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Um grande silêncio pairava sobre a sala 
do julgamento, e todos os olhos 
estavam fixos no rei Salomão. Seus 

servos se perguntavam como o jovem monarca 
resolveria esse caso complicado.

Duas jovens mães moravam na mesma casa 
e cada uma deu à luz um menino, em datas bem 
próximas. Durante a noite, uma das mães, 
acidentalmente, se deitara sobre o menino, 
matando-o. Ao levantar e ver que seu filho 
estava frio e imóvel, a mulher angustiada 
tomou para si o bebê da companheira de quarto 
que dormia e colocou seu filho morto em seu 
lugar. Mais tarde, a outra mãe acordou, viu o 
corpo morto e começou a chorar amargamente. 
Mas após examinar o recém-nascido, 
rapidamente percebeu que não era seu filho. 
Do outro lado do quarto, viu sua companheira 

agarrando fortemente o seu bebê.
Agora as duas mulheres estavam perante o rei, disputando a posse do 

menino vivo. “O vivo é meu filho”, gritava uma. “Não, o morto é teu filho”, 
contradizia a outra.

Como o rei determinaria quem era a mãe verdadeira? Salomão, 
interrompendo o debate, pediu para um guarda pegar a espada e dividir o 
filho ao meio. A princípio, o guarda pensou que o rei não estivesse falando 
sério, mas Salomão começou a se indignar com a hesitação do guarda. 
Lentamente desembainhou sua espada afiada e reluzente e foi em direção a 
mulher que segurava a criança. De repente, a mãe verdadeira se jogou aos pés 
do rei e suplicou: “Dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis”. Mas 
a outra mulher dizia: “Nem meu nem teu; seja dividido”. Com isso, Salomão 
soube perfeitamente quem era a mãe verdadeira.

 Em profecia, mulher simboliza a igreja (Jeremias 6:2). Com tantas 
igrejas nos últimos dias, como podemos distinguir a igreja verdadeira — a 
igreja remanescente dos últimos dias que tem o Filho vivo — das outras 
igrejas falsas? Assim como Salomão, devemos usar a espada, que é a palavra 
de Deus (Hebreus 4:12)!
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O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  Como Apocalipse descreve a igreja verdadeira?

  Apocalipse 12:1, 2, 5 Uma _________ vestida do sol com a lua 
debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-
se grávida, grita com as dores de _______, sofrendo tormentos para 
dar à luz. ... Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as 
nações com _______ de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus 
até ao seu trono. 
Na profecia bíblica, a igreja é simbolizada por uma mulher pura (Jeremias 6:2). 
Em Apocalipse 12, esta mulher está vestida de sol, lua e estrelas — a luz 
natural da criação de Deus. Jesus disse à igreja: “Vós sois a luz do mundo” 
(Mateus 5:14). O sol representa a luz de Jesus (Salmos 84:11; Malaquias 4:2). 
A lua sobre seus pés representa os tipos de sombras do sistema de sacrifícios 
do Antigo Testamento. Assim como a lua reflete a luz do sol, o sistema de 
sacrifícios também era útil porque refletia a luz do Messias vindouro 
(Colossenses 2:16, 17; Hebreus 10:1). As 12 estrelas na cabeça simbolizam a 
liderança da igreja — 12 tribos no Antigo Testamento e 12 discípulos no Novo 
Testamento. O que governa todas as nações com uma vara de ferro é Jesus 
(Salmos 2:7-9; Apocalipse 19:13-16).

2.  Quem é o “grande dragão vermelho” e o que ele tenta 
fazer?

  Apocalipse 12:9 E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que 
se chama ________ e __________. 
Apocalipse 12:4 O dragão se deteve em frente da mulher que estava 
para dar à luz, a fim de lhe __________ o filho quando nascesse.
O dragão é Satanás que, no tempo do nascimento de Jesus, estava 
trabalhando através do império romano. Satanás influenciou Herodes, 
governador de Roma, a tentar assassinar o menino Jesus matando todas as 
crianças em Belém (Mateus 2:16).

