
Os	Símbolos
DAS	PROFECIAS

Sei que Deus tem 
um lindo plano 
para a minha vida 
e agora quero co-
nhecer as verdades 
de Deus de acordo 
com as profecias 
da Bíblia. Quero 
continuar fiel aos 
ensinos da Bíblia.

SIM            NÃO

Em todos os tempos, por meio de quem Deus 
tem falado? Amós 3:7.

O que ocorre com as pessoas se não há profe-
cia? Provérbios 29:18.

Os ensinos da Bíblia são apenas para pessoas 
muito estudadas? Mateus 11:25.

Por que as pessoas erram? Mateus 22:29.

Qual é o conselho de Jesus para todos nós? 
João 5:39.

O que fazer quando não entender a Bíblia? 
Apocalipse 1:3.
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Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

“A História que o grande EU SOU assinalou 
em Sua Palavra, unindo-se cada elo aos de-
mais na cadeia profética, desde a eternidade 
no passado até a eternidade no futuro, diz-nos 
onde nos achamos hoje, no prosseguimento 
dos séculos, e o que se poderá esperar no tem-
po vindouro. Tudo o que a profecia predisse 
como devendo acontecer, até a presente épo-
ca, tem-se traçado nas páginas da História, e 
podemos estar certos de que tudo que ainda 
há de vir se cumprirá em sua ordem” – Ellen 
White, Educação, p. 178.

Vamos	descobrir	a	maneira	correta	de	
entender	as	profecias

Saiba	que
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É muito importante você conhecer a Bíblia Sa-
grada, mas Satanás não quer que você conheça a 
Palavra de Deus; ele não quer que você entenda as 
profecias... Por isso a dificuldade para você estudar 
a Bíblia. 

Fazer este curso já é uma vitória para você; já 
é uma bênção para sua vida espiritual, mas Deus 
quer revelar muito mais... Ele quer revelar a você o 
plano da salvação. 

À medida que você estudar a Bíblia, a luz da 
verdade irá iluminar a sua mente, as trevas irão se 
dissipar, e Deus vai tirar as trevas e trazer luz ao 
seu coração!

Estudando a Bíblia, a verdade vai expulsar o ini-
migo da sua vida e a luz do evangelho fará de você 
um vitorioso no conflito entre o mal e o bem.

Minha	Decisão

“E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. 
João 8:32. 

Jesus vai libertar você...
...do pecado,
...da dúvida,
...do medo,
...da insegurança,
...do mal,
...do orgulho,
...do vazio interior, 
e das garras de Satanás.
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Como	Estudar	a	Bíblia:
A	Palavra	de	Deus	deve	ser	examina-
da	com	muita	oração	e	muito	cuida-
do.	João	5:39.

O	profeta	 Isaías	 apresenta	 um	prin-
cípio	que	nos	ajuda	a	buscar	a	inter-
pretação	da	profecia.	

Este	princípio	é:	

A	BÍBLIA	INTERPRETA-SE	A	SI	MESMA.

“Porque	 é	 preceito	 sobre	 preceito,	
preceito	e	mais	preceito;	regra	sobre	
regra,	regra	e	mais	regra;	um	pouco	
aqui,	um	pouco	ali.”	Isaías	28:10.

As profecias relacionadas com o Grande 
Conflito entre o mal e o bem são apresenta-
das em forma simbólica - Os livros de Daniel 

e Apocalipse - mas podemos 
compreender plenamente 
se deixarmos a Bíblia falar 

por si mesma, se estu-
darmos o santo livro 
com o coração aberto 
à verdade de Deus.

Tabelinha	de	Conversão

Animal

Mulher

Um	Dia

Águas

Daniel 7:17 e 23.

“Bem-aventurado aquele que lê e aquele 
que ouve as palavras da profecia 
e guarda as coisas nela escritas, 
pois o tempo está próximo.”  
Apocalipse 1:3.

Ventos

Efésios 5:23 e 32.

Ezequiel 4:6-7.

Apocalipse 17:15.

Jeremias 51:1 a 5.

Chifres

Tempos

Dragão

Cordeiro

Apocalipse 17:12.

Cauda

Daniel 11:13.

Apocalipse 12:9.

João 1:29.

Isaías 9:15.

Estrelas

Apocalipse

Apocalipse 12:4 e Daniel  12:3.

Apocalipse 1:3.


