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Aula	17	
Cooperando	na	obra	de	Deus	e	Exercitando	os	Dons	–	parte	1	
	

1.		 O	mandamento	 -	 A	missão	 que	 Deus	 deixou	 para	 todos	 os	 salvos	 é	 que	 preguem	 o	
evangelho,	que	é	a	salvação	pelo	sangue	de	Jesus.		

E	disse-lhes:	"Vão	pelo	mundo	todo	e	preguem	o	evangelho	a	
todas	as	pessoas.	Quem	crer	e	for	batizado	será	salvo,	mas	quem	não	
crer	 será	condenado.	Estes	 sinais	acompanharão	os	que	crerem:	em	
meu	nome	expulsarão	demônios;	 falarão	novas	 línguas;	pegarão	em	
serpentes;	 e,	 se	 beberem	 algum	 veneno	 mortal,	 não	 lhes	 fará	 mal	
nenhum;	imporão	as	mãos	sobre	os	doentes,	e	estes	ficarão	curados".	
(Marcos	16:15-18)	

	

2.		 Segundo	o	texto	de	João	15,	devemos	ser	como	ramos	frutíferos.	Isso	significa	dar	bom	
testemunho	e	ganhar	almas	para	o	reino	de	Deus.		

"Eu	 sou	 a	 videira	 verdadeira,	 e	meu	 Pai	 é	 o	 agricultor.	 Todo	
ramo	que,	 estando	em	mim,	não	dá	 fruto,	 ele	 corta;	 e	 todo	que	dá	
fruto	ele	poda,	para	que	dê	mais	 fruto	ainda.	Vocês	 já	estão	 limpos,	
pela	 palavra	 que	 lhes	 tenho	 falado.	 Permaneçam	 em	 mim,	 e	 eu	
permanecerei	em	vocês.	Nenhum	ramo	pode	dar	fruto	por	si	mesmo,	
se	não	permanecer	na	videira.	Vocês	 também	não	podem	dar	 fruto,	
se	não	permanecerem	em	mim.	"Eu	sou	a	videira;	vocês	são	os	ramos.	
Se	alguém	permanecer	em	mim	e	eu	nele,	esse	dá	muito	fruto;	pois	
sem	 mim	 vocês	 não	 podem	 fazer	 coisa	 alguma.	 Se	 alguém	 não	
permanecer	em	mim,	será	como	o	ramo	que	é	jogado	fora	e	seca.	Tais	
ramos	 são	 apanhados,	 lançados	 ao	 fogo	 e	 queimados.	 Se	 vocês	
permanecerem	 em	 mim,	 e	 as	 minhas	 palavras	 permanecerem	 em	
vocês,	 pedirão	 o	 que	 quiserem,	 e	 lhes	 será	 concedido.	 Meu	 Pai	 é	
glorificado	pelo	fato	de	vocês	darem	muito	fruto;	e	assim	serão	meus	
discípulos.	(João	15:1-8)	

	

3.	 Como	cooperar	na	obra	de	Deus	

3.1.	 Motivação	 correta	 -	 Fazer	 tudo	 buscando	 primeiro	 a	 direção	 de	 Deus	 para	 o	
trabalho.	Não	 se	 coopera	na	obra	de	Deus	 segundo	as	emoções,	 apenas	 com	o	
ímpeto	de	fazer	o	bem,	sem	perguntar	para	Deus	se	é	 isto	mesmo,	esperando	a	
confirmação	pela	palavra	e	pela	paz	no	espírito.	

Que	 a	 paz	 de	 Cristo	 seja	 o	 juiz	 em	 seus	 corações,	 visto	 que	
vocês	 foram	 chamados	 a	 viver	 em	 paz,	 como	 membros	 de	 um	 só	
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corpo.	E	sejam	agradecidos.	(Colossenses	3:15)	

3.1.2.		 Dando	sempre	a	honra	a	Deus.	“Tudo	o	que	 fizerem,	seja	em	palavra	ou	
em	ação,	façam-no	em	nome	do	Senhor	Jesus,	dando	por	meio	dele	graças	
a	Deus	Pai”.	(Colossenses	3:17)	

3.2.	 Vigiando	na	aparência.		

3.2.1.	 Buscar	 a	 aparência	 do	 bem.	 “Afastem-se	 de	 toda	 forma	 de	 mal”.	 (1	
Tessalonicenses	5:22)	

3.2.2.	 Dar	 Bom	 testemunho.	 “Também	 deve	 ter	 boa	 reputação	 perante	 os	 de	
fora,	para	que	não	caia	em	descrédito	nem	na	cilada	do	diabo”	(1	Timóteo	
3:7)	

3.3.	 Com	ousadia	e	coragem.		

"Seja	forte	e	corajoso,	porque	você	conduzirá	esse	povo	para	
herdar	 a	 terra	 que	 prometi	 sob	 juramento	 aos	 seus	 antepassados.	
Somente	seja	forte	e	muito	corajoso!	Tenha	o	cuidado	de	obedecer	a	
toda	a	 lei	que	o	meu	servo	Moisés	 lhe	ordenou;	não	se	desvie	dela,	
nem	 para	 a	 direita	 nem	 para	 a	 esquerda,	 para	 que	 você	 seja	 bem-
sucedido	 por	 onde	 quer	 que	 andar.	 Não	 deixe	 de	 falar	 as	 palavras	
deste	Livro	da	Lei	e	de	meditar	nelas	de	dia	e	de	noite,	para	que	você	
cumpra	 fielmente	 tudo	 o	 que	 nele	 está	 escrito.	 Só	 então	 os	 seus	
caminhos	prosperarão	e	você	será	bem-sucedido.	Não	fui	eu	que	lhe	
ordenei?	 Seja	 forte	 e	 corajoso!	 Não	 se	 apavore,	 nem	 se	 desanime,	
pois,	 o	 Senhor,	 o	 seu	Deus,	 estará	 com	você	por	onde	 você	 andar".	
(Josué	1:6-9)	

3.4.	 Tomando	a	cruz.	Trata	do	desprendimento	de	si	mesmo	e	de	seus	interesses.	

3.4.1.	 Para	 sermos	 discípulos.	 Aprendemos	 nas	 escrituras	 que	 se	 quisermos	
seguir	os	passos	de	Jesus	e	nos	tornar	seus	discípulos,	não	podemos	ficar	
presos	a	nada,	nem	à	nossa	própria	família,	ou	bens.	

Se	alguém	vem	a	mim	e	ama	o	seu	pai,	sua	mãe,	sua	mulher,	
seus	filhos,	seus	irmãos	e	irmãs,	e	até	sua	própria	vida	mais	do	que	a	
mim,	não	pode	ser	meu	discípulo.	E	aquele	que	não	carrega	sua	cruz	e	
não	me	segue	não	pode	ser	meu	discípulo.	(Lucas	14:26,27)		

Da	mesma	forma,	qualquer	de	vocês	que	não	renunciar	a	tudo	
o	que	possui	não	pode	ser	meu	discípulo.	(Lucas	14:33)	

3.4.2.	 Tomar	 a	 cruz.	 	 Tomar	 a	 Cruz	 significa	 tomar	 a	 vontade	 de	 Deus	 em	
primeiro	lugar.	 	Sua	vontade	poderá	implicar	em	arrependimento,	dor	ou	
renúncia.	 A	 cruz	 nos	 conduz	 no	 caminho	 de	 abrir	 mão	 de	 direitos,	 de	
reconhecimento,	 de	 oportunidades	 e	 assim	 por	 diante.	 Renunciar	 a	 si	
mesmo.		

Pai,	 se	 queres,	 afasta	 de	mim	 este	 cálice;	 contudo,	 não	 seja	
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feita	a	minha	vontade,	mas	a	tua.	(Lucas	22:42)	

Jesus	dizia	a	todos:	"Se	alguém	quiser	acompanhar-me,	negue-
se	a	si	mesmo,	tome	diariamente	a	sua	cruz	e	siga-me.	(Lucas	9:23)	

3.4.3.		 Estando	 sujeito	 à	 autoridade	 e	 aceitando	 correção.	 "Meu	 filho,	 não	
despreze	 a	 disciplina	 do	 Senhor,	 nem	 se	 magoe	 com	 a	 sua	 repreensão,	
pois	o	Senhor	disciplina	a	quem	ama,	e	castiga	todo	aquele	a	quem	aceita	
como	filho”.	(Hebreus	12:5b-6)	

	

Exercitando	os	Dons		

	

4.	 Definição.	

4.1.	 Dons	 são	 presentes	 de	 Deus.	 São	 capacidades	 com	 as	 quais	 nascemos	 ou	
adquirimos	na	vida	e	que	devem	ser	usadas	para	o	Reino	de	Deus.	

4.2.	 Existem	dons	naturais	e	espirituais.		

4.3.	 Todos	os	dons	espirituais	são	importantes	na	igreja.	“De	modo	que	não	lhes	falta	
nenhum	 dom	 espiritual,	 enquanto	 vocês	 aguardam	 que	 o	 nosso	 Senhor	 Jesus	
Cristo	seja	revelado.	(1	Coríntios	1:7)	

4.4.	 Devemos	pedir	a	Deus	os	dons	espirituais.	“Assim	acontece	com	vocês.	Visto	que	
estão	ansiosos	por	terem	dons	espirituais,	procurem	crescer	naqueles	que	trazem	
a	edificação	para	a	igreja.	(1	Coríntios	14:12)	

4.5.	 Mesmo	 buscando	 fluir	 nos	 dons	 espirituais	 é	 importante	 saber	 que	 mais	
importante	do	que	os	dons	é	o	amor.		

Ainda	 que	 eu	 tenha	 o	 dom	 de	 profecia	 e	 saiba	 todos	 os	
mistérios	 e	 todo	 o	 conhecimento,	 e	 tenha	 uma	 fé	 capaz	 de	 mover	
montanhas,	 mas	 não	 tiver	 amor,	 nada	 serei.	 Ainda	 que	 eu	 dê	 aos	
pobres	 tudo	 o	 que	 possuo	 e	 entregue	 o	 meu	 corpo	 para	 ser	
queimado,	 mas	 não	 tiver	 amor,	 nada	 disso	 me	 valerá.	 (1	 Coríntios	
13:2-3)	

5.	 Dons	Naturais	-	São	presentes	e	devemos	aperfeiçoá-los	e	usá-los	para	a	glória	de	Deus.	
São	variados	os	tipos	de	inteligência	e	as	habilidades	pessoais.	Em	tudo	o	que	sabemos	
fazer	podemos	glorificar	ao	Senhor.	Em	Atos	9:36-39,	vemos	que	Dorcas	dedicava	seus	
dons	à	comunidade	como	uma	 irmã	em	Cristo,	 fazendo	boas	obras,	dando	esmolas	e	
costurando	vestidos.	

6.	 Dons	espirituais.		

Sabedoria;	 a	 outro,	 a	 palavra	 de	 conhecimento,	 pelo	mesmo	
Espírito;	a	outro,	fé,	pelo	mesmo	Espírito;	a	outro,	dons	de	cura,	pelo	
único	Espírito;	a	outro,	poder	para	operar	milagres;	a	outro,	profecia;	
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a	outro,	discernimento	de	espíritos;	a	outro,	variedade	de	 línguas;	e	
ainda	a	outro,	interpretação	de	línguas.	(1	Coríntios	12:8-10)	

6.1.	 Assim	 como	 os	 dons	 físicos,	 os	 dons	 espirituais	 também	 são	 dados	 por	 Deus,	
conforme	o	propósito	divino.	(Colossenses	3:17,	citado	acima)	

6.2.	 Os	dons	servem	para	edificação	do	Reino	de	Deus	e	para	que	o	nome	do	Senhor	
seja	exaltado.		(1	Coríntios	14:12,	citado	acima)	

6.3.	 É	Deus	quem	escolhe	qual	dom	devemos	receber	e	quando	devemos	usar,	pois	o	
Espírito	 Santo	 tem	 todos	 os	 dons	 consigo.	 “O	 vento	 sopra	 onde	 quer.	 Você	 o	
escuta,	mas	não	pode	dizer	de	onde	vem	nem	para	onde	vai.	Assim	acontece	com	
todos	os	nascidos	do	Espírito".	(João	3:8) 	

6.4.	 Os	dons	não	são	dados	para	a	soberba,	mas	para	o	serviço	em	humildade,	sempre	
reconhecendo	 que	 todo	 o	 poder	 pertence	 ao	 Senhor.	 “Não	 será	 assim	 entre	
vocês.	Pelo	contrário,	quem	quiser	 tornar-se	 importante	entre	vocês	deverá	 ser	
servo;	e	quem	quiser	ser	o	primeiro	deverá	ser	escravo	de	todos”	(Marcos	10:43-
44)		

6.5.	 A	presença	do	Espírito	Santo	em	nosso	 interior	é	o	primeiro	dom,	é	a	promessa	
que	 sela	 a	 salvação	 nos	 que	 foram	 chamados	 por	 Deus.	 “Pedro	 respondeu:	
"Arrependam-se,	e	cada	um	de	vocês	seja	batizado	em	nome	de	Jesus	Cristo,	para	
perdão	dos	seus	pecados,	e	receberão	o	dom	do	Espírito	Santo”	(Atos	2:38)	
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ATIVIDADES	CEE	5	–	AULA	17	
	

1. Assinale	a	correta.	Cooperar	na	obra	de	Deus	é	um	mandamento?	
	

(				)	Sim.	Está	descrito	em	Marcos	16:15-18.	

(				)	Sim.	Está	escrito	em	João	8:44.	

(				)	Não.	Há	apenas	um	mandamento	dito	por	Jesus.	

(				)	Não.	Conforme	Marcos	16:15-18.	

