dominar sobre o homem, nem ser pisada por ele, mas estar ao seu 
lado, perto do seu coração, e sob a sua proteção.

Qual é o ideal de Deus para o casamento? 

Génesis 2:23 e 24; Mateus 19:6. O ideal de Deus implica que ambos sejam maduros 
para criarem uma nova família, deixando a dependência paterna. Que assumam um 
compromisso sólido um com o outro, e deixem Deus uni-los f ísica, psíquica e espiritu-
almente.   

Como é que Deus protegeu o casamento na Sua lei? 

Êxodo 20:14, 17. Após a entrada do pecado nesta Terra, Deus protegeu o casamento com 
o sétimo mandamento (“Não adulterarás”), assim como com o décimo (“Não cobiçarás”). 

Qual é a única razão lícita para o divórcio de acordo com Jesus? 

Mateus 19:9. A única razão lícita para o divórcio é a imoralidade sexual.

Como é que o marido e a esposa devem tratar-se um ao outro? 

Efésios 5:22-33. Com amor e submissão mútuos. 

O que ensina a Bíblia acerca da união com pessoas que não partilham a mesma fé? 

II Coríntios 6:14. A Bíblia desaconselha-a, porque uma pessoa descrente pode fazer 
a fé do crente vacilar (Deuteronómio 7:1-4). Contudo, se a conversão acontecer após 
o casamento, e o cônjuge descrente concordar em permanecer casado, o crente deve 
continuar nessa situação (I Coríntios 7:12-15).

O Casamento
Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu 
braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a se-
pultura o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, labaredas 
do Senhor. Cantares de Salomão 8:6
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Qual é a certeza que a vida e a morte de Jesus dão a cada crente?

Hebreus 2:14-18. A vida e a morte de Jesus dão-nos a certeza da derrota de Satanás, 
assim como, a certeza da nossa libertação do poder do mal. Jesus está connosco e, com 
Ele, não temos medo das forças das trevas.

Como é que podemos resistir às tentações de Satanás? 

I Pedro 5:8; Mateus 26:41; Salmo 1:1 e 2. Pela oração, pela vigilância e pelo estu-
do das Escrituras. A Palavra de Deus é como uma espada contra os ataques do inimigo 
(Efésios 6:17). Foi através das Escrituras que Jesus venceu Satanás no deserto, e os 
Cristãos seguem o Seu exemplo (Mateus 4:3-10).

Qual é o maior presente que Deus deseja conceder neste tempo aos Seus filhos? 

Lucas 11:13; Romanos 8:6-11. Deus deseja conceder aos Seus filhos a Sua própria pre-
sença, através do Espírito Santo, que conduz a nossa vida de acordo com a Sua vontade.

Que caminho devemos seguir se queremos ver o Senhor? 

Hebreus 12:14; I Pedro 1:15 e 16. O caminho da santidade, procurando, cada dia, 
pela graça de Deus, ser limpos de coração (Mateus 5:8; Gálatas 5:19-24).

Quais as conversas e o estado de espírito recomendáveis para o Cristão? 

Efésios 5:18-20. As conversas que o Cristão prefere são aquelas que dão glória a Deus 
pelas Suas bênçãos. O melhor estado de espírito é o de gratidão e louvor a Deus.

Quais são os cuidados a ter com o nosso vestuário e adornos? 

I Timóteo 2:9 e 10; I Pedro 3:3 e 4. Os Cristãos devem vestir-se com simplicidade e 
bom gosto, privilegiando a beleza interior.  

Qual é a promessa que Jesus faz a todos os que aceitam o Seu desafio de parti-
lharem o evangelho com outras pessoas? 

Mateus 28:18-20. Jesus promete estar com eles todos os dias, até ao fim do mundo. 

O Crescimento 
do Cristão

Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. II Pedro 3:18a
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Será que todas as pessoas que afirmam crer em Jesus Cristo são Cristãos 
genuínos? 

Mateus 7:21. Não. Muitos que chamam “Senhor” a Jesus não O amam de verdade 
nem fazem a vontade de Deus. 

