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Os dois primeiros filhos de Adão e 
Eva tinham personalidade e 
comportamento muito diferentes 

um do outro. Caim gostava de cultivar e 
construir, enquanto que Abel amava 
andar pelas colinas e prados com seu 
rebanho.

Após a entrada do pecado neste novo 
mundo, por meio da desobediência de 
Adão e Eva, Deus estabeleceu um sistema 
de sacrifício e explicou que “sem 
derramamento de sangue não [havia] 
remissão de pecados” (Hebreus 9:22). 
Deus disse a eles que esses sacrifícios 
apontavam para o tempo quando Jesus se 
tornaria humano e morreria como o 
Cordeiro de Deus pelos pecados do 
mundo. Abel trouxe fielmente um 

cordeiro como sacrifício por seus pecados, mas Caim pensava que 
não era necessário obedecer à ordem de Deus com tanta exatidão. 
Ele considerava o sistema de sacrifício muito confuso e concluiu 
que, contanto que trouxesse uma oferta e adorasse a Deus, os 
detalhes não importariam. Então, trouxe uma oferta de seu 
próprio trabalho — alguns frutos do campo. Caim observava irado 
como o fogo desceu do céu e consumiu a oferta de Abel, mas 
deixou a sua intocável. O Senhor amavelmente incentivou Caim a 
se humilhar e a obedecer, mas ele persistia teimosamente em sua 
rebelião. Abel também tentou argumentar gentilmente com seu 
irmão mais velho, mas Caim ficou furioso. Quando recuperou os 
sentidos, o corpo imóvel de Abel estava aos seus pés. Deus 
proferiu uma maldição sobre Caim e, quando ele se queixou da 
sentença, o Senhor colocou uma marca sobre ele para que as 
gerações futuras não se vingassem por este homicídio. 

O livro de Apocalipse nos conta que, nos últimos dias, haverá 
novamente uma batalha entre os cristãos a respeito de como e 
quando adorar. Logo, todos serão identificados pelo selo de Deus 
ou pela marca da besta.

FIP14

O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  Quem será protegido durante as sete pragas?

  Apocalipse 7:3 Dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, 
nem as árvores, até ___________ na ________ os servos do nosso 
Deus.
Os que receberem o selo de Deus em sua fronte estarão protegidos durante 
as pragas (Salmos 91:7-11).

2.  Qual é o “selo” que os justos terão em sua fronte?

  Isaías 8:16 Resguarda o testemunho, sela a _____ no coração dos meus 
discípulos.
O selo de Deus é encontrado em Sua lei. Um selo é o que torna um 
documento oficial e, normalmente, contém três características: nome, função 
e território. Um exemplo seria “Ciro, rei da Pérsia”, em Esdras 1:1.

3.  Qual dos 10 mandamentos contém todos os elementos 
de um selo?

  Êxodo 20:11 Porque, em seis dias, _____ o _________ os céus e a 
terra, o mar e ______ o que neles há.
O quarto mandamento é o único que contém todos os três elementos de um 
selo: (1) “O Senhor” — Seu nome, (2) “fez” — sua função, como Criador, (3) 
“os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há” — Seu território.

4. O que Deus deu como sinal especial de Seu poder?

  Ezequiel 20:12  Lhes dei os meus sábados, para servirem de _______ 
entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os 
santifica. 
Ezequiel 20:20 Santificai os meus ___________, pois servirão de 
_______ entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso 
Deus.   
Êxodo 31:13 Certamente, guardareis os meus sábados; pois é ______ 
entre mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que eu sou o 
Senhor, que vos santifica.
Deus declara claramente que deu o sábado como sinal de Seu poder para 
criar e santificar. É seu selo, ou marca de autoridade. As palavras “selo”, “sinal”, 
“marca” e “símbolo” são usadas alternadamente por toda a Bíblia (compare 
Gênesis 17:11 com Romanos 4:11 e Apocalipse 7:3 com Ezequiel 9:4).

5.  O que a segunda besta do Apocalipse 13 nos força a 
receber?

  Apocalipse 13:16 A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os 
pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa _______ 
sobre a mão direita ou sobre a ___________.

6. O que é a marca da besta?   
 Identificamos a primeira besta do Apocalipse 13 na lição 13. Qual sua marca de  
 poder e autoridade? A melhor forma de descobrir sua marca e autoridade é 
 perguntar diretamente ao papado. Observe o seguinte trecho extraído de um  
 catecismo católico:

“P. Qual é o dia de descanso?
“R. O sábado é o dia de descanso.
“P. Por que observamos o domingo em vez do sábado?
“R. Observamos o domingo em vez do sábado porque a igreja católica 
romana, no Concílio de Laodicéia (336 d.C.), transferiu a solenidade do 
sábado para o domingo”.¹
A seguir, temos outra afirmação do catecismo:
“P. Tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder para 
instituir dias de guarda?
“R. Não tivesse ela tal poder, não teria feito aquilo em que todas as 
modernas religiões com ela concordam — a substituição da observância 
do sábado, o sétimo dia, pela observância do domingo, o primeiro dia da 
semana, mudança para a qual não há nenhuma autoridade 
escriturística”.²
Então o papado está dizendo que sua marca de poder e autoridade está 
fazendo com que o domingo seja um dia santo, uma mudança aceita por 
praticamente todo o mundo cristão. (Ver suplemento intitulado “Que 
pergunta importante o papado faz aos protestantes?”).