	

2. Ordene	o	texto	de	João	15:5:	
	
(				)	esse	dá	muito	fruto;		
(				)	"Eu	sou	a	videira;		
(				)	vocês	não	podem	fazer	coisa	alguma.		
(				)	vocês	são	os	ramos.		
(				)	Se	alguém	permanecer	em	mim	e	eu	nele,	
(				)	pois	sem	mim	

	

3. Relacione	os	aspectos	de	como	cooperar	na	obra	de	Deus	com	os	versículos	sugeridos:	

	

(	a	)	Com	a	motivação	correta		
	 	

	

(					)	(1	Timóteo	3:7)	

(	b	)Dando	sempre	a	honra	a	Deus.	
	 	
	 	 	

(					)	(Colossenses	3:15)	
	

(	c	)	Vigiando	na	aparência.	 	
	 	
	 	

(					)	(1	Tessalonicenses	5:22)	
	

(	d	)	Dando	bom	testemunho.		
	 	
	 	

(					)	(Josué	1:6-9)	
	

(	d	)	Com	coragem.	 (					)	(Colossenses	3:17)	
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4. Complete	os	versículos,	usando	a	tabela	abaixo,	conforme	as	Escrituras:	
	

E	aquele	que	não	carrega	sua	cruz	e																																																																		.”	(Lucas	14:27)		

“Da	mesma	forma,	qualquer	de	vocês	que																																																																		.	(Lucas	
14:33)	

	

não	ama	a	seu	irmão,	é	mentiroso.	
não	renunciar	a	tudo	o	que	possui	não	pode	ser	meu	discípulo.	
não	me	segue	não	pode	ser	meu	discípulo.	
não	ama	permanece	na	morte.	

	

	

5. Para	ser	discípulo	de	Jesus,	assinale	(V)	para	Verdadeiro	e	(F)	para	falso.	
	
(				)	Jesus	não	pede	que	renunciemos	aos	bens.	
(				)	O	amor	por	Jesus	só	pode	ser	menor	que	o	seu	amor	próprio.	
(				)	Jesus	diz	que	devemos	renunciar	a	tudo	o	que	temos.	
(				)	Tomar	a	cruz	de	uma	vez	por	todas.	
(				)	Tomar	a	cruz	diariamente.	
(				)	Ficar	magoado	quando	for	exortado.	

	
	

6. Sobre	a	repreensão,	complete	o	versículo:		
	

Meu																									,	não	despreze	a																								do	Senhor,	nem	se																								com	a	
sua	.																									,	pois	o	Senhor																								a	quem																								,	e	castiga	todo	
aquele	a	quem	aceita	como	filho”.	(Hebreus	12:5b-6)	

	

7. A	Bíblia	assegura	que	de	nada	vale	ter	dons	se	não	houver	o	exercício:	
	
(				)	da	paciência.	
(				)	do	discernimento.	
(				)	do	amor.	
(				)	da	misericórdia.	

	
	

8. Complete	o	versículo	corretamente:	

disciplina	 ama	 disciplina	
repreensão	 filho	 magoe	
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“Assim	 acontece	 com	 vocês.	 Visto	 que	 estão	 ansiosos	 por	 terem	 dons	 espirituais,	
procurem	crescer	naqueles	que	

(				)	trazem	as	multidões.	

(				)	trazem	a	edificação	para	a	igreja.		

(				)	trazem	maior	prestígio.	

(				)	trazem	consigo	o	governo.	

	

9. Leia	o	texto	de	1	Coríntios	12:8-10	e	assinale	os	dons	nele	descritos:	
	
(				)	destreza	
(				)	sabedoria	
(				)	palavra	de	conhecimento	
(				)	fé	
(				)	ingenuidade	
(				)	cura	
(				)	discernimento	de	propósitos	
(				)	profecia	
(				)	discernimento	de	espíritos	
(				)	perseverança	
(				)	operação	de	milagres	
(				)	variedade	de	línguas	
(				)	persuasão	
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Aula	18	
	

Cooperando	na	obra	de	Deus	e	Exercitando	os	Dons	–	parte	2	

	
	

7.	 Tipos	de	dons	espirituais.	

7.1.	 Palavra	de	Sabedoria	

7.1.1.	 Recebemos	segundo	a	necessidade	

Mas	convençam-se	de	uma	vez	de	que	não	devem	preocupar-
se	 com	o	 que	 dirão	 para	 se	 defender.	 Pois	 eu	 lhes	 darei	 palavras	 e	
sabedoria	a	que	nenhum	dos	 seus	adversários	 será	 capaz	de	 resistir	
ou	contradizer.	(Lucas	21:14,15)	

7.1.2.	 Podemos	pedir	a	Deus.	“Se	algum	de	vocês	tem	falta	de	sabedoria,	peça-a	
a	Deus,	que	a	todos	dá	livremente,	de	boa	vontade;	e	lhe	será	concedida.”	
(Tiago	1:5)	

7.1.3.	 Serve	para	abençoar	os	outros	e	não	a	nós		

Dá,	pois,	ao	teu	servo	um	coração	cheio	de	discernimento	para	
governar	o	teu	povo	e	capaz	de	distinguir	entre	o	bem	e	o	mal.	Pois,	
quem	pode	 governar	 este	 teu	 grande	povo?	O	pedido	que	 Salomão	
fez	agradou	ao	Senhor.	(1	Reis	3:9,10)	

7.1.4.	Exemplos	deste	dom	em	exercício	no	ministério	de	Jesus:		

É	certo	pagar	imposto	a	César	ou	não?	"	Ele	percebeu	a	astúcia	
deles	e	lhes	disse:	"Mostrem-me	um	denário.	De	quem	é	a	imagem	e	
a	 inscrição	 que	 há	 nele?	 "	 "De	 César",	 responderam	 eles.	 Ele	 lhes	
disse:	"Portanto,	deem	a	César	o	que	é	de	César,	e	a	Deus	o	que	é	de	
Deus".	E	não	conseguiram	apanhá-lo	em	nenhuma	palavra	diante	do	
povo.	 E,	 admirados	 com	 a	 sua	 resposta,	 ficaram	 em	 silêncio.	 (Lucas	
20:22-26)	

Sabedoria;	a	outro,	a	palavra	de	conhecimento,	pelo	mesmo	Espírito;	a	
outro,	fé,	pelo	mesmo	Espírito;	a	outro,	dons	de	cura,	pelo	único	Espírito;	a	

outro,	poder	para	operar	milagres;	a	outro,	profecia;	a	outro,	
discernimento	de	espíritos;	a	outro,	variedade	de	línguas;	e	ainda	a	outro,	

interpretação	de	línguas.	(1	Coríntios	12:8-10)	
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Os	 mestres	 da	 lei	 e	 os	 fariseus	 trouxeram-lhe	 uma	 mulher	
surpreendida	em	adultério.	Fizeram-na	ficar	em	pé	diante	de	todos	e	
disseram	 a	 Jesus:	 "Mestre,	 esta	mulher	 foi	 surpreendida	 em	 ato	 de	
adultério.	 Na	 Lei,	 Moisés	 nos	 ordena	 apedrejar	 tais	 mulheres.	 E	 o	
senhor,	 que	 diz?	 "	 Eles	 estavam	 usando	 essa	 pergunta	 como	
armadilha,	 a	 fim	 de	 terem	 uma	 base	 para	 acusá-lo.	 Mas	 Jesus	
inclinou-se	 e	 começou	 a	 escrever	 no	 chão	 com	 o	 dedo.	 Visto	 que	
continuavam	a	interrogá-lo,	ele	se	levantou	e	lhes	disse:	"Se	algum	de	
vocês	estiver	sem	pecado,	seja	o	primeiro	a	atirar	pedra	nela".	(João	
8:3-7)	

7.1.5.	 Propósitos	

7.1.5.1.	 Ele	 nos	 dá	 discernimento	 de	 como	 agir	 e	 falar	 quando	 surgem	
situações	delicadas	ou	desafiadoras	demais	para	nosso	raciocínio	
humano.	

	7.1.5.2.	Serve	 para	 aconselhamentos,	 exortação,	 admoestação,	 acerto	
entre	 irmãos,	 reconciliações,	 pregação,	 esclarecimentos,	
composição	de	interesses	(disputas),	julgamentos...	

7.2.	 Palavra	de	Conhecimento	

7.2.1.	 Também	 é	 conhecido	 como	 revelação	 ou	 dom	 de	 ciência.	 Pode	 se	
manifestar	sem	que	seja	pedido	em	oração,	quando	aquele	que	exercita	o	
dom	está	pregando,	falando	com	alguém	ou	ouve	sobre	algo,	mas	também	
opera	como	resposta	de	oração.	Também	pode	se	manifestar	através	de	
visão	ou	sonho.	

7.2.2.	 É	uma	 informação	que	vem	sobrenaturalmente	do	Senhor,	 impossível	de	
ser	obtida	de	outra	 forma.	Como	exemplo,	 aquilo	que	está	 acontecendo	
realmente	em	uma	situação	controversa.	

7.2.3.		 Exemplo	deste	dom	em	exercício	no	ministério	de	Jesus:		

Na	passagem	do	poço	em	que	conversa	com	a	mulher	samaritana:	O	fato	é	
que	 você	 já	 teve	 cinco;	 e	 o	 homem	 com	 quem	 agora	 vive	 não	 é	 seu	
marido.	O	que	você	acabou	de	dizer	é	verdade.	(João	4:18)	

7.2.4.	 Propósitos		

• Comprovar	o	poder	de	Deus	-	João	1:47-50	(Jesus	conhecia	Natanael)	

• Testificar	uma	direção	de	Deus	-	Atos	9:10-20	(Ananias	recebe	Saulo)	

• Exortação,	revelar	o	pecado	-	2	Samuel	12:1-14	(Natã	exorta	Davi)		
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7.3.	 Discernimento	de	Espíritos	

7.3.1.	 Todos	 os	 dons	 genuínos	 vêm	 de	 Deus.	 Mas	 pode	 acontecer	 de	 alguém	
exercitar	dons	espirituais	movido	pelo	poder	espiritual	das	trevas.	

	7.3.2.	 Através	 de	 demônios	 uma	 pessoa	 pode	 agir	 no	 sobrenatural	 curando,	
profetizando,	 recebendo	 revelação.	 Porém	 este	 poder	 nunca	 cooperará	
com	a	obra	de	Deus,	mas	a	 confusão,	mentira,	o	engano,	para	o	 lucro	e	
para	amaldiçoar	os	que	são	envolvidos.	Pelo	fruto	se	conhece	a	árvore.		

No	exemplo	abaixo,	podemos	entender	que	o	interesse	do	inimigo	
era	 de	 que	 a	 adivinhação	 tivesse	 o	 mesmo	 respaldo/	 prestígio	 que	 a	
pregação	do	evangelho	do	reino.	

Certo	dia,	indo	nós	para	o	lugar	de	oração,	encontramos	uma	
escrava	que	tinha	um	espírito	pelo	qual	predizia	o	futuro.	Ela	ganhava	
muito	 dinheiro	 para	 os	 seus	 senhores	 com	adivinhações.	 Essa	moça	
seguiu	a	Paulo	e	a	nós,	gritando:	"Estes	homens	são	servos	do	Deus	
Altíssimo	 e	 lhes	 anunciam	 o	 caminho	 da	 salvação".	 Ela	 continuou	
fazendo	 isso	 por	 muitos	 dias.	 Finalmente,	 Paulo	 ficou	 indignado,	
voltou-se	e	disse	ao	espírito:	"Em	nome	de	Jesus	Cristo	eu	lhe	ordeno	
que	saia	dela!"	No	mesmo	 instante	o	espírito	a	deixou.	 (Atos	16:16-
18)	

7.3.3.		 Exemplo	deste	dom	em	exercício	no	ministério	de	Jesus:		

Quando	os	 discípulos	 não	 conseguiram	expulsar	 um	demônio:	 “Mas	
esta	espécie	só	sai	pela	oração	e	pelo	jejum".	(Mateus	17:21)	

7.3.4.	 Propósitos:	

O	exercício	do	discernimento	de	espíritos	é	importante	para	testificar	
se	o	mover	espiritual	é	bênção	e	revelar	sua	origem,	portanto,	serve	para	
proteger	a	igreja	das	armadilhas	do	diabo.	

Para	 libertar	 os	 cativos	 do	 diabo	 no	 processo	 de	 expulsão	 de	
demônios	(adjuração	ou	exorcismo)	este	dom	é	muito	útil.	

7.4.	 Fé	

7.4.1.	 O	 dom	 da	 Fé	 é	 mais	 intenso	 do	 que	 a	 fé	 que	 normalmente	 estamos	
habituados	a	ter.		

	

7.4.2.	 É	 concedido	 pelo	 Espírito	 Santo	 em	 situações	 especiais	 e	 circunstâncias	
específicas	em	que	há	necessidade	de	que	o	sobrenatural	aconteça.	

	

7.4.3.	Exemplo	deste	dom	em	exercício	no	ministério	de	Jesus:	
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"Senhor,	 tem	 misericórdia	 do	 meu	 filho.	 Ele	 tem	 ataques	 e	
está	 sofrendo	 muito.	 Muitas	 vezes	 cai	 no	 fogo	 ou	 na	 água.	
Eu	 o	 trouxe	 aos	 teus	 discípulos,	 mas	 eles	 não	 puderam	 curá-lo".	
Respondeu	Jesus:	"Ó	geração	incrédula	e	perversa,	até	quando	estarei	
com	vocês?	Até	quando	terei	que	suportá-los?	Tragam-me	o	menino".	
Jesus	 repreendeu	 o	 demônio;	 este	 saiu	 do	menino	 e,	 desde	 aquele	
momento,	 ele	 ficou	 curado.	 Então	 os	 discípulos	 aproximaram-se	 de	
Jesus	 em	 particular	 e	 perguntaram:	 "Por	 que	 não	 conseguimos	
expulsá-lo?"	
Ele	 respondeu:	 "Por	 que	 a	 fé	 que	 vocês	 têm	 é	 pequena.	 Eu	 lhes	
asseguro	 que	 se	 vocês	 tiverem	 fé	 do	 tamanho	 de	 um	 grão	 de	
mostarda,	 poderão	dizer	 a	 este	monte:	 ‘Vá	daqui	 para	 lá’,	 e	 ele	 irá.	
Nada	lhes	será	impossível.	(Mateus	17:19,20)	

	

7.4.3.1.		Outros	exemplos	estão	em	Hebreus	11...	pela	 fé	Abel,	 ...	pela	 fé	
Enoque...	agora	é	hora	de	lermos	diretamente	na	Bíblia	este	texto	
famoso,	que	é	chamado	de	Galeria	da	fé.	