Que surpreendente declaração fez Isaías acerca do povo de Israel? 

Isaías 10:22. Isaías predisse que só um resto se salvaria. Jesus confirmou esta verdade 
quando afirmou: “Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos” (Mateus 22:14).

Contra quem é que Satanás está irado no fim dos tempos? 

Apocalipse 12:17. O dragão, que é Satanás (v. 9), está irado contra a mulher, símbolo 
da Igreja (Efésios 5:25), e guerreia contra o resto da sua descendência: aqueles que guar-
dam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.

O que significa o “testemunho de Jesus”? 

Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia, através do qual 
Jesus Cristo é exaltado.

Qual é a missão do povo fiel a Deus nos últimos dias? 

Apocalipse 14:6-12. A missão do Remanescente de Deus é anunciar as três mensa-
gens angélicas: 1) O Evangelho Eterno, a adoração de Deus e a hora do Seu Juízo (Apo-
calipse 12:11; Êxodo 20:8-11; Daniel 7 e 8); 2) A prostituição e a queda de Babilónia 
(Apocalipse 17 e 18); 3) A perdição dos inimigos de Deus (Apocalipse 20:7-15).

Que convite faz Deus a todas as pessoas influenciadas por uma religião falsa? 

Apocalipse 18:1-4. “Sai dela, povo Meu.”

Onde é que será pregado o evangelho de Deus antes do fim? 

Mateus 24:14. O Evangelho Eterno será pregado em todo o mundo, antes de Jesus 
voltar. Podemos colaborar nesta obra, preparando-nos para a Sua vinda, e apressando-
-a, ao levar as boas-novas de Jesus aos outros (II Pedro 3:10-13).  

O Remanescente
Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai 
agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32
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Quais são as duas condições, dadas por Jesus, para sermos salvos? 

Marcos 16:15 e 16. Para sermos salvos, precisamos de crer no evangelho e ser batizados.

Como era realizado o batismo nos tempos bíblicos? 

Atos 8:35-38. O batismo era realizado num sítio onde houvesse água suficiente para 
uma imersão (a palavra “batismo” deriva do Grego baptizo, que significa “imersão”; e de 
bapto, que significa “mergulhar em”, “mergulhar debaixo de”).

Porque é importante o batismo? 

Mateus 10:32 e 33. Porque, através do batismo, confessamos publicamente a nossa fé 
em Jesus Cristo.

Como é que Jesus foi batizado? 

Mateus 3:13-17. Jesus veio da Galileia, indo ter com João Batista, e foi batizado por 
ele quando tinha, aproximadamente, trinta anos (Lucas 3:23). O Céu abriu-se, ouviu-se 
a voz de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre Cristo em forma de pomba.

Qual é a diferença entre o batismo de Jesus e o nosso? 

II Coríntios 5:21. Para sermos batizados, precisamos de nos arrepender dos nossos 
pecados (Atos 2:38). Mas, Jesus nunca pecou. Ele foi batizado para “cumprir toda a 
justiça” (Mateus 3:15), e ser, assim, um exemplo perfeito para o ser humano.

O que simboliza o batismo para cada crente sincero? 

Romanos 6:3-6. O batismo simboliza uma morte para o pecado e um sepultamento 
de uma vida antiga, vivida sem Deus. Simboliza também uma ressurreição para uma 
nova vida de justiça e de paz ao serviço de Deus (Romanos 6:11-13).

O que deve acompanhar o batismo de uma pessoa? 

Mateus 28:19 e 20; Atos 2:37 e 38. Para que alguém seja batizado, é necessário um 
arrependimento sincero e a aprendizagem dos ensinos de Jesus.

O Batismo
E, agora, porque te deténs? Levanta-te, e 
batiza-te, e lava os teus pecados, invocando 
o nome do Senhor. Atos 22:16
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Como é que o Cristão deve encarar a sua própria vida? 