1 Perter Geiermann, The Convert's Cathechism of Catholic Doctrine [O catecismo da doutrina 
católica para o convertido] (St. Louis: B. Herder Book Co., edição de 1957), p. 50.

2 Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism [Um catecismo doutrinário] (Nova York: P.J. 
Kenedy & Sons, terceira edição americana, revisada, s.d.), p. 174.

7. A marca da besta ou o selo de Deus são visíveis?

  Hebreus 10:16 Diz o Senhor: Porei no seu __________ as minhas 
leis e sobre a sua ________ as inscreverei. 
Eclesiastes 9:10 Tudo quanto te vier à ______ para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças. 
Êxodo 13:9 E será como _______ na tua mão e por ____________ 
entre teus olhos; para que a lei do SENHOR esteja na tua boca. 
Isaías 59:6, 7 As obras deles são obras de iniquidade, obra de 
violência há nas suas _______. ... Os seus _____________ são 
pensamentos de iniquidade; nos seus caminhos há desolação e 
abatimento.
Nem a marca da besta nem o selo de Deus são exteriormente visíveis. A 
fronte representa a mente e a mão é um símbolo de trabalho. “Na mão” e 
“entre os olhos” são símbolos consistentes na Escritura para os pensamentos 
e ações de uma pessoa (Êxodo 13:16; Deuteronômio 6:8; 11:18). A pessoa 
receberá a marca da besta em sua mão ao escolher crer que o domingo é 
um dia santo, a despeito da verdade bíblica. A pessoa será marcada na mão 
direita ao trabalhar no sábado de Deus ou por guardar leis dominicais por 
questões de conveniência, como um emprego, família, etc. Embora o sinal 
seja invisível aos homens, Deus saberá quem tem qual marca (2 Timóteo 
2:19). De certo modo, cada pessoa marcará a si mesma. Se eu respeitar e 
considerar o santo sábado de Deus, Ele me marcará como Seu. Se eu 
observar o falso sábado da besta, Ele me marcará como pertencente à besta.

8. Como Jesus determina se somos Seus servos?

  Romanos 6:16 Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como 
servos para obediência, desse mesmo a quem ___________ sois 
servos. 
João 14:15 Se me amais, ______________ os meus mandamentos.

Marcado para a Morte Gênesis 4:1-15
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9. Alguém já tem a marca da besta?

  Apocalipse 13:17 Ninguém possa _________ ou _______, senão 
aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Ninguém tem a marca da besta ainda. Quando se tornar uma questão 
imposta, apenas aqueles que tiverem recebido a marca da besta poderão 
comprar ou vender. Nesse momento, as pessoas que guardam o santo 
sábado de Deus o farão arriscando suas vidas (Apocalipse 13:15), e aqueles 
que escolherem profanar Seu santo dia e oficialmente declararem seus 
votos, ao colocar as leis dos homens acima da lei de Deus, serão marcados 
como pertencentes ao anticristo. Todos os que forem leais a Jesus e a Seu 
dia santo receberão o selo glorioso de Jesus, tornando-os Seus para 
sempre. Os que tentarem permanecer neutros serão contados para o 
anticristo (Mateus 12:30).

10.  Que duas coisas o poder do anticristo tenta alterar?

  Daniel 7:25 Cuidará em mudar os ________ e a ________.
Daniel 7 revela uma descrição no Antigo Testamento do poder do anticristo. 
Claramente declara que a besta tenta mudar tanto as leis de Deus quanto o 
tempo. O papado tem tentado mudar as leis de Deus ao: (1) omitir o 
segundo mandamento contra a adoração de imagens, (2) encurtar o quarto 
mandamento de 99 palavras para apenas seis a fim de evitar mencionar que 
dia é o sábado e, (3) adotar a prática romana pagã de que cada dia deve 
começar à meia noite em vez de ao pôr-do-sol. O tempo de Deus para o 
sábado vai do pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado (Levítico 
23:32). Nenhum mortal deveria sequer se atrever a mudar a lei ou os 
tempos de Deus (Mateus 5:18).

11.  Qual foi a crítica que Deus fez a seus antigos 
sacerdotes ou pastores?

  Malaquias 2:8, 9 Tendes feito ___________ a muitos. ...  Não 
guardastes os meus caminhos e vos mostrastes __________ no 
aplicardes a lei.