7.4.4.	 Propósitos:	

Trazer	 a	 vontade	 de	 Deus	 à	 existência,	 operando	 este	 dom	
estabelecemos	o	reino	de	Cristo	onde	estivermos.	

7.5.	 Cura	

7.5.1.	 Esse	dom	depende	da	fé,	tanto	de	quem	ora	como	do	doente.		

7.5.2.	 Exemplo	 deste	 dom	 em	 exercício	 no	 ministério	 de	 Jesus:	“Ao	 anoitecer	
foram	trazidos	a	ele	muitos	endemoninhados,	e	ele	expulsou	os	espíritos	
com	uma	palavra	e	curou	todos	os	doentes.	(Mateus	8:16)	

7.5.3.	 Mesmo	 Deus	 conhecendo	 todas	 as	 nossas	 necessidades	 importa	 que	
demonstremos	a	fé,	pedindo	a	cura.	“"O	que	você	quer	que	eu	lhe	faça?	",	
perguntou-lhe	 Jesus.	 O	 cego	 respondeu:	 "Mestre,	 eu	 quero	 ver!	 "	 "Vá",	
disse	 Jesus,	 "a	 sua	 fé	 o	 curou".	 Imediatamente	 ele	 recuperou	 a	 visão	 e	
seguia	a	Jesus	pelo	caminho”	(Marcos	10:51,52)	

7.5.4.	 Deus	 concedeu	 o	 dom	 da	 cura	 para	 Pedro.	 Apenas	 a	 sombra	 dele	 era	
necessária	para	que	se	operasse	a	cura	do	Senhor.	“De	modo	que	o	povo	
também	levava	os	doentes	às	ruas	e	os	colocava	em	camas	e	macas,	para	
que	pelo	menos	a	sombra	de	Pedro	se	projetasse	sobre	alguns,	enquanto	
ele	passava.	Afluíam	também	multidões	das	cidades	próximas	a	Jerusalém,	
trazendo	 seus	 doentes	 e	 os	 que	 eram	 atormentados	 por	 espíritos	
imundos;	e	todos	eram	curados”	(Atos	5:15,16)	

	

	



Curso	de	Edificação	Espiritual	CEE	4	 	 MDG	
	

Página	13	
	

7.5.5.	 Propósitos	

7.5.5.1.	 Glorificar	o	Nome	do	Senhor.		

Ao	passar,	Jesus	viu	um	cego	de	nascença.	Seus	discípulos	lhe	
perguntaram:	"Mestre,	quem	pecou:	este	homem	ou	seus	pais,	para	
que	 ele	 nascesse	 cego?	 "	 Disse	 Jesus:	 "Nem	 ele	 nem	 seus	 pais	
pecaram,	 mas	 isto	 aconteceu	 para	 que	 a	 obra	 de	 Deus	 se	
manifestasse	na	vida	dele.	(João	9:1-3)	

7.5.5.2.	 Desfazer	as	obras	das	trevas.	“Como	Deus	ungiu	a	Jesus	de	Nazaré	
com	o	Espírito	Santo	e	poder,	e	 como	ele	andou	por	 toda	parte	
fazendo	o	bem	e	curando	todos	os	oprimidos	pelo	diabo,	porque	
Deus	estava	com	ele”	(Atos	10:38)	

7.5.5.3.	 Comprovar	que	somos	de	Cristo.		

Estes	 sinais	 acompanharão	 os	 que	 crerem:	 em	 meu	 nome	
expulsarão	demônios;	falarão	novas	línguas;	pegarão	em	serpentes;	e,	
se	 beberem	 algum	 veneno	 mortal,	 não	 lhes	 fará	 mal	 nenhum;	
imporão	as	mãos	sobre	os	doentes,	e	estes	ficarão	curados".	(Marcos	
16:17,18)	

7.5.5.4.	 Atrair	multidões	para	experimentar	do	grande	poder	de	Deus.		

Jesus	 foi	 por	 toda	 a	 Galiléia,	 ensinando	 nas	 sinagogas	 deles,	
pregando	as	boas	novas	do	Reino	e	curando	todas	as	enfermidades	e	
doenças	 entre	 o	 povo.	Notícias	 sobre	 ele	 se	 espalharam	por	 toda	 a	
Síria,	 e	 o	 povo	 lhe	 trouxe	 todos	 os	 que	 estavam	 padecendo	 vários	
males	e	tormentos:	endemoninhados,	epiléticos	e	paralíticos;	e	ele	os	
curou.	 Grandes	 multidões	 o	 seguiam,	 vindas	 da	 Galiléia,	 Decápolis,	
Jerusalém,	Judéia	e	da	região	do	outro	lado	do	Jordão.	(Mateus	4:23-
25)	

7.6.	 Operação	de	Milagres	

7.6.1.	 Conhecido	também	como	maravilhas	ou	sinais	e	prodígios.		

7.6.2.	 São	intervenções	sobrenaturais	que	desafiam	as	leis	da	natureza.		

7.6.3.	 Exemplos	deste	dom	em	exercício	no	ministério	de	Jesus:	

• Jesus	multiplicou	pães	e	peixes	-	Mateus	14:13-21	

• Jesus	ressuscitou	Lázaro	-	João	11:28-45	

• Jesus	andou	sobre	as	águas	-	Mateus	14:25-27	

• Jesus	acalma	a	tempestade	-	Mateus	8:23-27	
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7.6.4.	 Propósitos	

7.6.4.1.	 Demonstrar	o	grande	poder	de	Deus.	“Enquanto	isso,	uma	grande	
multidão	de	 judeus,	 ao	descobrir	 que	 Jesus	 estava	 ali,	 veio,	 não	
apenas	por	causa	de	Jesus,	mas	também	para	ver	Lázaro,	a	quem	
ele	ressuscitara	dos	mortos”	(João	12:9)	

	À	hora	do	sacrifício,	o	profeta	Elias	colocou-se	à	frente	e	orou:	
"Ó	 Senhor,	 Deus	 de	 Abraão,	 de	 Isaque	 e	 de	 Israel,	 que	 hoje	 fique	
conhecido	que	 tu	és	Deus	em	 Israel	e	que	sou	o	 teu	servo	e	que	 fiz	
todas	estas	coisas	por	ordem	tua.	Responde-me,	ó	Senhor,	responde-
me,	para	que	este	povo	saiba	que	tu,	ó	Senhor,	és	Deus,	e	que	fazes	o	
coração	deles	voltar	para	ti".	Então	o	fogo	do	Senhor	caiu	e	queimou	
completamente	o	holocausto,	a	lenha,	as	pedras	e	o	chão,	e	também	
secou	 totalmente	 a	 água	 na	 valeta.	 Quando	 o	 povo	 viu	 isso,	 todos	
caíram	prostrados	e	gritaram:	"O	Senhor	é	Deus!	O	Senhor	é	Deus!	"	
(1	Reis	18:36-39)	

7.6.4.2.	 Superar	 um	 impedimento,	 a	 fim	 de	 que	 se	 cumpra	 o	 que	 foi	
prometido	por	Deus.		

Disse	então	o	Senhor	a	Moisés:	"Por	que	você	está	clamando	a	
mim?	Diga	aos	israelitas	que	sigam	avante.	Erga	a	sua	vara	e	estenda	
a	 mão	 sobre	 o	 mar,	 e	 as	 águas	 se	 dividirão	 para	 que	 os	 israelitas	
atravessem	o	mar	 em	 terra	 seca.	 Eu,	 porém,	 endurecerei	 o	 coração	
dos	egípcios	e	eles	os	perseguirão.	E	 serei	glorificado	com	a	derrota	
do	faraó	e	de	todo	o	seu	exército,	com	seus	carros	de	guerra	e	seus	
cavaleiros.	Os	 egípcios	 saberão	 que	 eu	 sou	o	 Senhor	 quando	 eu	 for	
glorificado	com	a	derrota	do	faraó,	com	seus	carros	de	guerra	e	seus	
cavaleiros".	A	seguir	o	anjo	de	Deus	que	 ia	à	frente	dos	exércitos	de	
Israel	 retirou-se,	 colocando-se	 atrás	 deles.	 A	 coluna	 de	 nuvem	
também	 saiu	 da	 frente	 deles	 e	 se	 pôs	 atrás,	 entre	 os	 egípcios	 e	 os	
israelitas.	A	nuvem	trouxe	trevas	para	um	e	luz	para	o	outro,	de	modo	
que	os	egípcios	não	puderam	aproximar-se	dos	israelitas	durante	toda	
a	 noite.	 Então	 Moisés	 estendeu	 a	 mão	 sobre	 o	 mar,	 e	 o	 Senhor	
afastou	o	mar	e	o	tornou	em	terra	seca,	com	um	forte	vento	oriental	
que	 soprou	 toda	 aquela	 noite.	 As	 águas	 se	 dividiram,	 e	 os	 israelitas	
atravessaram	pelo	meio	do	mar	em	terra	seca,	tendo	uma	parede	de	
água	à	direita	e	outra	à	esquerda.	(Êxodo	14:15-22)		

7.7.	 Profecia.	

Vamos	estudar	cuidadosamente	este	dom,	pois	em	nosso	país	muito	se	têm	
atrapalhado	o	evangelho	pelo	ofício	falso	do	dom	profético.	

7.7.1.		 Noção:	 É	 Deus	 falando	 e	 tocando	 as	 vidas	 com	 a	 sua	 mensagem.	 Uma	
profecia	vinda	de	Deus	não	contradirá	a	sua	Palavra,	não	gerará	dúvida	ou	
confusão	e	não	trará	 rebeldia	no	meio	da	 igreja.	No	exercício	deste	dom	
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genuíno,	 Jesus	 estará	 no	 centro	 da	 profecia,	 confirmando	 sempre	 a	 sua	
Palavra	e	a	sua	obra,	vai	além	do	que	entregar	uma	mensagem	particular	
sem	conexões	eternas.		

Então	caí	aos	seus	pés	para	adorá-lo,	mas	ele	me	disse:	"Não	
faça	isso!	Sou	servo	como	você	e	como	os	seus	irmãos	que	se	mantêm	
fiéis	ao	testemunho	de	Jesus.	Adore	a	Deus!	O	testemunho	de	Jesus	é	
o	espírito	de	profecia".	(Apocalipse	19:10)	

7.7.2.	 A	 profecia	 pode	 ser	 dirigida	 ao	 indivíduo,	 à	 Igreja,	 e	 até	mesmo	 à	 uma	
cidade	ou	nação	como	um	todo.	

"Ai	 de	 você,	 Corazim!	 Ai	 de	 você,	 Betsaida!	 Porque	 se	 os	
milagres	 que	 foram	 realizados	 entre	 vocês	 tivessem	 sido	 realizados	
em	 Tiro	 e	 Sidom,	 há	 muito	 tempo	 elas	 se	 teriam	 arrependido,	
vestindo	roupas	de	saco	e	cobrindo-se	de	cinzas.	Mas	eu	lhes	afirmo	
que	no	dia	do	juízo	haverá	menor	rigor	para	Tiro	e	Sidom	do	que	para	
vocês.	E	você,	Cafarnaum:	será	elevada	até	o	céu?	Não,	você	descerá	
até	ao	Hades!	Se	os	milagres	que	em	você	foram	realizados	tivessem	
sido	 realizados	em	Sodoma,	ela	 teria	permanecido	até	hoje.	Mas	eu	
lhes	afirmo	que	no	dia	do	 juízo	haverá	menor	rigor	para	Sodoma	do	
que	para	você".	(Mateus	11:21-24)	

	

7.7.3.	 A	 pessoa	 que	 profetiza	 não	 perde	 a	 consciência,	 como	 em	 um	
endemoninhamento,	mas	fica	consciente.	“Os	espíritos	dos	profetas	estão	
sujeitos	aos	profetas.”	(1	Coríntios	14:32)	

7.7.4.	 A	 profecia	 tem	 primazia	 quando	 comparada	 a	 outro	 dom,	 pois	 traz	
edificação,	encorajamento	e	consolação.		

Sigam	o	caminho	do	amor	e	busquem	com	dedicação	os	dons	
espirituais,	 principalmente	 o	 dom	 de	 profecia.	 Pois	 quem	 fala	 em	
língua	não	fala	aos	homens,	mas	a	Deus.	De	fato,	ninguém	o	entende;	
em	espírito	fala	mistérios.	Mas	quem	profetiza	o	faz	para	a	edificação,	
encorajamento	 e	 consolação	dos	 homens.	Quem	 fala	 em	 língua	 a	 si	
mesmo	 se	 edifica,	 mas	 quem	 profetiza	 edifica	 a	 igreja.	 (1	 Coríntios	
14:1-4)	

7.7.5.	 	Pode	acontecer	de	um	crente	carnal	falar	pela	sua	vontade,	sem	a	ordem	
de	Deus,	pela	religiosidade	de	querer	parecer	ungido,	espiritual,	ou	por	ser	
muito	 emotivo	 e	 não	 conhecer	 a	 voz	 do	 Espírito	 Santo.	 Um	 espírito	
maligno	 também	 pode	 profetizar	 através	 de	 um	 não	 crente,	 para	 trazer	
confusão.	 Por	 isso	 é	 importante	o	 exercício	do	dom	de	discernimento,	 a	
fim	de	julgar	o	conteúdo	da	profecia.	
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Tratando-se	 de	 profetas,	 falem	 dois	 ou	 três,	 e	 os	 outros	
julguem	cuidadosamente	o	que	foi	dito.	(1	Coríntios	14:29)	

Amados,	não	creiam	em	qualquer	espírito,	mas	examinem	os	
espíritos	 para	 ver	 se	 eles	 procedem	 de	 Deus,	 porque	muitos	 falsos	
profetas	 têm	saído	pelo	mundo.	Vocês	podem	reconhecer	o	Espírito	
de	Deus	deste	modo:	todo	espírito	que	confessa	que	Jesus	Cristo	veio	
em	carne	procede	de	Deus;	(1	João	4:1,2)	

7.7.6.	 	A	profecia	terá	confirmação	abundante	da	parte	de	Deus.	“Certamente	o	
SENHOR	Soberano	não	faz	coisa	alguma	sem	revelar	o	seu	plano	aos	seus	
servos,	os	profetas”.	(Amós	3:7)	

7.7.7.	 Propósitos.		

Exortação,	 edificação	 e	 consolo,	mas	 também	 compartilhar	 conosco	
os	próprios	planos	do	Senhor.	“Mas	quem	profetiza	o	faz	para	a	edificação,	
encorajamento	e	consolação	dos	homens”.	(1	Coríntios	14:3)	

	

7.8.	 Oração	em	Línguas		

Não	pode	ser	confundido	com	o	batismo	do	Espírito	Santo,	que	ocorre	no	ato	
da	conversão.		