Romanos 12:1 e 2. Como um sacrif ício vivo, santo e agradável a Deus. O Cristão verda-
deiro ama Cristo e procura estar nas melhores condições possíveis para o serviço de Deus.

Qual é o tipo de vestuário apropriado para cada crente? 

I Timóteo 2:9 e 10; I Pedro 3:3 e 4. Os Cristãos devem vestir-se com simplicidade 
e bom gosto, privilegiando a beleza interior. Uma vida obcecada com a nossa aparência 
não é saudável (Mateus 6:25-33).

Qual é o segredo para obter uma boa saúde mental? 

Filipenses 4:8; II Coríntios 3:18. Para uma boa saúde mental, é essencial concen-
trarmos os nossos pensamentos em coisas dignificantes. Sobretudo, devemos, cada dia, 
meditar na Pessoa e na vida de Jesus (Romanos 8:29; I João 3:2).

Contra que perigo advertiu o sábio Salomão, mil anos antes de Cristo? 

Provérbios 20:1; Provérbios 23:20. Contra os perigos das bebidas alcoólicas e dos 
excessos alimentares. 

Qual é a dieta original dada por Deus ao homem? 

Génesis 1:29. A dieta original era vegetariana, composta por coisas semeadas (frutas, 
cereais e oleaginosas). Após o pecado foram introduzidas, na alimentação, as hortaliças 
(Génesis 3:18).

Quando é que foi introduzida a carne na alimentação humana? 

Génesis 7:1-4; Génesis 9:3. Nos dias de Noé, quando a Terra foi destruída por Deus 
no dilúvio universal. E, logo nessa altura, apercebemo-nos de que Deus fez uma distin-
ção entre animais puros e impuros. 

Quais são os cuidados a ter quando consumimos produtos de origem animal? 

Levítico 11:1-19. Devemos procurar abster-nos dos animais mencionados em Levíti-
co 11 e Deuteronómio 14, como sendo impuros. 

A Saúde
Portanto, quer comais, quer bebais, ou 
façais outra qualquer coisa, fazei tudo 
para glória de Deus. I Coríntios 10:31
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A Quem pertence a Terra, e tudo o que ela contém? 

Salmo 24:1. A Terra, e tudo o que ela contém, incluindo os seres humanos, pertence a 
Deus.  

Quais são as prioridades para os filhos de Deus? 

Mateus 6:33. Para os Cristãos genuínos, as prioridades prendem-se com o reino e a 
justiça de Deus.

O que pede Deus ao Seu povo a nível financeiro? 

Malaquias 3:8-10. Deus deseja que os Seus filhos tragam à Sua casa a décima parte dos 
seus rendimentos (os “dízimos”), assim como outras doações voluntárias (“ofertas alça-
das”). Ele pede que os Seus filhos experimentem e vejam as bênçãos que daí advirão.

Como devemos calcular a quantidade das nossas ofertas a Deus? 

Deuteronómio 16:17. Devemos contribuir para a causa de Deus de acordo com os be-
nefícios que Ele nos tem dado. Alguém a quem Deus deu muito é responsável por retribuir 
numa escala maior do que alguém que tem poucos recursos.

Que espírito deve caracterizar o doador? 

II Coríntios 9:7. Um espírito voluntário e alegre, pois Deus não tem prazer numa adora-
ção forçada. 

Jesus aboliu os dízimos? 

Mateus 23:23. Não. Jesus colocou as prioridades para com o serviço de Deus no seu 
devido lugar (Mateus 22:21).   

De acordo com o apóstolo Paulo, o que é que Jesus ensinou acerca da genero-
sidade? 

Atos 20:35. Jesus ensinou que a pessoa que dá é mais feliz do que a que recebe. Se apenas 
recebemos as dádivas de Deus, e não retribuímos, a nossa vida é tristemente marcada pelo 
egoísmo. 

Gestão  
Financeira

Porque d’Ele e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; 
glória, pois, a Ele eternamente. Amén. Romanos 11:36
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Em Apocalipse 19:11-16 encontramos uma descrição da Segunda Vinda de 
Jesus. O que acontece logo a seguir? 