  Oséias 4:6 O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 
conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, 
também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; 
visto que te ___________ da _____ do teu Deus, também eu me 
esquecerei de teus filhos.
Deus ainda se sente magoado quando Seus pastores são parciais a oito ou 
nove mandamentos e “a muitos [fazem] tropeçar na lei” (Ml 2:8, ACF), 
especialmente, no que diz respeito ao Seu mandamento de guardar o dia 
santo. Praticamente todas as igrejas admitem em seus escritos oficiais que 
não há apoio bíblico para a guarda do domingo. De maneira trágica, 
protestantes e católicos são culpados perante o tribunal de Deus por rejeitar 
o sábado bíblico! Deus mesmo deu o sábado como um sinal ou marca de 
Seu poder de criar, santificar e salvar (Êxodo 31:17; Ezequiel 20:12). Pode 
algum homem violar este sagrado sinal que representa o grande Deus do 
céu e tudo que Ele representa? 

12.  Como os antigos líderes de Deus consideravam as 
grandes coisas de Sua lei?

  Oséias 8:12 Embora eu lhe escreva a minha lei em dez mil preceitos, 
estes seriam tidos como coisa ___________.

Os tempos não mudaram. Deus incluiu o sábado, Seu grande sinal, no meio 
de Sua lei e inicia o mandamento com a palavra “lembra-te”. Ainda hoje, 
muitas pessoas acham que guardar o sábado do sétimo dia é algo estranho.

13.  Que repreensão solene e específica Deus deu aos líderes 
religiosos sobre Seu santo sábado?

  Ezequiel 22:8 ____________ as minhas coisas santas e profanaste os 
meus sábados. 
Ezequiel 22:26 Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam 
as minhas coisas santas; entre o santo e o profano, não fazem 
___________ ... dos meus sábados __________ os olhos; e, assim, sou 
profanado no meio deles.
Deus repreende explicitamente os líderes religiosos que dizem que o sábado 
não importa e que alegam o “Assim diz o Senhor”, quando isso não é verdade.

14.  Que pecado específico Deus ordena que Seus líderes 
denunciem?

  Isaías 58:1, 13, 14 Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a 
voz como a trombeta e __________ ao meu povo a sua transgressão ... 
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus _________ 
___________ no meu santo dia; se chamares ao sábado 
____________ e santo dia do Senhor ... Então, te deleitarás no Senhor.
Deus exige de Seus líderes espirituais que chamem a quebra do sábado de 
pecado e insista para que Seu povo guarde o Seu sábado como um dia santo. 
Assim como os discípulos na antiguidade, nossa única segurança é obedecer a 
Deus e não aos homens (Atos 5:29).

15.  O que acontece quando você decide aceitar a Jesus e 
seguir-Lhe fielmente?

  Mateus 11:29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque 
sou manso e humilde de coração; e achareis _________ para a vossa 
alma.
Paz e descanso gloriosos entram em seu coração no momento de sua 
conversão. O sábado, que significa “descanso”, é um símbolo do descanso e 
da paz que vêm do novo nascimento (Hebreus 4:1-10). Aqueles que 
verdadeiramente nascem de novo guardarão o sábado como um sinal 
abençoado desse descanso (observe os versículos 4, 9, 10). Não há alegria 
como a alegria que vem de uma pessoa convertida que guarda o santo 
sábado.

Sua Resposta
Antes que você possa dizer “não” à marca da besta, deve dizer “sim” ao selo de Deus. 
Jesus está à porta do seu coração esperando por uma resposta. Deseja colocar-se sob o 
estandarte de Seu glorioso sábado como evidência que O aceitou como seu criador e 
salvador?

RESPOSTA: _______________

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

Que pergunta importante o papado faz aos protestantes?

Os protestantes têm repetidamente perguntado ao papado: “Como 
ousas mudar a lei de Deus?”. Mas a questão colocada para os protestantes 
pela igreja católica é ainda mais penetrante. Eis a pergunta oficial: “Vais me 
dizer que o sábado era o sábado judaico, mas que o sábado cristão foi 
mudado para domingo. Mudado! Mas por quem? Quem tem autoridade 
para mudar um mandamento expresso do Deus Todo-Poderoso? Quando 
Deus falou: ‘Guardarás o sétimo dia’, quem ousará dizer: ‘Não, tu podes 
trabalhar e empreender todas as formas de negócio no sétimo dia; mas, 
santificarás o primeiro dia em seu lugar’? Essa é uma pergunta muito 
importante, que eu sei que podes responder. És protestante e professas 
seguir a Bíblia e somente a Bíblia; no entanto, ainda com um assunto tão 
importante como a observância de um dia em sete, como dia santo, vais 
contra a letra simples da Bíblia e colocas outro dia no lugar do dia que a 
Bíblia ordenou. A ordem para santificar o sétimo dia é um dos dez 
mandamentos; crês que os outros nove ainda estão em vigor; quem te deu 
autoridade para adulterar o quarto mandamento? Se és consistente com 
teus próprios princípios, se realmente segues a Bíblia e somente a Bíblia, 
deves ser capaz de apresentar uma porção do Novo Testamento em que este 
quarto mandamento tenha sido expressamente alterado”.¹

1 Librarian of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? [Por que não 
santificar o dia de sábado?] (Londres: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.
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