Nele,	quando	vocês	ouviram	e	creram	na	palavra	da	verdade,	
o	evangelho	que	os	salvou,	vocês	foram	selados	com	o	Espírito	Santo	
da	 promessa,	 que	 é	 a	 garantia	 da	 nossa	 herança	 até	 a	 redenção	
daqueles	que	pertencem	a	Deus,	para	o	louvor	da	sua	glória.	(Efésios	
1:13,14)	

	

7.8.1.	 É	uma	manifestação	sobrenatural,	que	torna	possível	falar	em	uma	língua	
diferente	sem	conhecê-la	anteriormente.		

	

“Chegando	o	dia	de	Pentecoste,	estavam	todos	reunidos	num	
só	 lugar.	De	repente	veio	do	céu	um	som,	como	de	um	vento	muito	
forte,	 e	 encheu	 toda	 a	 casa	 na	 qual	 estavam	 assentados.	 E	 viram	o	
que	parecia	línguas	de	fogo,	que	se	separaram	e	pousaram	sobre	cada	
um	deles.	Todos	ficaram	cheios	do	Espírito	Santo	e	começaram	a	falar	
noutras	 línguas,	 conforme	 o	 Espírito	 os	 capacitava.	 Havia	 em	
Jerusalém	 judeus,	 tementes	 a	 Deus,	 vindos	 de	 todas	 as	 nações	 do	
mundo.	 Ouvindo-se	 este	 som,	 ajuntou-se	 uma	 multidão	 que	 ficou	
perplexa,	pois	cada	um	os	ouvia	falar	em	sua	própria	língua.	Atônitos	
e	 maravilhados,	 eles	 perguntavam:	 "Acaso	 não	 são	 galileus	 todos	
estes	homens	que	estão	falando?	Então,	como	os	ouvimos,	cada	um	
de	nós,	em	nossa	própria	 língua	materna?	Partos,	medos	e	elamitas;	
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habitantes	da	Mesopotâmia,	Judéia	e	Capadócia,	Ponto	e	da	província	
da	Ásia,	Frígia	e	Panfília,	Egito	e	das	partes	da	Líbia	próximas	a	Cirene;	
visitantes	 vindos	 de	 Roma,	 tanto	 judeus	 como	 convertidos	 ao	
judaísmo;	cretenses	e	árabes.	Nós	os	ouvimos	declarar	as	maravilhas	
de	Deus	em	nossa	própria	língua!”	(Atos	2:1-11)	

	

7.8.3.	 Não	 há	menção	 do	 exercício	 deste	 dom	 no	ministério	 de	 Jesus,	mas	 ele	
próprio	assinalou	a	sua	presença	nos	que	cressem.	“E	estes	sinais	seguirão	
aos	 que	 crerem:	 Em	meu	 nome	 expulsarão	 os	 demônios;	 falarão	 novas	
línguas;”	(Marcos	16:17)	

7.8.3.	 Propósitos	

7.8.2.1.	 Edificação	 da	 igreja.	 “Portanto,	 que	 diremos,	 irmãos?	 Quando	
vocês	 se	 reúnem,	 cada	 um	 de	 vocês	 tem	 um	 salmo,	 ou	 uma	
palavra	 de	 instrução,	 uma	 revelação,	 uma	 palavra	 em	 língua	 ou	
uma	interpretação.	Tudo	seja	feito	para	a	edificação	da	igreja.”	(1	
Coríntios	14:26)	

	

7.8.2.2.	 Edificação	própria.	“O	que	fala	em	língua	desconhecida	edifica-se	
a	si	mesmo.”	(1	Coríntios	14:4a)	

	

7.8.2.3.	 Salvação	de	almas	-	Em	Pentecostes,	pelo	Poder	do	Espírito	Santo,	
foram	salvas	3	mil	almas.	“Os	que	aceitaram	a	mensagem	foram	
batizados,	e	naquele	dia	houve	um	acréscimo	de	cerca	de	três	mil	
pessoas.”	(Atos	2:41)	

	

7.9.	 Interpretação	de	Línguas	

7.9.1.	 Esse	 dom	 deve	 acompanhar	 o	 dom	 de	 Línguas	 quando	 houver	 seu	
exercício	 para	 o	 público,	 pois	 há	 necessidade	 de	 interpretação	 da	
mensagem	de	Deus	para	que	haja	a	edificação.	

	

7.9.2.	 A	 interpretação	 pode	 ser	 feita	 pela	 própria	 pessoa	 que	 está	 orando	 em	
línguas.	“Por	isso,	o	que	fala	em	língua	desconhecida,	ore	para	que	a	possa	
interpretar”	(1	Coríntios	14:13),	ou	por	outro	irmão	“E,	se	alguém	falar	em	
língua	desconhecida,	faça-se	isso	por	dois,	ou	quando	muito	três,	e	por	sua	
vez,	e	haja	intérprete.”	(1	Coríntios	14:27)	
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ATIVIDADES	CEE	5	–	AULA	18	
	

	

1. Leia	o	texto	bíblico	e	responda:	Quantos	são	os	dons	espirituais	mencionados	neste	
texto?	
	
Sabedoria;	a	outro,	a	palavra	de	conhecimento,	pelo	mesmo	Espírito;	a	outro,	fé,	pelo	
mesmo	Espírito;	a	outro,	dons	de	cura,	pelo	único	Espírito;	a	outro,	poder	para	operar	
milagres;	a	outro,	profecia;	a	outro,	discernimento	de	espíritos;	a	outro,	variedade	de	
línguas;	e	ainda	a	outro,	interpretação	de	línguas.	(1	Coríntios	12:8-10)	

(			)3	 (			)6					(			)8	 (		)5	 (			)7	 (			)9	

	

	

2. Relacione	o	texto	bíblico	ao	dom	a	que	se	refere:	
	

A) Palavra	de	Sabedoria;	
B) Palavra	de	conhecimento;	

	
(			)	 Mas	 convençam-se	 de	 uma	 vez	 de	 que	 não	 devem	preocupar-se	 com	o	 que	 dirão	

para	 se	 defender.	 Pois	 eu	 lhes	 darei	 palavras	 e	 sabedoria	 a	 que	nenhum	dos	 seus	
adversários	será	capaz	de	resistir	ou	contradizer.	(Lucas	21:14,15)	

	
(			)	 Ao	ver	Natanael	se	aproximando,	disse	Jesus:	"Aí	está	um	verdadeiro	israelita,	em	

quem	não	há	falsidade".	Perguntou	Natanael:	"De	onde	me	conheces?	"	Jesus	
respondeu:	"Eu	o	vi	quando	você	ainda	estava	debaixo	da	figueira,	antes	de	Filipe	o	
chamar".	(João	1:47,48)	

(			)	 O	fato	é	que	você	já	teve	cinco;	e	o	homem	com	quem	agora	vive	não	é	seu	marido.	
O	que	você	acabou	de	dizer	é	verdade.	(João	4:18)	

(			)	 Visto	que	continuavam	a	interrogá-lo,	ele	se	levantou	e	lhes	disse:	"Se	algum	de	
vocês	estiver	sem	pecado,	seja	o	primeiro	a	atirar	pedra	nela".(João	8:7)	

	
	

3. Conforme	a	passagem	descrita	em	Atos	16:16-18,	é	possível	alguém	exercitar	os	dons	
espirituais	e	não	ser	de	Deus?			

(				)	Sim.	 	 (				)Não.	

	

	



Curso	de	Edificação	Espiritual	CEE	4	 	 MDG	
	

Página	19	
	

	
4. De	qual	dom	estamos	tratando	na	explicação	abaixo?	

É	uma	informação	que	vem	sobrenaturalmente	do	Senhor,	impossível	de	ser	obtida	de	
outra	forma.		

(				)	Palavra	de	Sabedoria	

(				)	Palavra	de	Conhecimento	

(				)	Discernimento	de	Espíritos	

(				)	Profecia	

	

5. Complete	a	frase	corretamente:	

O	exercício	_____________________é	importante	para	testificar	se	o	mover	espiritual	
é	bênção	e	revelar	sua	origem,	portanto,	serve	para	proteger	a	igreja	das	armadilhas	do	
diabo.	

	
(				)	da	profecia	

(				)	da	palavra	de	conhecimento	

(				)	do	discernimento	de	espíritos	

	
6. Qual	destes	não	é	um	dos	propósitos	do	dom	de	operação	de	milagres?	

	

(				)	Demonstrar	o	grande	poder	de	Deus.	

(				)	Exortação,	edificação	e	consolo.	

(				)	Superar	um	impedimento,	a	fim	de	que	se	cumpra	o	que	foi	prometido	por	Deus.	

	
7. Arraste	para	completar	o	texto	que	mostra	qual	é	o	propósito	geral	do	exercício	dos	

dons	espirituais.	
	

	“Portanto,	que	diremos,	irmãos?	Quando	vocês	se	reúnem,	cada	um	de	vocês	tem	um	
salmo,	 ou	 uma	 palavra	 de	 instrução,	 uma	 revelação,	 uma	 palavra	 em	 língua	 ou	 uma	
interpretação.	Tudo	seja	feito	para	.																																												.”	(1	Coríntios	14:26)	
	

A) a	boa	impressão	do	visitante.	
B) a	vossa	fama	como	povo	do	mistério.	
C) a	edificação	da	igreja.		
D) agradar	a	liderança.	
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8.	Relacione:	Qual	dom	deve	operar	em	conjunto?	

	

a)	com	o	dom	profético?	

b)	com	o	dom	da	cura?	

c)	com	o	dom	de	línguas,	quando	dito	publicamente?	
	

(				)	Interpretação	de		Línguas	 	

(				)	Discernimento	de	espíritos	

(				)	Fé	 	 	

	 	

9. Relacione	os	versículos	ao	dom	a	que	se	referem:	
	

a) “Mas	esta	espécie	só	sai	pela	oração	e	pelo	jejum".	(Mateus	17:21)	
b) "Por	que	a	fé	que	vocês	têm	é	pequena.	Eu	lhes	asseguro	que	se	vocês	tiverem	fé	do	
tamanho	de	um	grão	de	mostarda,	poderão	dizer	a	este	monte:	‘Vá	daqui	para	lá’,	e	ele	
irá.	Nada	lhes	será	impossível.	(Mateus	17:20)	
c) “Como	 Deus	 ungiu	 a	 Jesus	 de	 Nazaré	 com	 o	 Espírito	 Santo	 e	 poder,	 e	 como	 ele	
andou	por	toda	parte	fazendo	o	bem	e	curando	todos	os	oprimidos	pelo	diabo,	porque	
Deus	estava	com	ele.”	(Atos	10:38)	

	

(				)	Cura	 	

(				)	Interpretação	de		Línguas	 	

(				)	Profecia	 	

(				)	Fé	 	 	 	

(				)	Oração	em	Línguas	 	

(				)	Discernimento	de	espíritos				

(				)	Milagres	
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Aula	19	
	

Escatologia	–	parte	1	
	

1.	 Definição.		

1.1.	 Escatologia	é	o	estudo,	através	da	Palavra	de	Deus,	das	coisas	que	acontecerão	no	final	
dos	tempos.	

1.2.	 Muito	do	que	está	descrito	na	Bíblia	sobre	o	fim	dos	tempos	ainda	é	mistério	para	nós.	
Porém,	mesmo	sem	entender	tudo,	o	mais	importante	é	acreditarmos	na	vinda	gloriosa	
de	Cristo	e	reconhecer	que	é	preciso	obedecer	a	Deus	e	à	sua	palavra,	sabendo	que	tudo	
o	que	Deus	falou	se	cumprirá.	

	

2.	 Arrebatamento		

2.1.	 No	final	dos	tempos	Jesus	voltará	à	terra	duas	vezes,	a	primeira	para	buscar	sua	igreja	e	a	
segunda	para	estabelecer	seu	reino	na	terra.		

2.2.	 A	primeira	volta,	que	é	o	arrebatamento,	é	conhecida	como	volta	invisível	de	Cristo,	pois	
nem	todos	verão	o	Salvador,	apenas	a	sua	igreja.		

2.3.	 Todos	 os	 salvos,	 desde	 o	 princípio	 do	mundo,	 serão	 levados	 por	 Jesus	 desta	 terra.	 Os	
vivos	serão	transformados	e	mortos	ressuscitarão.		