Apocalipse 20:1-3. Logo após a Segunda Vinda de Cristo, Satanás fica preso por mil 
anos, isto é, fica confinado à Terra, sem ninguém para enganar.

Como estará a Terra nessa ocasião? 

Jeremias 4:23-26. A Terra estará completamente desolada. 

O que acontecerá aos justos quando Jesus regressar? 

João 14:1-3; I Tessalonicenses 4:15-17. Os justos serão levados, por Jesus, para o Céu.

O que é que os justos estarão a fazer com Cristo no Céu durante os mil anos? 

Apocalipse 20:4, 6; I Coríntios 6:1-3. Durante o milénio, os justos estarão a julgar os 
seres humanos e angélicos envolvidos no grande conflito entre o Bem e o Mal. Estarão a 
compreender o que se passou nesta Terra durante vários milénios de pecado, e as razões 
por detrás da salvação, ou perdição de muitos. 

O que acontecerá no final dos mil anos? 

Apocalipse 20:5, 7 e 8. No fim dos mil anos, a Cidade Santa de Deus descerá do Céu 
(Apocalipse 21:2). Os injustos serão ressuscitados, e Satanás engana-os novamente.   

O que fazem, nessa ocasião, os injustos influenciados por Satanás? 

Apocalipse 20:9 e 10. Tentados por Satanás, os injustos atacam a Cidade Santa, onde 
está Deus e o Seu povo. Mas desce fogo do Céu e devora-os. 

Como será o desfecho do Grande Conflito entre Cristo e Satanás? 

Apocalipse 20:11-15; Salmo 22:29; Isaías 45:23-25; Filipenses 2:10 e 11. Todos 
reconhecerão que Deus é justo, mesmo os que se irão perder.  

O Milénio
Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que  
todos os que estão nos sepulcros ouvirão a Sua voz. E os que 
fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fize-
ram o mal, para a ressurreição da condenação. João 5:28 e 29
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O que promete Deus fazer no futuro? 

Isaías 65:17. Deus promete criar novos Céus e nova Terra, ajudando-nos a esquecermos 
as grandes angústias que suportámos aqui. Ao estarmos na presença de Jesus, uma alegria 
indescritível encherá o nosso coração (João 16:21 e 22).

Quando acontecerá essa nova Criação? 

Apocalipse 21:1-5. Após o milénio e a destruição de Satanás, dos seus anjos, e de todos 
os que aceitaram o seu domínio (Apocalipse 20). A Nova Jerusalém descerá do Céu, e Deus 
estabelecerá o Seu trono neste Planeta. Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas.    

Existirão injustiças na Nova Terra? 

II Pedro 3:13. Não. Na Nova Terra, que Deus vai criar, reinará a justiça.

Podemos compreender completamente as maravilhas que Deus está a prepa-
rar para nós? 

I Coríntios 2:9 e 10. Deus está a preparar coisas incríveis e inimagináveis para os Seus 
filhos. Não podemos compreender tudo agora, mas o Espírito Santo revelou, nas Escritu-
ras, algo acerca desse futuro glorioso.

Como descreve João a Nova Terra e a Nova Jerusalém? 

Apocalipse 21:10-22:5. Como um quadro de beleza e riqueza material e espiritual mui-
to além da nossa compreensão.  

Quem é que não poderá entrar na Santa Cidade? 

Apocalipse 21:7 e 8; I João 2:15-17. Aqueles que não se arrependerem e que perma-
necerem no pecado.   

Como será a vida na Nova Terra? 

Isaías 65:21-25; Isaías 66:22 e 23; Salmo 16:11. Será uma vida de paz, alegria e con-
tacto com a Natureza. O trabalho será agradável e os animais serão amigáveis. Será uma 
vida de adoração a Deus e de alegrias eternas.  

A Nova 
Terra Mas os mansos herdarão a terra 

e se deleitarão na abundância 
de paz. Salmo 37:11
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