
A	RESTAURAÇÃO	DA

Verdade

Pense	Nisto

Satanás lançou a verdade por terra e pros-
perou temporariamente, mas Deus criou um 
plano especial para restaurar a verdade. 

Deus	restaurou	a	verdade	por	meio	da	
Sua	igreja	aqui	na	terra

Neste estudo você descobrirá qual é a igreja 
verdadeira e como Deus revela na Bíblia qual 
é o caminho da verdade. O Senhor nos ama e 
quer restaurar a verdade em nossa vida tam-
bém; por este motivo seu coração deve estar 
aberto para atender às orientações da Pala-
vra de Deus. O inimigo coloca diante do mun-
do várias religiões para confundir as pessoas e 
impedí-las de encontrar a salvação.

Saiba	que

10

Você faz parte da igreja verdadeira ou da igreja falsa? 
Está no caminho certo ou errado? Muitos dizem que 
todos os caminhos levam a Deus e que todas as igrejas 
são verdadeiras, mas não é isto que Jesus diz.

Ele diz: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará 
no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu 
Pai, que está nos céus”. Mateus 7:21; Mateus 7:22, 23.

Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. 
Quem são os falsos profetas? Mateus 15:7 a 9, 13, 14.

Cuidado com eles! Filipenses 3:2; Isaías 56:11; Apoc. 22:15.

Qualquer um, de qualquer religião, dirá que sua igreja é 
verdadeira, mas não é isto que a Bíblia ensina. Ela revela 
qual é a igreja verdadeira em Apocalipse 12:17. A igreja 
verdadeira tem as seguintes características...

1. Guarda os Mandamentos de Deus. Êxodo 20:3 a 17.

2. Tem o Testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10.

“Aquele que diz: Eu o conheço e não guarda os seus 
mandamentos é mentiroso, e nele não está a verda-
de.” I João 2:4.
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O	Grande	Teste

IGREJA
VERDADE	QUE	ACEITA

Resultado
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Assembléia	de	Deus sim sim sim sim não REPROVADA

Congregação	Cristã sim sim sim sim não REPROVADA

Universal sim sim sim sim não REPROVADA

Renascer sim sim sim sim não REPROVADA

Pentecostais	em	Geral sim sim sim sim não REPROVADA

Batista sim sim sim sim não REPROVADA

Metodista sim sim sim sim não REPROVADA

Luterana sim sim sim sim não REPROVADA

Presbiteriana sim sim sim sim não REPROVADA

Mórmons sim sim sim não não REPROVADA

Testemunhas	de	Jeová sim não não sim não REPROVADA

Católica	Romana sim sim sim sim não REPROVADA

Espíritas	em	Geral sim não não não não REPROVADA

Adventistas	do	7º	Dia sim sim sim sim sim APROVADA

Agora que você sabe qual é a igreja verdadeira. Deus 
diz que você deve sair do caminho errado e começar 
hoje mesmo uma nova vida no caminho certo. Leia 
Apocalipse 18:4 e decida-se pela verdade.Examine as palavras de Jesus em João 10:14 a 16.

Tenho outras ovelhas = Outros filhos
Não deste aprisco = Não desta igreja.
Então haverá um rebanho = Uma só igreja.
E um só pastor = Jesus Cristo.

Hoje os filhos de Deus estão espalhados nas mais 
variadas denominações. Esta, porém, nunca foi à 
vontade de Deus. Qual pai ficaria feliz vendo seus 
filhos espalhados? “Deus tem filhos em todas as de-
nominações. Porém, nem todas as denominações são 
igrejas de Deus”.

Vamos ver qual igreja, das mais conhecidas, será 
aprovada no teste das cinco verdades divinas. 
João 16:13. Veja o quadro a seguir.

Jesus	Disse

SIM            NÃO

Minha	Decisão
Eu quero pertencer a Igreja de Deus aqui na terra.

1ª.	Verdade	=	Deus	-	Jeremias	10:10.	
2ª.	Verdade	=	Jesus	-	João	16:13.
3ª.	Verdade	=	Espírito	Santo	-	I	João	5:6,7.	
4ª.	Verdade	=	Bíblia	-	João	17:17.
5ª.	Verdade	=	A	Lei	de	Deus	-	Salmo	119:151.	



A	Profecia	da	Mulher
Apocalipse	12:1		apresenta	a	mulher	
pura	com	os	seguintes	símbolos	pro-
féticos:

Uma	mulher.
Vestida	do	Sol.
Lua	debaixo	dos	pés.
Uma	coroa.
Doze	estrelas	na	coroa.

O	Significado

Com o objetivo de restaurar a verdade Deus 
estabeleceu uma igreja que deveria cumprir a 
missão descrita em Isaías 58:12. Esta igreja é 
descrita em Apocalipse 12:1 sob o símbolo de 
uma mulher.

Mulher

Coroa

Doze	Estrelas

• Mulher = Igreja: Efésios 5:23,32.
• Mulher Pura = Igreja fiel a Cristo

• Coroa = Vitória: Atos 8:20.

• 12 Estrelas = 12 Apóstolos: Daniel 12;13.

Sol

• Sol = Jesus no Novo Testamento: 
Salmo 84:11; Apocalipse 1:12 a 18.

Lua

• Lua = Sacrifício de cordeiros no VT:
Hebreus 9.

A estratégia de Satanás - muitas igrejas falsas:

A mulher prostituta e suas filhas - Apoc. 17.

O plano de Deus - uma igreja verdadeira:

A mulher virtuosa - Apocalipse 12.

“VOCÊ	ESTÁ	DIANTE	DA	IGREJA	VERDA-
DEIRA,	ANTES	E	DEPOIS	DA	CRUZ”	

A	Ira	do	Inimigo
Apocalipse	12:17	apresenta	o	inimigo	
irado	contra	a	igreja		pura	por	meio	
dos	seguintes	símbolos	proféticos:

Dragão	irado	contra	a	mulher
Foi	pelejar.
Os	restantes.
Mandamentos.
Testemunho	de	Jesus.

O	Significado

Dragão	Irado	contra	a	Mulher

Mandamentos

Testemunho	de	Jesus

• Satanás irado contra a igreja verdadeira.

• Lei de Deus

• O Espírito de Profecia: Apocalipse 19:10.

Foi	Pelejar

• Foi perseguir. Período da idade média em que 
a igreja romana perseguiu os cristãos fiéis.

Os	Restantes
• Remanescentes - Os fiéis dos últimos dias.

1260		anos

idade	média
538 1798

Início da
opressão Papal

Fim da opressão papal
Prisão do Papa por Berthier