Se	 cremos	 que	 Jesus	morreu	 e	 ressurgiu,	 cremos	 também	que	Deus	
trará,	 mediante	 Jesus	 e	 juntamente	 com	 ele,	 aqueles	 que	 nele	 dormiram.	
Dizemos	a	vocês,	pela	palavra	do	Senhor,	que	nós,	os	que	estivermos	vivos,	os	
que	 ficarmos	 até	 a	 vinda	do	 Senhor,	 certamente	não	precederemos	os	que	
dormem.	Pois,	dada	a	ordem,	com	a	voz	do	arcanjo	e	o	ressoar	da	trombeta	
de	 Deus,	 o	 próprio	 Senhor	 descerá	 do	 céu,	 e	 os	 mortos	 em	 Cristo	
ressuscitarão	 primeiro.	 Depois	 disso,	 os	 que	 estivermos	 vivos	 seremos	
arrebatados	juntamente	com	eles	nas	nuvens,	para	o	encontro	com	o	Senhor	
nos	ares.	E	assim	estaremos	com	o	Senhor	para	sempre.	Consolem-se	uns	aos	
outros	com	estas	palavras.	(1	Tessalonicenses	4:14-18)	

	

2.4.	 O	arrebatamento	acontecerá	num	instante	tão	rápido	quanto	um	piscar	de	olhos.		

Eis	que	eu	lhes	digo	um	mistério:	nem	todos	dormiremos,	mas	todos	
seremos	transformados,	num	momento,	num	abrir	e	fechar	de	olhos,	ao	som	
da	 última	 trombeta.	 Pois	 a	 trombeta	 soará,	 os	 mortos	 ressuscitarão	
incorruptíveis	e	nós	seremos	transformados.	(1	Coríntios	15:51,52)	



Curso	de	Edificação	Espiritual	CEE	4	 	 MDG	
	

Página	22	
	

	

2.5.	 Sempre	Alertas.	O	propósito	de	conhecer	o	arrebatamento	é	manter	o	nosso	coração	fiel	
e	na	expectativa	de	ver	Jesus	em	glória.		

"Quanto	ao	dia	e	à	hora	ninguém	sabe,	nem	os	anjos	dos	céus,	nem	o	
Filho,	senão	somente	o	Pai.	Como	foi	nos	dias	de	Noé,	assim	também	será	na	
vinda	 do	 Filho	 do	 homem.	 Pois	 nos	 dias	 anteriores	 ao	 dilúvio,	 o	 povo	 vivia	
comendo	e	bebendo,	casando-se	e	dando-se	em	casamento,	até	o	dia	em	que	
Noé	entrou	na	arca;	e	eles	nada	perceberam,	até	que	veio	o	dilúvio	e	os	levou	
a	todos.	Assim	acontecerá	na	vinda	do	Filho	do	homem.	Dois	homens	estarão	
no	 campo:	 um	 será	 levado	 e	 o	 outro	 deixado.	 Duas	 mulheres	 estarão	
trabalhando	 num	 moinho:	 uma	 será	 levada	 e	 a	 outra	 deixada.	 "Portanto,	
vigiem,	 porque	 vocês	 não	 sabem	 em	 que	 dia	 virá	 o	 seu	 Senhor.	 Mas	
entendam	isto:	se	o	dono	da	casa	soubesse	a	que	hora	da	noite	o	ladrão	viria,	
ele	 ficaria	de	guarda	e	não	deixaria	que	a	sua	casa	 fosse	arrombada.	Assim,	
também	 vocês	 precisam	 estar	 preparados,	 porque	 o	 Filho	 do	 homem	 virá	
numa	 hora	 em	 que	 vocês	 menos	 esperam.	 "Quem	 é,	 pois,	 o	 servo	 fiel	 e	
sensato,	a	quem	seu	senhor	encarrega	dos	de	sua	casa	para	lhes	dar	alimento	
no	tempo	devido?	Feliz	o	servo	a	quem	seu	senhor	encontrar	fazendo	assim	
quando	 voltar.	 Garanto-lhes	 que	 ele	 o	 encarregará	 de	 todos	 os	 seus	 bens.	
Mas	suponham	que	esse	servo	seja	mau	e	diga	a	si	mesmo:	‘Meu	senhor	se	
demora’,	e	então	comece	a	bater	em	seus	conservos	e	a	comer	e	a	beber	com	
os	beberrões.	O	senhor	daquele	servo	virá	num	dia	em	que	ele	não	o	espera	e	
numa	hora	que	não	sabe.	Ele	o	punirá	severamente	e	lhe	dará	lugar	com	os	
hipócritas,	onde	haverá	choro	e	ranger	de	dentes".	(Mateus	24:36-51)	

	

2.6.	 A	passagem	abaixo	apresenta	as	virgens	como	sendo	a	igreja,	portanto,	dali	concluímos	
que	 aqueles	 que	 forem	 salvos,	 porém	 estiverem	 entregues	 aos	 desejos	 e	 pecados	 da	
carne,	 sem	 ter	 as	 lamparinas	 cheias	 de	 azeite,	 da	 comunhão	 com	 Deus,	 não	 serão	
arrebatados,	mas	ficarão	na	terra	para	a	grande	tribulação.		

"O	Reino	dos	céus,	pois,	será	semelhante	a	dez	virgens	que	pegaram	
suas	 candeias	 e	 saíram	 para	 encontrar-se	 com	 o	 noivo.	 Cinco	 delas	 eram	
insensatas,	 e	 cinco	 eram	 prudentes.	 As	 insensatas	 pegaram	 suas	 candeias,	
mas	 não	 levaram	 óleo	 consigo.	 As	 prudentes,	 porém,	 levaram	 óleo	 em	
vasilhas	 juntamente	com	suas	candeias.	O	noivo	demorou	a	chegar,	e	todas	
ficaram	com	sono	e	adormeceram.	"À	meia-noite,	ouviu-se	um	grito:	‘O	noivo	
se	 aproxima!	 Saiam	para	 encontrá-lo!	 "Então	 todas	 as	 virgens	 acordaram	 e	
prepararam	suas	candeias.	As	 insensatas	disseram	às	prudentes:	 ‘Dêem-nos	
um	 pouco	 do	 seu	 óleo,	 pois	 as	 nossas	 candeias	 estão	 se	 apagando’.	 "Elas	
responderam:	‘Não,	pois	pode	ser	que	não	haja	o	suficiente	para	nós	e	para	
vocês.	 Vão	 comprar	 óleo	 para	 vocês’.	 "E	 saindo	 elas	 para	 comprar	 o	 óleo,	
chegou	o	noivo.	As	virgens	que	estavam	preparadas	entraram	com	ele	para	o	
banquete	 nupcial.	 E	 a	 porta	 foi	 fechada.	 "Mais	 tarde	 vieram	 também	 as	
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outras	 e	 disseram:	 ‘Senhor!	 Senhor!	 Abra	 a	 porta	 para	 nós!	 "Mas	 ele	
respondeu:	 ‘A	 verdade	 é	 que	 não	 as	 conheço!	 	 "Portanto,	 vigiem,	 porque	
vocês	não	sabem	o	dia	nem	a	hora!	"	(Mateus	25:1-13)	

	

2.7.	 Não	serão	arrebatados	os	salvos	que	se	desviaram	do	caminho	do	Senhor	e	também	os	
que	ouviram	o	evangelho	e	não	creram.	

	

3.	 Julgamento	do	Cordeiro	–	Tribunal	de	Cristo.		

3.1.	 Logo	 após	 o	 arrebatamento,	 todos	 aqueles	 que	 forem	 arrebatados,	 ou	 seja,	 todos	 os	
salvos,	irão	para	o	Julgamento	do	Cordeiro.		

3.2.	 Este	 julgamento	 não	 será	 para	 condenação	 ou	 salvação,	mas	 para	 julgar	 as	 obras	 que	
foram	feitas	na	terra.	

3.3.	 De	 acordo	 com	 as	 obras	 será	 dado	 uma	 premiação.	 Estes	 prêmios	 são	 conhecidos	 na	
Bíblia	como	coroa	ou	galardão.		

Pois	todos	nós	devemos	comparecer	perante	o	tribunal	de	Cristo,	para	
que	cada	um	receba	de	acordo	com	as	obras	praticadas	por	meio	do	corpo,	
quer	sejam	boas	quer	sejam	más.	(2	Coríntios	5:10)	

	

Eis	 que	 venho	 em	 breve!	 A	 minha	 recompensa	 está	 comigo,	 e	 eu	
retribuirei	a	cada	um	de	acordo	com	o	que	fez.	(Apocalipse	22:12)	

	

3.4.	 Antigamente,	em	competições,	o	vencedor	recebia	uma	coroa	de	louros.	Depois	de	uma	
vitória	 em	 uma	 guerra,	 as	 coroas	 identificavam	 o	 grau	 de	 envolvimento	 na	 vitória	
alcançada.	

3.5.	 O	 propósito	 do	 galardão	 está	 na	 vontade	 de	 Deus	 em	 recompensar	 o	 cristão	 por	
permanecer	 obediente	 à	 sua	 palavra,	mesmo	 em	meio	 aos	 perigos	 e	 dificuldades	 que	
tenha	enfrentado	na	terra.	

	

3.6.	 A	 obras	 serão	 provadas,	 ou	 seja,	 serão	 julgadas	 se	 foram	 feitas	 tendo	 Cristo	 como	
fundamento	 e	 se	 o	 agradaram.	 Apenas	 as	 obras	 aprovadas	 serão	 válidas	 para	
recebimento	do	prêmio.			

Se	 alguém	 constrói	 sobre	 esse	 alicerce,	 usando	 ouro,	 prata,	 pedras	
preciosas,	madeira,	 feno	ou	palha,	 sua	obra	 será	mostrada,	 porque	o	Dia	 a	
trará	à	luz;	pois	será	revelada	pelo	fogo,	que	provará	a	qualidade	da	obra	de	
cada	um.	Se	o	que	alguém	construiu	permanecer,	esse	receberá	recompensa.	
Se	o	que	alguém	construiu	 se	queimar,	esse	 sofrerá	prejuízo;	 contudo,	 será	
salvo	como	alguém	que	escapa	através	do	fogo.	(1	Coríntios	3:12-15)	
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3.7.	 Algumas	citações	sobre	este	prêmio	chamado	de	coroa:	

3.7.1.	 Coroa	da	Glória.	

Portanto,	apelo	para	os	presbíteros	que	há	entre	vocês,	e	o	 faço	na	
qualidade	de	presbítero	como	eles	e	testemunha	dos	sofrimentos	de	Cristo,	
como	alguém	que	participará	da	glória	a	ser	revelada:	Pastoreiem	o	rebanho	
de	Deus	que	está	aos	seus	cuidados.	Olhem	por	ele,	não	por	obrigação,	mas	
de	livre	vontade,	como	Deus	quer.	Não	façam	isso	por	ganância,	mas	com	o	
desejo	de	servir.	Não	ajam	como	dominadores	dos	que	lhes	foram	confiados,	
mas	 como	 exemplos	 para	 o	 rebanho.	 Quando	 se	 manifestar	 o	 Supremo	
Pastor,	vocês	receberão	a	imperecível	coroa	da	glória.	(1	Pedro	5:1-4)	

	

3.7.2.	 Coroa	 da	 Justiça	 -	 “Agora	me	 está	 reservada	 a	 coroa	 da	 justiça,	 que	 o	 Senhor,	
justo	 Juiz,	me	dará	naquele	dia;	e	não	somente	a	mim,	mas	também	a	todos	os	
que	amam	a	sua	vinda.”	(2	Timóteo	4:8)	

	

3.7.3.	 Coroa	da	Vida	-	“Não	tenha	medo	do	que	você	está	prestes	a	sofrer.	Saibam	que	o	
diabo	 lançará	 alguns	 de	 vocês	 na	 prisão	 para	 prová-los,	 e	 vocês	 sofrerão	
perseguição	 durante	 dez	 dias.	 Seja	 fiel	 até	 a	 morte,	 e	 eu	 lhe	 darei	 a	 coroa	 da	
vida.”	(Apocalipse	2:10)	

	

3.7.4.	 Coroa	 Incorruptível	 -	 “Todos	 os	 que	 competem	 nos	 jogos	 se	 submetem	 a	 um	
treinamento	rigoroso,	para	obter	uma	coroa	que	logo	perece;	mas	nós	o	fazemos	
para	ganhar	uma	coroa	que	dura	para	sempre.”	(1	Coríntios	9:25)	

	

3.7.5.	 Coroa	da	Alegria	-	Paulo	se	refere	aos	irmãos	que	ele	levou	à	Cristo	como	sendo	a	
sua	 alegria	 e	 coroa.	 “Portanto,	 meus	 irmãos,	 a	 quem	 amo	 e	 de	 quem	 tenho	
saudade,	 vocês	 que	 são	 a	 minha	 alegria	 e	 a	 minha	 coroa,	 permaneçam	 assim	
firmes	no	Senhor,	ó	amados!”	(Filipenses	4:1)	

	

3.8.	 Devemos	 ficar	 atentos	 para	 não	 perdermos	 a	 nossa	 recompensa.	 “Eis	 que	 venho	 sem	
demora;	 guarda	o	que	 tens,	 para	que	ninguém	 tome	a	 tua	 coroa.”	 (Apocalipse	3:11)	 e	
“Olhai	por	vós	mesmos,	para	que	não	percamos	o	que	temos	ganho,	antes	recebamos	o	
inteiro	galardão.”	(2	João	1:8)	
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4.	 Bodas	do	Cordeiro	

4.1.	 Acontecerá	logo	após	o	Julgamento	do	Cordeiro,	nas	regiões	celestiais,	onde	participarão	
os	salvos	e	o	seu	Salvador	Jesus.		