3.  O que acontece depois que Satanás falha em destruir 
Jesus?

  Apocalipse 12:5 E o seu filho foi ____________ para Deus até ao seu 
trono.
Após Sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu e ao trono de Deus (Atos 1:9-
11), estando fora do alcance de Satanás.

4.  Depois de Jesus ser arrebatado ao céu, o que Satanás 
fez à igreja?

  Apocalipse 12:13 Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, 
_____________ a mulher que dera à luz o filho varão.
Quando Satanás não pôde mais descarregar seu ódio em Jesus, decidiu feri-lo 
direcionando sua fúria contra a igreja.

5.  Para onde foi a mulher nesse terrível período de 
perseguição? Quanto tempo durou essa perseguição? 

  Apocalipse 12:6 A mulher, porém, fugiu para o ___________, onde 
lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 
mil duzentos e sessenta dias.
A mulher (a igreja de Deus) fugiu para o deserto (lugares remotos da terra) 
para se esconder de seus inimigos. É um fato histórico bem conhecido que, 
durante a Idade Média, o povo de Deus fugiu para as cavernas e lugares 
solitários da terra, incluindo a região litorânea dos Estados Unidos, à procura 
de liberdade religiosa e proteção contra a perseguição papal. Os 1.260 dias 
(também descritos na Bíblia como 42 meses ou 3 anos e meio) referem-se 
ao terrível período dos 1.260 anos de perseguição no qual milhões 
morreram por causa de sua fé. Durante esse período de tempo, a igreja de 
Deus esteve viva, mas não era identificada como uma organização oficial e 
visível. (Ver suplemento intitulado “Anos de perseguição”).

6.  Que outras duas marcas identificam a igreja de Deus?

  Apocalipse 12:17 Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com 
os restantes da sua descendência, os que guardam os 
_________________ de Deus e têm o _____________ de Jesus.
A igreja remanescente de Deus, para a qual Ele está chamando Seu povo, 
guardará os Dez Mandamentos de Deus (inclusive o sábado). Também terá 
o testemunho de Jesus, que é o espírito ou dom de profecia (Apocalipse 
19:10). Deus chama a igreja do fim dos tempos de “restantes” ou 
“remanescente” (Ap 12:17, ACF), porque é idêntica em doutrina e 
características à igreja dos apóstolos. Um “remanescente” é como um 
retalho — a última porção que resta de uma peça de tecido, que é 
exatamente igual à primeira peça do mesmo tecido.

7.  Como Jesus disse que demonstramos nosso amor por Ele?

 João 14:15 Se me amais, ______________ os meus mandamentos.
  1 João 5:3 Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus 

_____________________.
Em nossa história inicial, Salomão foi capaz de identificar a mãe verdadeira 
por sua exibição genuína de amor. Da mesma forma, a igreja verdadeira de 
Deus será reconhecida por seu amor, seu sacrifício e desejo de obedecer a 
Seus mandamentos.

8.  Quais três mensagens angélicas a igreja de Deus no 
tempo do fim estará pregando?

  Apocalipse 14:7 Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a 
hora do seu _______; e _________ aquele que fez o céu, e a terra, e 
o mar, e as fontes das águas. 
Apocalipse 14:8 Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: _______, 
_______ a grande ___________ que tem dado a beber a todas as 
nações do vinho da fúria da sua prostituição. 
Apocalipse 14:9, 10 Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, 
em grande voz: Se alguém adora a ________ e a sua imagem e 
recebe a sua ________ na fronte ou sobre a mão, também esse beberá 
do vinho da cólera de Deus.
Essas três declarações angélicas representam as três mensagens urgentes 
que a igreja de Deus pregará antes do retorno de Jesus.
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9.  Para quem a igreja de Deus pregará essas mensagens?

