AGENDA SEMANAL

Hinos para a Semana
136 – BEM-AVENTURADO
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa,
Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
Bem aventurado é o que tem, sede da justiça de Deus,
Aqueles que são filhos da luz cuja força vem do nosso Deus.
Que o teu reino venha sobre nós,
Queremos tua glória sobre nós.
Ouve, oh Deus, nossa oração, altíssimo;
Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
Só tu és santo(2x) Só tu és santo, senhor. (4x)
148 – PRESO AO TEU AMOR
Eu não sei mais viver sem Tua presença,
Como a terra precisa da chuva preciso de Ti.
Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu,
Teu amor não me condenou, me conquistou.
Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou,
Com cordas de amor, Você me amarrou,
Estou presa ao Teu amor!
MOTIVOS DE ORAÇÃO
 Vida espiritual dos Batistas da Promessa: avivamento e
ânimo para o serviço no reino.
 Construção dos templos: liberalidade e voluntariedade de
doadores de materiais.
 Fidelidade para honrarmos com o pagamento do aluguel.
 Oficiais (pastores e diáconos) Batistas da Promessa: sabedoria para liderar e ensinar as Escrituras com fidelidade.
 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: perseverança e fidelidade na defesa da Fé Cristã.
 Missionários: Luzia Gonçalves; Élio Figueroa e família, e a
Missão ‘Plan Amor’ (Ciudad Guaiana, Venezuela); Ezequias
Farias e Eduarda Candeia (Goiânia/GO);
 Missionário Maike e família, em Manaquiri/AM, pastor da
Primeira Igreja Batista da Promessa.
 Famílias da igreja: despertamento para busca espiritual,
avivamento e cultos domésticos.
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidar com o
que pertence ao povo.
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedoria e
zelo para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis
aos Textos originais Massorético e Receptus.







Terças, culto de Oração, 19h30.
Quintas, culto de Doutrina, 19h30.
Sábado, Manhã de Poder, 8h30.
Domingo (manhã), EBD, 8h30.
Domingo (noite), 18h.
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“Deste
Deste um estandarte aos que te temem, para o
arvorarem no alto, por causa da verdade”
verdade (Sal. 60.4)

ESCATOLOGIA

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;
mas aquele que não crê no Filho não verá a
vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.”
(João 3.36 – ACF)

(Pr. Ícaro Alencar de Oliveira)

Lição 22
O IMPÉRIO ROMANO RESSURGIDO
Texto-bíblico:
bíblico: “Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta” (Ap. 17.13)
Leitura bíblica:
bíblica Dan. 2.36-45; Ap. 13.1-6; 17.1-14.
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 108. Chamada Final |
111. Não Tardará | 114. A Vinda do Senhor.
A. Introdução.
ONSIDERANDO o que estudamos anteriormente, o
período dos ‘tempos dos gentios’ consiste no período em que os judeus estariam espalhados entre as
nações e a cidade de Jerusalém seria pisada pelos genge
tios (Luc. 21.24); o período dos tempos dos gentios será
finalizado com o ressurgimento do último grande impéimp
rio mundial
ndial que foi simbolizado pelas pernas de ferro e
pés de ferro misturado com barro (Dan. 2.33), e simbolisimbol
zado também pela besta terrível e espantosa, com dende
tes grandes de ferro e que tinha dez chifres, que emereme
giu do Mar Grande (Dan.
7.7,8). Os quatro impérios
mundiais que dominariam
as nações do mundo durante os tempos dos gentios, são: o império babilônico, o império medo-persa,
o império grego e o império romano, este último,
manifestado em dois momentos diferentes da história humana (assim como a
estátua tinha pernas de
ferro, os pés eram de ferro
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misturado com barro, indicando a continuação).
A última manifestação do império mundial gentílico,
mencionada em Ap. 13.1-3, demonstra que o império
do Anti-Cristo é descrito com os mesmos animais do
sonho de Daniel (Dan. 7), enfatizando características dos
impérios mundiais anteriores, mantendo uma continuação do poderio gentio. Depois que a igreja de Cristo for
arrebatada (Jo. 14.1-3; 1Cor. 15.51-53; 1Tes. 4-13-18),
imediatamente o anti-Cristo e o falso profeta se manifestarão ao mundo (Dan. 7.24-25; 2Tes. 2.2-3; Ap. 13.1,
11-12); a religião mundial única será organizada, tendo
o Falso Profeta como líder da igreja meretriz (2Tim. 4.14; 1Jo. 2.18-19; Ap. 17.1-6); o império romano ressurgirá
à partir da confederação de dez reinos (Dan. 7.7,24; Ap.
13.1; 17.3,12, 13).
B. O Tempo dos Gentios e as Setenta Semanas.
Considerando a profecia das setenta semanas de
Daniel (Dan. 9.24-27) e dos quatro impérios mundiais
que se levantariam, dominariam as nações e cairiam
(Dan. 2.31-35; 7.1-7), compreendemos que os últimos
sete anos das setenta semanas de Daniel são os últimos
anos dos tempos dos gentios; ao terminar este período,
a nação de Israel terá sido restaurada e o Messias estabelecerá o reino milenial (Ap. 20.1-6). Com base nessas
profecias, podemos afirmar que:
1) Haverá uma reorganização das nações para constituir a forma final do quarto império mundial. Esse império será ferido pela “pedra” (Dn 2.35); será composto
de dez partes diferentes (Dn 2.33; 7.7); terá uma cabeça, que, ao ascender, faz cair três das cabeças de estado já existentes (Dn 7.8).
2) A cabeça desse império será um blasfemador (Dn
7.8,25), um perseguidor dos santos (Dn 7.25) que continuará por três anos e meio (Dn 7.25) como inimigo
especial de Deus e do plano de Deus para com Israel.
3) Essa cabeça do império fará com Israel uma aliança
para restaurar-lhe a soberania (Dn 9.27), a qual será
quebrada (Dn 9.27).
4) Esse líder invadirá a Palestina (Dn 11.41) e estabelecerá ali a sede do seu governo (Dn 11.45).
5) Ele será julgado no retorno do Senhor (Dn 7.11,26).