Regozijemo-nos!	 Vamos	 nos	 alegrar	 e	 dar-lhe	 glória!	 Pois	 chegou	 a	
hora	do	casamento	do	Cordeiro,	e	a	 sua	noiva	 já	 se	aprontou.	 Foi-lhe	dado	
para	vestir-se	linho	fino,	brilhante	e	puro".	O	linho	fino	são	os	atos	justos	dos	
santos.	E	o	anjo	me	disse:	"Escreva:	Felizes	os	convidados	para	o	banquete	do	
casamento	do	Cordeiro!	"	E	acrescentou:	"Estas	são	as	palavras	verdadeiras	
de	Deus".	(Apocalipse	19:7-9)	

	

4.2.	 Na	Bíblia	este	evento	é	conhecido	como	um	casamento	ou	o	encontro,	a	muito	 tempo	
esperado,	 do	 noivo	 com	 a	 sua	 noiva,	 ou	 seja,	 Jesus	 e	 a	 igreja.	 A	 simbologia	 de	 um	
casamento	se	aplica	a	este	evento,	pois,	tal	qual	um	casamento,	será	concluída	a	aliança	
e	união	entre	Jesus	e	sua	igreja.		

	

4.3.	 Como	 todo	 casamento,	 após	 um	 cerimonial,	 realizar-se-á	 uma	 festa	 de	 celebração.	 A	
Bíblia	diz	que	o	próprio	Cristo	nos	servirá	à	mesa.		

Como	 aqueles	 que	 esperam	 seu	 senhor	 voltar	 de	 um	 banquete	 de	
casamento;	 para	 que,	 quando	 ele	 chegar	 e	 bater,	 possam	 abrir-lhe	 a	 porta	
imediatamente.	Felizes	os	servos	cujo	senhor	os	encontrar	vigiando,	quando	
voltar.	 Eu	 lhes	 afirmo	que	ele	 se	 vestirá	 para	 servir,	 fará	que	 se	 reclinem	à	
mesa,	e	virá	servi-los.	(Lucas	12:36,37)	

	

4.4.	 Os	salvos	que	morreram	antes	no	nascimento	de	Jesus	também	participarão	das	bodas.	
“Eu	 lhes	 digo	 que	muitos	 virão	 do	 Oriente	 e	 do	 Ocidente,	 e	 se	 sentarão	 à	mesa	 com	
Abraão,	Isaque	e	Jacó	no	Reino	dos	céus.”	(Mateus	8:11)	

	

4.5.	 Neste	mesmo	tempo,	enquanto	a	igreja	celebra	as	bodas	no	céu,	a	terra	é	tomada	pela	
grande	tribulação.		
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ATIVIDADES	CEE	5	–	AULA	19	
	

1. Arraste	as	palavras	para	ordenar	os	acontecimentos:	
	

PRIMEIRO:		
SEGUNDO:		
TERCEIRO:		

	
Bodas	do	Cordeiro	 Arrebatamento	 Tribunal	de	Cristo	

	
	

2. O	tribunal	de	Cristo	implica	no	julgamento	para	salvação?	
(				)	Sim	 	 (				)	Não	

	
3. Responda	respectivamente:	

O	arrebatamento	é	a	volta	visível	ou	invisível?	Jesus	levará	consigo	toda	a	sua	igreja?	
	
a) Invisível.	Sim.	
b) Visível.	Sim.	
c) Invisível.	Não.	
d) Invisível.	Sim.	

	
4. No	Tribunal	de	Cristo	as	obras	serão	provadas	e	reveladas:	

a) Pelo	peso.	
b) Pelo	fogo.	
c) Pelo	número	de	almas.	
d) Pela	intenção	do	coração.	

	
5. Sobre	o		evento	do	arrebatamento,	preencha	o	texto	bíblico	corretamente:	

	

Quanto	ao	_______	e	à	hora	____________	sabe,	nem	os	________	dos	________,	nem	

o	_________,	senão	_________	o	_________.	(Mateus	24:36)	

Anjos	 arrebatamento	 ninguém	 somente	
Pai	 dia	 Filho	 céus	

	
6. Segundo	Apocalipse	3:11,	há	como	se	perder	o	prêmio?	

(			)	sim	 	 (		)não	
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7. No	casamento	do	Cordeiro	(Apocalipse	19)	a	noiva	já	está	pronta,	vestida	de	linho	
fino,	brilhante	e	puro.	Qual	é	o	significado	desta	vestimenta?	

	
a) Os	atos	justos	dos	santos.		
b) O	fluir	dos	dons	na	igreja.	
c) As	obras	de	caridade,	como	os	orfanatos	e	asilos.	
d) O	espírito	dócil	e	tranquilo.	

	
8. A	passagem	a	seguir	fala	sobre	dois	acontecimentos,	quais	são?	

Como	aqueles	que	esperam	seu	senhor	voltar	de	um	banquete	de	casamento;	para	que,	
quando	ele	chegar	e	bater,	possam	abrir-lhe	a	porta	 imediatamente.	Felizes	os	servos	
cujo	senhor	os	encontrar	vigiando,	quando	voltar.	Eu	lhes	afirmo	que	ele	se	vestirá	para	
servir,	fará	que	se	reclinem	à	mesa,	e	virá	servi-los.	(Lucas	12:36,37)	

a) Arrebatamento	e	volta	visível.	
b) Arrebatamento	e	Bodas	do	Cordeiro.		
c) Tribunal	de	Cristo	e	Bodas	do	Cordeiro.	
d) Arrebatamento	e	Tribunal	de	Cristo.	

	
9. Jesus	fala	da	sua	volta	em	Apocalipse	22,	como	sendo:	

	
a) Num	futuro	distante,	mas	certo.	
b) Num	futuro	incerto.	
c) No	dia	tal	de	tal	ano.		
d) Em	breve.		

	
10. Para	refletir	sobre	a	Parábola	das	dez	virgens:		

Interpretação	sistemática	é	aquela	que	entende	o	contexto	de	toda	a	Bíblia	estudada	
como	um	só	conjunto.	Desta	forma,	a	palavra	virgem	se	refere	à	igreja	de	Cristo,	e	
azeite	significa	a	presença	do	Espírito	Santo.	

Assim,	devo	refletir	se	estou	fazendo	parte	do	grupo	das	virgens	prudentes	ou	do	grupo	
das	virgens	insensatas.	

(			)	sou	parte	do	grupo	das	virgens	prudentes,	que	buscam	manter	sua	lamparina	cheia	
de	azeite	da	presença	e	comunhão	com	Deus	através	do	Espírito	Santo.	

(			)	tenho	escolhido	fazer	parte	das	virgens	insensatas,	pois	embora	tendo	Jesus	como	
Salvador	não	tenho	me	arrependido	do	mal,	nem	considerado	o	Senhor	na	minha	vida	
diária.	

	

Buscai	ao	Senhor	enquanto	se	pode	achar,	invocai-o	enquanto	está	perto.	(Isaías	55:6)	
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Aula	20	
	

Escatologia	–	parte	2	
	

5.	 Tribulação		

5.1.	 Após	 o	 arrebatamento	 da	 Igreja,	 haverá	 na	 Terra	 um	 período	 de	 grande	 sofrimento,	
angústia,	dor,	desespero	e	perseguição	sem	paralelo	em	na	história	da	humanidade.		

5.2.	 Também	 chamada	 de	 “o	 princípio	 das	 dores”	 será	 um	momento	 de	 guerras	 que	 logo	
cessarão,	fome,	peste	e	terremotos.		

Vocês	ouvirão	falar	de	guerras	e	rumores	de	guerras,	mas	não	tenham	
medo.	É	necessário	que	tais	coisas	aconteçam,	mas	ainda	não	é	o	fim.	Nação	
se	 levantará	contra	nação,	e	reino	contra	reino.	Haverá	fomes	e	terremotos	
em	vários	lugares.	Tudo	isso	será	o	início	das	dores.	(Mateus	24:6-8)	

5.3.	 O	 tempo	 total	 da	 tribulação	 será	 de	 sete	 anos.	 Neste	 tempo	 surgirá	 uma	 liderança	
mundial,	 influenciada	por	 Satanás,	que	 será	 responsável	por	 trazer	a	paz	mundial	num	
cenário	completamente	atribulado.	Será	feito	um	acordo	de	paz,	de	sete	anos,	estre	as	
nações,	porém	esta	paz	durará	apenas	três	anos	e	meio.	

	Com	muitos	ele	 fará	uma	aliança	que	durará	uma	semana.	No	meio	
da	 semana	ele	dará	 fim	ao	 sacrifício	e	à	oferta.	 E	numa	ala	do	 templo	 será	
colocado	 o	 sacrilégio	 terrível,	 até	 que	 chegue	 sobre	 ele	 o	 fim	 que	 lhe	 está	
decretado.	(Daniel	9:27)	

5.4.	 Nos	 primeiros	 três	 anos	 e	 meio,	 Deus	 levantará	 duas	 testemunhas	 divulgando	 o	
evangelho	da	água	e	do	Espírito	entre	os	Israelitas	e	fazendo-os	crer	nele.	Para	manter	a	
sua	promessa	 feita	a	Abraão,	Deus	 fará	com	que	estes	dois	profetas,	que	são	enviados	
para	 libertar	 os	 Israelitas	 do	 pecado,	 realizem	 sinais	 e	 milagres,	 e	 fará	 os	 Israelitas,	
guiados	 por	 eles,	 retornarem	 a	 Jesus	 Cristo	 e	 crerem	 nele	 como	 seu	 Salvador.	 “Darei	
poder	às	minhas	duas	testemunhas,	e	elas	profetizarão	durante	mil	duzentos	e	sessenta	
dias,	vestidas	de	pano	de	saco.”	(Apocalipse	11:3)	

	

6.	 Grande	Tribulação	

6.1.	 Na	segunda	metade	da	semana	(7	anos)	a	terra	entrará	no	período	que	a	Palavra	chama	
de	 grande	 tribulação.	 Será	 um	 tempo	 de	 aflição	 sem	 medida.	 “Porque	 haverá	 então	
grande	aflição,	como	nunca	houve	desde	o	princípio	do	mundo	até	agora,	nem	tampouco	
há	de	haver.”	 (Mateus	24:21)	e	“E	eu	disse-lhe:	Senhor,	 tu	sabes.	E	ele	disse-me:	Estes	
são	os	que	vieram	da	grande	tribulação,	e	 lavaram	as	suas	vestes	e	as	branquearam	no	
sangue	do	Cordeiro.”	(Apocalipse	7:14)	
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6.2.	 O	 governo	 mundial	 será	 liderado	 politicamente	 por	 um	 homem,	 conhecido	 na	 Bíblia	
como	 a	 besta	 ou	 o	 anticristo.	 Este	 homem	 será	 apoiado	 por	 dez	 nações.	 A	 Palavra	
descreve	como	uma	besta	com	dez	chifres.	“E	os	dez	chifres	que	viste	são	dez	reis,	que	
ainda	não	receberam	o	reino,	mas	receberão	poder	como	reis	por	uma	hora,	juntamente	
com	a	besta.”	(Apocalipse	17:12)	

6.3.	 As	 pessoas	 não	 salvas	 adorarão	 à	 besta,	 que	 terá	 autoridade,	 e	 proferirá	 palavras	 de	
blasfêmia	contra	o	Senhor.	

Adoraram	 o	 dragão,	 que	 tinha	 dado	 autoridade	 à	 besta,	 e	 também	
adoraram	 a	 besta,	 dizendo:	 "Quem	 é	 como	 a	 besta?	 Quem	 pode	 guerrear	
contra	 ela?	 " À	 besta	 foi	 dada	 uma	 boca	 para	 falar	 palavras	 arrogantes	 e	
blasfemas,	e	lhe	foi	dado	autoridade	para	agir	durante	quarenta	e	dois	meses.	
Ela	abriu	a	boca	para	blasfemar	contra	Deus	e	amaldiçoar	o	seu	nome	e	o	seu	
tabernáculo,	os	que	habitam	no	céu.	Foi-lhe	dado	poder	para	guerrear	contra	
os	santos	e	vencê-los.	Foi-lhe	dada	autoridade	sobre	toda	tribo,	povo,	língua	
e	 nação.	 Todos	 os	 habitantes	 da	 terra	 adorarão	 a	 besta,	 a	 saber,	 todos	
aqueles	que	não	tiveram	seus	nomes	escritos	no	livro	da	vida	do	Cordeiro	que	
foi	morto	desde	a	criação	do	mundo.	(Apocalipse	13:4-8)	

6.4.	 Neste	 tempo	 será	 levantado	 um	 outro	 líder	 o	 que	 a	 Bíblia	 chama	 de	 falso	 profeta	 ou	
segunda	 besta.	 Ele	 será	 um	 líder	 religioso,	 revestido	 de	 um	 forte	 poder	 diabólico	 e	
impressionará	o	mundo	inteiro	com	seus	sinais	e	prodígios.			

Então	vi	outra	besta	que	saía	da	terra,	com	dois	chifres	como	cordeiro,	
mas	que	falava	como	dragão.	Exercia	toda	a	autoridade	da	primeira	besta,	em	
nome	dela,	e	fazia	a	terra	e	seus	habitantes	adorarem	a	primeira	besta,	cujo	
ferimento	mortal	 havia	 sido	 curado.	 E	 realizava	 grandes	 sinais,	 chegando	 a	
fazer	descer	fogo	do	céu	à	terra,	à	vista	dos	homens.	Por	causa	dos	sinais	que	
lhe	 foi	 permitido	 realizar	 em	 nome	 da	 primeira	 besta,	 ela	 enganou	 os	
habitantes	 da	 terra.	 Ordenou-lhes	 que	 fizessem	 uma	 imagem	 em	 honra	 da	
besta	que	fora	ferida	pela	espada	e	contudo	revivera.	(Apocalipse	13:11-14)	

6.5.	 Através	 de	 seu	 poder	 sobrenatural	 e	 influência	 sobre	 os	 homens	 ele	 levará	 a	 terra	 a	
adorar	a	besta	e	quem	não	adorar	será	punido	com	a	própria	vida.	Todos	serão	obrigados	
a	colocar	uma	marca	representando	a	besta	 (este	 líder	mundial)	e	quem	não	tiver	esta	
marca	não	poderá	 comprar	nem	vender	nada.	Restará	aos	 cristãos	 remanescentes	não	
adorar	à	imagem,	não	aceitar	a	marca	e	morrer	por	amor	a	Cristo.	