  Apocalipse 14:6 Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se 
assentam sobre a terra, e a ______ ________, e tribo, e língua, e 
povo.
A igreja de Deus do tempo do fim pregará essa tríplice mensagem a todas 
as nações da terra.

10.  Que especificações Deus deu em Sua palavra para nos 
ajudar a identificar a igreja do tempo do fim?

 A.  Surgirá e fará sua obra visível após sair do deserto em 1798 
(Apocalipse 12:6, 13-17).

 B.  Ensinará as mesmas verdades que os apóstolos ensinaram e todos 
os seus ensinos estarão de acordo com a Bíblia (Apocalipse 12:17).

 C.  Guardará os Dez Mandamentos, inclusive o sábado (Apocalipse 
12:17).

 D. Terá o espírito de profecia (Apocalipse 12:17; 19:10).
 E.   Proclamará com alta voz as três mensagens de Deus para o tempo 

do fim (Apocalipse 14:6-14).
 F.  Será um movimento mundial (Apocalipse 14:6).
 G.  Ensinará o evangelho eterno, cuja salvação está apenas em Cristo 

(Apocalipse 14:6).
Muitos cristãos amorosos são membros de igrejas que não reúnem as sete 
especificações acima. No entanto, nenhuma dessas igrejas pode ser a 
remanescente de Deus para a qual Ele está chamando todos os Seus filhos 
sinceros, porque a igreja do tempo do fim deve reunir todas as sete 
especificações.

11.  Jesus lhe proporciona esses sete pontos de 
identificação proféticos e lhe diz: “Vá e encontre 
Minha igreja”. O que Ele promete acerca desta busca?

 Lucas 11:9 Buscai, e ____________________.

12.  Quantas organizações no mundo se encaixam nesses 
sete pontos?

  Efésios 4:5 Há um só Senhor, ______ só ____, um só batismo.
Apenas uma igreja no mundo inteiro se encaixa nessas especificações — a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a igreja que acredita nas mensagens 
destas lições. Neste momento, ela está pregando a incrível mensagem dos 
três anjos de Apocalipse 14:6-12 por todo o mundo. E milhões estão 
aceitando.

13.  Muitas denominações se dizem cristãs. Isso faz delas a 
igreja verdadeira de Deus?

  Isaías 4:1 Sete mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, 
dizendo: Nós mesmas do nosso próprio _____ nos sustentaremos e do 
que é _______ nos vestiremos; tão-somente queremos ser chamadas 
pelo teu ______; tira o nosso opróbrio.
O pão é o símbolo da palavra de Deus (João 6:35, 51, 52, 63), e as 
vestimentas são símbolo de Sua justiça (Apocalipse 19:8). As sete mulheres 
nessa profecia têm seu próprio pão (conceito de verdade) e querem manter 
sua própria roupa (justiça). Não querem o manto sem mancha da justiça de 

Jesus Cristo. Tudo o que desejam é levar o nome de Jesus, provavelmente 
porque a Bíblia diz: “Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, 
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos” (Atos 4:12).

14.  Assim que alguém descobre a verdadeira igreja de Deus 
para o tempo do fim, é necessário se tornar membro 
dela?

  Atos 2:47 Enquanto isso, ____________________ o Senhor, dia a dia, 
os que iam sendo salvos.
Sim, é decisivo tornar-se membro da igreja de Deus do tempo do fim. Note 
como Deus responde claramente a esta questão sobre ser membro:

•	 Somos	todos	chamados	em	um	corpo	(Colossenses	3:15).

•	 Esse	corpo	é	a	igreja	(Colossenses	1:18).

•	 Entramos	nesse	corpo	pelo	batismo	(1	Coríntios	12:13).

É tão necessário fazer parte da igreja de Deus hoje como foi entrar na arca nos 
dias de Noé. O Senhor diz: “Entra na arca, tu e toda a tua casa” (Gênesis 7:1).