6) A destruição desse líder e de seus exércitos redimirá
Jerusalém do domínio gentílico (Dn 7.18,22,27).
7) Essa libertação acontece por ocasião da segunda
a
vinda do Messias (Dn 7.13; 2.35).
C. A Forma final do Poder dos Gentios
A forma final como o poder gentílico se manifestará,
será pelo ressurgimento do quarto império, o Romano
(Dan. 2.36-44). Ele é representado pelos dez dedos, símbolo da confederação de dez reis e reinos (Dan. 2.41,42;
7.7-8,24); o ferro e o barro naturalmente não se unem;
isso simboliza que embora a confederação venha a ter
força (um só governo mundial), também será fraca (vários reis e nações independentes), como lemos em Ap.
17.13. Dentre os dez reinos, um indivíduo se levantará e
exercerá domínio completo sobre os demais reis (Dan.
7.8,24; Ap. 13.1-10; 17.13), e três destes reis serão derrubados. Este governante será movido pelo ódio e pela
blasfêmia, vindo a perseguir o povo judeu (Dan. 7.26), e
tal governo dominará o mundo inteiro (Dan. 7.23). Segundo J. Dwight Pentecost (1915-2014), em sua obra
Manual de Escatologia,
a forma final do poder sucede a todas as formas anteriores, pois o animal que se levanta é um animal composto, partilhando as características do leopardo, do
urso e do leão (Ap 13.2). 2) Essa forma de poder mundial é marcada pelos dez chifres (Ap 13.1), que são explicados em Apocalipse 17.12 como “reis” sobre os
quais a besta reina. 3) E restaurado um antigo método
de governo que deixou de existir em relação ao reino
como um todo. João observa que essa besta tinha sete
cabeças (Ap 13.1), e a cabeça atual tinha sido ferida
mortalmente (Ap 13.3), mas a ferida seria curada. Essas
cabeças, de acordo com Apocalipse 17.10, são reis ou
formas de governo sob o qual Roma existiu. [...] Scofield comenta sobre a ferida mortal que foi curada (Ap.
13.3): “Foi a forma imperial de governo que cessou; ela
é a cabeça ferida fatalmente. O que temos profetizado
em Apocalipse 13.3 é a restauração da forma imperial
como tal, embora sobre um império federado de dez
a

PENTECOST, J. Dwight. Manual de Escatologia. São Paulo, SP: Editora Vida,
2006. p. 335-336.

reinos; a “cabeça” é “curada”, i.e., restaurada; existe um
imperador novamente — a Besta. (SCOFIELD, op. cit., p.
b
1342).
O centro político em que o poder gentio exercerá sua
autoridade durante a grande tribulação, será a cidade
de Roma (Ap. 17.9); a autoridade que exercerá este poder é chamada de “oitavo rei” (Ap. 17.10,11), que será
um César, um imperador Romano.
4) O império não é construído pela força, mas por
consentimento mútuo (Ap 17.13). 6) O principal objeto
do ódio da forma final do poder gentílico mundial é
Jesus Cristo. "Pelejarão eles contra o Cordeiro" (Ap
17.14). A impiedade dos poderes mundiais, que buscam domínio mundial, manifesta-se no ódio contra
Aquele a quem todo domínio foi dado (Fp 2.9,10; Ap
19.16).
QUESTIONÁRIO
1. Qual a relação entre a profecia da estátua, dos
quatro animais e das setenta semanas? Explique.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. O que significa o período chamado ‘tempos dos
gentios’? Explique. ______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Quantas nações se unirão para formar o quarto
império mundial? Explique. ____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Qual cidade será o centro do poder do quarto
império mundial? Explique. ___________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Quem o imperador do quarto império mundial?
Explique. _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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