Foi-lhe	 dado	 poder	 para	 dar	 fôlego	 à	 imagem	da	 primeira	 besta,	 de	
modo	 que	 ela	 podia	 falar	 e	 fazer	 que	 fossem	 mortos	 todos	 os	 que	 se	
recusassem	a	adorar	a	imagem.	Também	obrigou	todos,	pequenos	e	grandes,	
ricos	e	pobres,	livres	e	escravos,	a	receberem	certa	marca	na	mão	direita	ou	
na	 testa,	para	que	ninguém	pudesse	 comprar	nem	vender,	 a	não	 ser	quem	
tivesse	 a	 marca,	 que	 é	 o	 nome	 da	 besta	 ou	 o	 número	 do	 seu	 nome.	
(Apocalipse	13:15-17)	

Não	deixem	que	ninguém	os	engane	de	modo	algum.	Antes	daquele	
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dia	virá	a	apostasia	e,	então,	 será	 revelado	o	homem	do	pecado,	o	 filho	da	
perdição.	Este	se	opõe	e	se	exalta	acima	de	tudo	o	que	se	chama	Deus	ou	é	
objeto	 de	 adoração,	 a	 ponto	 de	 se	 assentar	 no	 santuário	 de	 Deus,	
proclamando	 que	 ele	 mesmo	 é	 Deus.	 Não	 se	 lembram	 de	 que	 quando	 eu	
ainda	 estava	 com	 vocês	 costumava	 lhes	 falar	 essas	 coisas?	 E	 agora	 vocês	
sabem	 o	 que	 o	 está	 detendo,	 para	 que	 ele	 seja	 revelado	 no	 seu	 devido	
tempo.	A	verdade	é	que	o	mistério	da	 iniquidade	 já	está	em	ação,	restando	
apenas	que	seja	afastado	aquele	que	agora	o	detém.	Então	será	 revelado	o	
perverso,	a	quem	o	Senhor	Jesus	matará	com	o	sopro	de	sua	boca	e	destruirá	
pela	manifestação	de	sua	vinda.	A	vinda	desse	perverso	é	segundo	a	ação	de	
Satanás,	 com	 todo	 o	 poder,	 com	 sinais	 e	 com	maravilhas	 enganadoras.	 (2	
Tessalonicenses	2:3-9)	

6.7.	 E	os	que	receberem	a	marca	da	besta	ou	 forem	adoradores	da	besta	serão	tidos	como	
adoradores	do	diabo	e	não	poderão	entrar	no	Reino	de	Deus.		

Um	terceiro	anjo	os	seguiu,	dizendo	em	alta	voz:	"Se	alguém	adorar	a	
besta	e	 a	 sua	 imagem	e	 receber	 a	 sua	marca	na	 testa	ou	na	mão,	 também	
beberá	do	vinho	do	furor	de	Deus	que	foi	derramado	sem	mistura	no	cálice	
da	 sua	 ira.	 Será	 ainda	 atormentado	 com	 enxofre	 ardente	 na	 presença	 dos	
santos	anjos	e	do	Cordeiro.	(Apocalipse	14:9,10)	

	

7.	 Vinda	Gloriosa	de	Cristo	

7.1.	 Conhecida	 como	 a	 segunda	 fase	 da	 vinda	 do	 Senhor	 à	 terra,	 será	 o	 fim	 da	 grande	
tribulação.	Ao	contrário	do	arrebatamento,	este	evento	será	visível	a	todos.		

Eis	 que	 ele	 vem	 com	 as	 nuvens,	 e	 todo	 olho	 o	 verá,	 até	 mesmo	
aqueles	 que	 o	 traspassaram;	 e	 todos	 os	 povos	 da	 terra	 se	 lamentarão	 por	
causa	dele.	Assim	será!	Amém.	(Apocalipse	1:7)	

Porque	 assim	 como	 o	 relâmpago	 sai	 do	 Oriente	 e	 se	 mostra	 no	
Ocidente,	assim	será	a	vinda	do	Filho	do	homem.	Onde	houver	um	cadáver,	aí	
se	ajuntarão	os	abutres.	 "Imediatamente	após	a	 tribulação	daqueles	dias	 ‘o	
sol	 escurecerá,	 e	 a	 lua	 não	 dará	 a	 sua	 luz;	 as	 estrelas	 cairão	 do	 céu,	 e	 os	
poderes	celestes	serão	abalados’.	"Então	aparecerá	no	céu	o	sinal	do	Filho	do	
homem,	e	todas	as	nações	da	terra	se	lamentarão	e	verão	o	Filho	do	homem	
vindo	nas	nuvens	do	céu	com	poder	e	grande	glória.	(Mateus	24:27-30)	

7.2.	 Jesus	virá	acompanhado	da	igreja	e	dos	anjos.		

Vi	o	céu	aberto	e	diante	de	mim	um	cavalo	branco,	cujo	cavaleiro	se	
chama	 Fiel	 e	 Verdadeiro.	 Ele	 julga	 e	 guerreia	 com	 justiça.	 Seus	 olhos	 são	
como	chamas	de	fogo,	e	em	sua	cabeça	há	muitas	coroas	e	um	nome	que	só	
ele	conhece,	e	ninguém	mais.	Está	vestido	com	um	manto	tingido	de	sangue,	
e	o	seu	nome	é	Palavra	de	Deus.	Os	exércitos	do	céu	o	seguiam,	vestidos	de	
linho	 fino,	branco	e	puro,	e	montados	em	cavalos	brancos.	De	 sua	boca	 sai	
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uma	espada	afiada,	com	a	qual	ferirá	as	nações.	"Ele	as	governará	com	cetro	
de	ferro".	Ele	pisa	o	lagar	do	vinho	do	furor	da	ira	do	Deus	todo-poderoso.	Em	
seu	manto	 e	 em	 sua	 coxa	 está	 escrito	 este	 nome:	 REI	 DOS	 REIS	 E	 SENHOR	
DOS	SENHORES.	(Apocalipse	19:11-16)	

"Quando	o	Filho	do	homem	vier	em	sua	glória,	 com	 todos	os	anjos,	
assentar-se-á	em	seu	trono	na	glória	celestial.	(Mateus	25:31)	

7.3.	 O	 governo	mundial	 liderado	 pelo	 anticristo	 e	 Satanás	 irá	 tentar	 atacar	 o	 Senhor,	 mas	
serão	derrotados.	 “Então	 vi	 a	 besta,	 os	 reis	 da	 terra	 e	 os	 seus	 exércitos	 reunidos	 para	
guerrearem	 contra	 aquele	 que	 está	 montado	 no	 cavalo	 e	 contra	 o	 seu	 exército.”	
(Apocalipse	19:19)	

7.4.	 A	besta	e	o	falso	profeta	serão	presos	e	lançados	no	lago	de	fogo.	

7.5.	 Satanás	será	amarrado	por	mil	anos,	e	impossibilitado	de	interferir	no	reinado	do	Senhor.	

Vi	descer	do	céu	um	anjo	que	trazia	na	mão	a	chave	do	abismo	e	uma	
grande	 corrente.	 Ele	 prendeu	 o	 dragão,	 a	 antiga	 serpente,	 que	 é	 o	 diabo,	
Satanás,	e	o	acorrentou	por	mil	anos;	lançou-o	no	abismo,	fechou-o	e	pôs	um	
selo	 sobre	 ele,	 para	 assim	 impedi-lo	 de	 enganar	 as	 nações	 até	 que	
terminassem	os	mil	anos.	Depois	disso,	é	necessário	que	ele	seja	solto	por	um	
pouco	de	tempo.	(Apocalipse	20:1-3)	

	

8.	 Julgamento	pós	tribulação.			

8.1.	 Logo	 após	 a	 vinda	 de	 Jesus,	 será	 estabelecido	 na	 terra	 um	 julgamento	 chamado	
julgamento	das	nações.		

8.2.	 Todos	aqueles	que,	passaram	pela	 tribulação,	e	não	adoraram	a	besta	nem	receberam	
sua	marca,	serão	ressuscitados	e	 julgados,	a	fim	de	serem	aprovados	e	poderem	entrar	
no	reino	do	Senhor	que	durará	mil	anos.		

Vi	 tronos	 em	 que	 se	 assentaram	 aqueles	 a	 quem	 havia	 sido	 dada	
autoridade	para	julgar.	Vi	as	almas	dos	que	foram	decapitados	por	causa	do	
testemunho	de	Jesus	e	da	palavra	de	Deus.	Eles	não	tinham	adorado	a	besta	
nem	 a	 sua	 imagem,	 e	 não	 tinham	 recebido	 a	 sua	marca	 na	 testa	 nem	 nas	
mãos.	Eles	ressuscitaram	e	reinaram	com	Cristo	durante	mil	anos.	(Apocalipse	
20:4)	

Se	 perseveramos,	 com	 ele	 também	 reinaremos.	 Se	 o	 negamos,	 ele	
também	nos	negará;	(2	Timóteo	2:12)	

	

9.	 Reino	

9.1.	 Também	conhecido	como	milênio,	é	um	tempo	de	mil	anos	em	que	Jesus	estabelecerá	
seu	 reinado	 na	 terra.	 “O	 Senhor	 será	 rei	 de	 toda	 a	 terra.	 Naquele	 dia	 haverá	 um	 só	
Senhor	e	o	seu	nome	será	o	único	nome.”	(Zacarias	14:9)	
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9.2.	 Durante	este	tempo	não	haverá	guerras.		

Nos	 últimos	 dias	 o	 monte	 do	 templo	 do	 Senhor	 será	 estabelecido	
como	o	principal;	será	elevado	acima	das	colinas,	e	todas	as	nações	correrão	
para	 ele.	 Virão	 muitos	 povos	 e	 dirão:	 "Venham,	 subamos	 ao	 monte	 do	
Senhor,	 ao	 templo	 do	 Deus	 de	 Jacó,	 para	 que	 ele	 nos	 ensine	 os	 seus	
caminhos,	 e	 assim	 andemos	 em	 suas	 veredas".	 Pois,	 a	 lei	 sairá	 de	 Sião,	 de	
Jerusalém	 virá	 a	 palavra	 do	 Senhor.	 Ele	 julgará	 entre	 as	 nações	 e	 resolverá	
contendas	 de	 muitos	 povos.	 Eles	 farão	 de	 suas	 espadas	 arados,	 e	 de	 suas	
lanças	foices.	Uma	nação	não	mais	pegará	em	armas	para	atacar	outra	nação,	
elas	jamais	tornarão	a	preparar-se	para	a	guerra.	(Isaías	2:2-4)	

9.3.	 A	natureza	da	 terra	 será	 restaurada,	 como	nos	 tempos	de	Adão.	Os	 animais	 selvagens	
não	farão	mal	algum.		

O	 lobo	 viverá	 com	o	 cordeiro,	 o	 leopardo	 se	 deitará	 com	o	 bode,	 o	
bezerro,	o	leão	e	o	novilho	gordo	pastarão	juntos;	e	uma	criança	os	guiará.	A	
vaca	 se	 alimentará	 com	 o	 urso,	 seus	 filhotes	 se	 deitarão	 juntos,	 e	 o	 leão	
comerá	 palha	 como	 o	 boi.	 A	 criancinha	 brincará	 perto	 do	 esconderijo	 da	
cobra,	 a	 criança	 colocará	a	mão	no	ninho	da	 víbora.	Ninguém	 fará	nenhum	
mal,	nem	destruirá	coisa	alguma	em	todo	o	meu	santo	monte,	pois	a	terra	se	
encherá	 do	 conhecimento	 do	 Senhor	 como	 as	 águas	 cobrem	o	mar.	 (Isaías	
11:6-9)	

9.4.	 Jesus	ensina-nos	na	Palavra	a	orar	por	este	Reino.		

Vocês,	orem	assim:	‘Pai	nosso,	que	estás	nos	céus!	Santificado	seja	o	
teu	nome.	Venha	o	teu	Reino;	seja	feita	a	tua	vontade,	assim	na	terra	como	
no	céu.	Dá-nos	hoje	o	nosso	pão	de	cada	dia.	Perdoa	as	nossas	dívidas,	assim	
como	perdoamos	aos	nossos	devedores.	E	não	nos	deixes	cair	em	tentação,	
mas	livra-nos	do	mal,	porque	teu	é	o	Reino,	o	poder	e	a	glória	para	sempre.	
Amém’.	(Mateus	6:9-13)	

9.5.	 Aqueles	 que	 conheciam	 o	 Senhor	 mas	 não	 foram	 arrebatados	 na	 primeira	 vinda	 e	
também	 não	 enfrentaram	 a	 morte	 pelo	 nome	 de	 Jesus,	 serão	 surpreendidos	 por	 não	
poderem	entrar	no	reino.	