15.  Havia quantos meios de salvação nos dias de Noé?

  Hebreus 11:7 Pela fé, Noé ... aparelhou uma _______ para a salvação 
de sua casa.
Jesus diz que o tempo imediatamente antes da segunda vinda será como nos 
dias de Noé (Lucas 17:26). Haverá apenas um meio de salvação, assim como 
havia apenas uma arca nos dias de Noé.

16.  Pelo fato de haver muitos cristãos fiéis em outras 
igrejas e, uma vez que Deus tem apenas um 
remanescente verdadeiro, o que acontecerá com esses 
cristãos sinceros?

  João 10:16 Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco; a mim me 
convém _____________; elas ___________ a minha voz; então, 
haverá _____ rebanho e um pastor. 
Apocalipse 18:2, 4 Caiu! Caiu a grande Babilônia ... _____________ 
dela, ________ meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para 
não participardes dos seus flagelos.
Jesus chamará todos os Seus fiéis e honestos seguidores para saírem de 
Babilônia. Eles ouvirão Sua voz, responderão e entrarão em Sua única e 
verdadeira igreja para o tempo do fim.

 

Sua Resposta
Jesus está lhe chamando hoje para entrar na segurança de Sua igreja no 
tempo do fim. Você é muito precioso para Ele. Deseja atender agora Seu 
chamado?

RESPOSTA: _______________

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

Anos de perseguição

Os 1.260 anos de tribulação são mencionados várias vezes na Bíblia 
porque, historicamente, foram os piores já enfrentados pelo povo de Deus 
(Mateus 24:21). São mencionados como 1.260 dias, 42 meses e 3 tempos e 
meio, ou anos (Apocalipse 12:6, 14; 13:5; Daniel 7:25). Usando o calendário 
judaico, que tem 360 dias em um ano, todos os três somam a mesma 
quantidade de tempo — 1.260 anos. Um dia profético equivale a um ano 
literal (Ezequiel 4:6; Números 14:34).

 A história mostra claramente que o papado tinha o poder que 
perseguiu por 1.260 anos. Esse período começou em 538 d.C., quando o 
poder papal se tornou supremo no mundo cristão, de acordo com o 
decreto do imperador romano Justiniano. Nele, o imperador reconheceu o 
bispo de Roma como o cabeça de todas as igrejas. Esse documento se 
tornou uma parte do código de Justiniano, um sistema de leis básico do 
império. Esse período acabou em 1798 quando o general de Napoleão, 
Alexandre Berthier, levou o papa cativo. Pelo menos 50 milhões de cristãos 
morreram por sua fé nesse período de perseguição.

Os pontos cruciais

Três fatos de grande importância para o povo de Deus são estabelecidos 
em Apocalipse 12:10-12. São eles:

1. Jesus derrotou Satanás, o acusador dos irmãos, na cruz. 
 2. Todos podemos vencê-lo pelo sangue de Jesus e por compartilhar   
 nosso testemunho. 
 3. O diabo está furioso porque sabe que seu tempo é curto. Não   
 podemos esperar que ele se comporte como um cavalheiro. Ele é nosso  
 pior inimigo.

A mensagem é que Jesus, que derrotou Satanás, nos oferece Seu 
incomparável poder de graça. Com o poder de Jesus em nossa vida, não 
falharemos. A fúria de Satanás não precisa nos afetar. Ele é um inimigo 
derrotado. Foi vencido na guerra no céu e foi expulso. Foi vencido por 
Jesus na cruz e perdeu seu domínio. Será derrotado legalmente em seu 
próprio caso no juízo e, novamente, será derrotado ao atacar a cidade santa 
de Deus. Por fim, sofrerá a derrota de ser eliminado da terra no lago de 
fogo. E o mais maravilhoso, Jesus promete que Satanás será derrotado em 
sua amarga luta para destruir você e eu. Que tremenda mensagem de 
esperança de Jesus!
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