	"Nem	todo	aquele	que	me	diz:	‘Senhor,	Senhor’,	entrará	no	Reino	dos	
céus,	mas	 apenas	 aquele	que	 faz	 a	 vontade	de	meu	Pai	 que	está	nos	 céus.	
Muitos	me	dirão	naquele	dia:	‘Senhor,	Senhor,	não	profetizamos	nós	em	teu	
nome?	 Em	 teu	 nome	 não	 expulsamos	 demônios	 e	 não	 realizamos	 muitos	
milagres?’	Então	eu	lhes	direi	claramente:	‘Nunca	os	conheci.	Afastem-se	de	
mim	vocês,	que	praticam	o	mal!’	(Mateus	7:21-23)	

Quando	o	dono	da	casa	se	levantar	e	fechar	a	porta,	vocês	ficarão	do	
lado	 de	 fora,	 batendo	 e	 pedindo:	 ‘Senhor,	 abre-nos	 a	 porta’.	 "Ele,	 porém,	
responderá:	 ‘Não	 os	 conheço,	 nem	 sei	 de	 onde	 são	 vocês’.	 "Então	 vocês	
dirão:	 ‘Comemos	e	bebemos	contigo,	e	ensinaste	em	nossas	ruas’.	"Mas	ele	
responderá:	 ‘Não	 os	 conheço,	 nem	 sei	 de	 onde	 são	 vocês.	 Afastem-se	 de	
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mim,	todos	vocês,	que	praticam	o	mal!’	"Ali	haverá	choro	e	ranger	de	dentes,	
quando	vocês	virem	Abraão,	 Isaque	e	 Jacó	e	 todos	os	profetas	no	Reino	de	
Deus,	mas	vocês	excluídos.	(Lucas	13:25-28)	

9.6.	 Ao	fim	deste	período,	as	trevas	serão	vencidas.		

Quando	 terminarem	os	mil	 anos,	 Satanás	 será	 solto	 da	 sua	 prisão	 e	
sairá	para	enganar	as	nações	que	estão	nos	quatro	cantos	da	terra,	Gogue	e	
Magogue,	a	 fim	de	reuni-las	para	a	batalha.	Seu	número	é	como	a	areia	do	
mar.	 As	 nações	 marcharam	 por	 toda	 a	 superfície	 da	 terra	 e	 cercaram	 o	
acampamento	dos	santos,	a	cidade	amada;	mas	um	fogo	desceu	do	céu	e	as	
devorou.	O	diabo,	que	as	enganava,	foi	lançado	no	lago	de	fogo	que	arde	com	
enxofre,	 onde	 já	haviam	 sido	 lançados	 a	besta	e	o	 falso	profeta.	 Eles	 serão	
atormentados	dia	e	noite,	para	todo	o	sempre.	(Apocalipse	20:7-10)	

9.7.	 Depois	disso	Jesus	entregará	o	reino	ao	Pai.		

Porque	 ele	 "tudo	 sujeitou	 debaixo	 de	 seus	 pés".	Ora,	 quando	 se	 diz	
que	"tudo"	 lhe	 foi	sujeito,	 fica	claro	que	 isso	não	 inclui	o	próprio	Deus,	que	
tudo	 submeteu	 a	 Cristo.	 Quando,	 porém,	 tudo	 lhe	 estiver	 sujeito,	 então	 o	
próprio	Filho	se	sujeitará	àquele	que	todas	as	coisas	lhe	sujeitou,	a	fim	de	que	
Deus	seja	tudo	em	todos.	(1	Coríntios	15:27,28)	

	

10.	 Julgamento	Final	

10.1.	Chamado	 também	de	 Julgamento	do	 Trono	Branco	pela	 Palavra,	 será	o	 julgamento	de	
todos	aqueles	que	ainda	não	foram	julgados.	Será	aberto	o	Livro	da	Vida	onde	constam	
os	nome	dos	que	serão	salvos.		

Depois	 vi	 um	 grande	 trono	 branco	 e	 aquele	 que	 nele	 estava	
assentado.	A	terra	e	o	céu	fugiram	da	sua	presença,	e	não	se	encontrou	lugar	
para	eles.	Vi	também	os	mortos,	grandes	e	pequenos,	de	pé	diante	do	trono,	
e	livros	foram	abertos.	Outro	livro	foi	aberto,	o	livro	da	vida.	Os	mortos	foram	
julgados	de	acordo	com	o	que	tinham	feito,	segundo	o	que	estava	registrado	
nos	 livros.	O	mar	entregou	os	mortos	que	nele	havia,	 e	 a	morte	e	o	Hades	
entregaram	os	mortos	que	neles	havia;	e	cada	um	foi	julgado	de	acordo	com	
o	que	tinha	feito.	(Apocalipse	20:11-13)	

10.2.	Deus	separará	aqueles	que	irão	ser	salvos	dos	que	irão	ser	condenados.	A	Palavra	diz	que	
serão	separados	os	bodes	das	ovelhas.		

"Quando	o	 Filho	 do	homem	vier	 em	 sua	 glória,	 com	 todos	 os	 anjos,	
assentar-se-á	em	seu	trono	na	glória	celestial.	Todas	as	nações	serão	reunidas	
diante	dele,	e	ele	separará	umas	das	outras	como	o	pastor	separa	as	ovelhas	
dos	 bodes.	 E	 colocará	 as	 ovelhas	 à	 sua	 direita	 e	 os	 bodes	 à	 sua	 esquerda.	
(Mateus	25:31-33)	

10.3.	Deus	julgará	aqueles	que	nunca	tiveram	a	oportunidade	de	conhecer	Jesus.	Estas	pessoas	
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serão	julgadas	pelas	suas	obras.		

Todo	aquele	que	pecar	sem	a	lei,	sem	a	lei	também	perecerá,	e	todo	
aquele	 que	 pecar	 sob	 a	 lei,	 pela	 lei	 será	 julgado.	 Porque	 não	 são	 os	 que	
ouvem	a	Lei	que	são	 justos	aos	olhos	de	Deus;	mas	os	que	obedecem	à	 lei,	
estes	serão	declarados	justos.	(De	fato,	quando	os	gentios,	que	não	têm	a	lei,	
praticam	 naturalmente	 o	 que	 ela	 ordena,	 tornam-se	 lei	 para	 si	 mesmos,	
embora	 não	 possuam	 a	 lei;	 pois	 mostram	 que	 as	 exigências	 da	 lei	 estão	
gravadas	em	seus	 corações.	Disso	dão	 testemunho	 também	a	consciência	e	
os	pensamentos	deles,	ora	acusando-os,	ora	defendendo-os.)	Isso	acontecerá	
no	dia	em	que	Deus	 julgar	os	 segredos	dos	homens,	mediante	 Jesus	Cristo,	
conforme	o	declara	o	meu	evangelho.	(Romanos	2:12-16)	

Se	 o	 nome	 de	 alguém	 não	 foi	 encontrado	 no	 livro	 da	 vida,	 este	 foi	
lançado	no	lago	de	fogo.	(Apocalipse	20:15)	

	

11.	 Vida	Eterna		

Observação:	Agora	é	um	momento	muito	oportuno	para	a	leitura	integral	dos	capítulos	21	e	22	do	
Apocalipse.	

Deus	terá,	então,	cumprido	plenamente	o	Seu	plano	para	o	homem,	pendência	alguma	terá	ficado,	
e	assim,	instituirá	novos	céus	e	nova	terra	onde	habita	a	justiça	e	trará	a	cidade	já	há	muito	tempo	
preparada,	para	conviver	eternamente	com	a	sua	criação:	a	Jerusalém	celestial.	“Então	vi	um	novo	
céu	e	uma	nova	terra,	pois	o	primeiro	céu	e	a	primeira	terra	tinham	passado;	e	o	mar	já	não	
existia.”	(Apocalipse	21:1)	

Ele	me	levou	no	Espírito	a	um	grande	e	alto	monte	e	mostrou-me	a	
Cidade	Santa,	Jerusalém,	que	descia	do	céu,	da	parte	de	
Deus.	Apocalipse	21:10	

Ele	enxugará	dos	seus	olhos	toda	lágrima.	Não	haverá	mais	morte,	
nem	tristeza,	nem	choro,	nem	dor,	pois	a	antiga	ordem	já	passou".	Aquele	
que	estava	assentado	no	trono	disse:	"Estou	fazendo	novas	todas	as	coisas!"	
E	acrescentou:	"Escreva	isto,	pois	estas	palavras	são	verdadeiras	e	dignas	de	
confiança".	Disse-me	ainda:	"Está	feito.	Eu	sou	o	Alfa	e	o	Ômega,	o	Princípio	e	
o	Fim.	A	quem	tiver	sede,	darei	de	beber	gratuitamente	da	fonte	da	água	da	
vida.	O	vencedor	herdará	tudo	isto,	e	eu	serei	seu	Deus	e	ele	será	meu	filho.	
(Apocalipse	21:4-7)	
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ATIVIDADES	CEE	5	–	AULA	20	
	

1. Leia	a	passagem	abaixo	e	responda	a	que	período	se	refere:	

Vocês	 ouvirão	 falar	 de	 guerras	 e	 rumores	 de	 guerras,	 mas	 não	 tenham	 medo.	 É	
necessário	que	tais	coisas	aconteçam,	mas	ainda	não	é	o	fim.	Nação	se	levantará	contra	
nação,	e	 reino	 contra	 reino.	Haverá	 fomes	e	 terremotos	em	vários	 lugares.	 Tudo	 isso	
será	o	início	das	dores.	(Mateus	24:6-8)	

a) Grande	tribulação.	
b) Tribulação.		
c) Bodas	do	Cordeiro.	
d) Arrebatamento	da	igreja.	

	
2. Leia	a	passagem	abaixo	e	responda	a	quem	se	refere:	

Com	muitos	ele	fará	uma	aliança	que	durará	uma	semana.	No	meio	da	semana	ele	dará	
fim	ao	sacrifício	e	à	oferta.	E	numa	ala	do	templo	será	colocado	o	sacrilégio	terrível,	até	
que	chegue	sobre	ele	o	fim	que	lhe	está	decretado.	(Daniel	9:27)	

a) O	Anticristo.		
b) O	secretário	geral	da	ONU.	
c) O	Aiatolá	dos	muçulmanos.	
d) O	Papa.	

	
3. A	Bíblia	faz	a	interpretação	da	“metade	da	semana”	como	sendo:		

a) 3	meses	e	2	semanas.	
b) 3	dias	e	12	horas.	
c) 3	anos	e	6	semanas.	
d) 42	meses.		

	
4. Leia	a	passagem	abaixo	e	responda	a	que	período	se	refere:	

	“E	 os	 dez	 chifres	 que	 viste	 são	 dez	 reis,	 que	 ainda	 não	 receberam	 o	 reino,	 mas	
receberão	poder	como	reis	por	uma	hora,	juntamente	com	a	besta.”	(Apocalipse	17:12)	

e) Grande	tribulação.		
f) Tribulação.				
g) Grande	Dispersão.	
h) Inquisição.	

	
5. O	texto	de	Apocalipse	13:15-17	trata	de	que	assunto?	

a)		 Do	dragão	que	dá	autoridade	à	besta.	
b)		 Da	besta	que	foi	ferida	e	reviveu.	
c)		 Dos	que	vieram	da	grande	tribulação.	
d)		 Da	marca	da	besta	e	do	poder	da	sua	imagem.		
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6. E	os	que	receberem	a	marca	da	besta	ou	forem	adoradores	da	besta	serão	tidos	como	

adoradores	do	diabo	e	não	poderão	entrar	no	Reino	de	Deus.		
Complete	o	texto	corretamente:	
	

Um	 terceiro	 _____________	 os	 seguiu,	 dizendo	 em	 alta	 voz:	 "Se	 alguém	 adorar	 a	

_____________	e	a	sua	_____________	e	receber	a	sua	_____________	na	testa	ou	na	

_____________,	 também	beberá	do	_____________	de	Deus	que	 foi	derramado	sem	

mistura	 no	 cálice	 da	 sua	 _____________.	 Será	 ainda	 _____________	 com	 enxofre	

ardente	na	presença	dos	santos	anjos	e	do	_____________.	(Apocalipse	14:9,10)	

marca	 mão	 besta	
Cordeiro	 anjo	 ira	
atormentado	 imagem	 vinho	do	furor	

	

	

7. Que	evento	colocará	fim	à	grande	tribulação,	conforme	Mateus	24:27-30?	
	

a) O	arrebatamento	da	igreja.	
b) A	morte	das	duas	testemunhas.	
c) A	vinda	gloriosa	de	Cristo.	
d) A	chegada	do	terceiro	anjo.	

	
	
8. Ordene	o	texto	bíblico	de	Apocalipse	19:11-16.		

	

(				)	 Os	exércitos	do	céu	o	seguiam,	vestidos	de	linho	fino,	branco	e	puro,	e	montados	
em	cavalos	brancos.	

(				)	 Ele	 julga	e	guerreia	com	justiça.	Seus	olhos	são	como	chamas	de	fogo,	e	em	sua	
cabeça	há	muitas	coroas	e	um	nome	que	só	ele	conhece,	e	ninguém	mais.		

(				)		 Em	seu	manto	e	em	sua	coxa	está	escrito	este	nome:	REI	DOS	REIS	E	SENHOR	DOS	
SENHORES.		

(				)		 Está	vestido	com	um	manto	tingido	de	sangue,	e	o	seu	nome	é	Palavra	de	Deus.		

(				)		 De	sua	boca	sai	uma	espada	afiada,	com	a	qual	ferirá	as	nações.	"Ele	as	governará	
com	cetro	de	ferro".		

(				)	 Vi	o	céu	aberto	e	diante	de	mim	um	cavalo	branco,	cujo	cavaleiro	se	chama	Fiel	e	
Verdadeiro.		

(				)		 Ele	pisa	o	lagar	do	vinho	do	furor	da	ira	do	Deus	todo-poderoso.		
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9. Ordene	os	acontecimentos:	
	

(				)	 Juízo	do	Trono	Branco	

(				)	 Tribunal	de	Cristo	

(				)	 Reino	de	mil	anos	

(				)	 Eternidade	

(				)	 Bodas	do	Cordeiro	e	grande	tribulação	na	Terra.	

(				)	 Arrebatamento	da	Igreja	

(				)	 Julgamento	das	Nações	

(				)	 Segunda	vinda	de	Cristo	

(				)	 Entrega	do	Reino	ao	Pai	

	

10. Para	reflexão:		
	

Você	está	pronto	para	sofrer	perseguição	e	até	enfrentar	a	morte	por	amor	de	Cristo?	
(				)		Sim	
(				)		Não	
	
Você	considera	o	fato	de	o	anticristo	poder	ser	manifesto	ainda	nesta	geração?	
(				)		Sim	
(				)		Não	
	
Você	considera	importante	o	cristão	ensinar	sobre	o	fim	dos	tempos	para	os	seus	filhos	
e	netos?	
(				)		Sim	
(				)		Não	


