BATALHA BÍBLICA ASES 2018
LIVRO DE APOCALIPSE
Que exortação é feita aos que lêem o Apocalipse?
“Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão
escritas; porque o tempo está próximo”. (1:3)
Segundo João, quem é Jesus Cristo?
A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. (1:5)
Quais são as sete igrejas da Ásia?
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia. (1:12)
Que advertência é feita à igreja de Laodicéia?
Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente; oxalá foras frio ou quente! Assim, porque és morno, e não és frio
nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. (3:15 e 16)
Que promessa é feita à Igreja de Pérgamo?
Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. (2:17)
Que promessa é feita à igreja de Sardes?
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e
confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. (3:5)
O que os 24 anciãos que estavam assentados nos tronos falaram ao Senhor?
Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram
criadas. (4:11)
Qual o novo cântico cantado pelos 24 anciãos e os 4 animais?
Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. (5:9)
Cite, em ordem, os cavalos de Apocalipse 6:
Branco, vermelho, preto e amarelo.
Quais as características do primeiro cavalo?
Era branco e o que estava assentado sobre ele tinha um arco; e tinha uma coroa. (6:2)
O que aconteceu após a abertura do sexto selo?
Houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu cairam sobre
a terra, o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares.
(6:13 e 14)
Que classes de pessoas se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas?
Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre. (6:15)
O que o anjo que tinha o selo de Deus clamou aos quatro anjos que retinham os quatro ventos da terra?
Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso
Deus. (7:3)
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Quais as 12 tribos de Israel citadas em Apocalipse 7 como integrantes dos 144 mil?
Judá, Rúben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulom, José e Benjamim.
Quem eram os que estavam vestidos de vestes brancas formando uma grande multidão?
Eram os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. (7:14)
Que aconteceu após o primeiro anjo tocar sua trombeta?
Houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. (8:7)
O que foi dito aos gafanhotos surgidos após o toque da 5ª trombeta?
Que não causassem dano nem à erva da terra, nem à árvore alguma, mas somente às pessoas que não tem o selo de
Deus sobre a fronte. (9:4)
Quais os nomes do anjo do abismo?
Abadom em hebraico e Apoliom em grego. (9:11)
Que fizeram os homens que não foram mortos pelos 4 anjos da sexta trombeta?
Não se arrependeram das obras de suas mãos e não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre,
pedra e madeira, que não podem ver, ouvir e andar. (9:20)
Quais as características do anjo que entregou o livrinho a João?
Estava envolto em uma nuvem, com um arco-iris acima da sua cabeça; seu rosto era como o sol, e as pernas como
colunas de fogo. (10:1)
João recebeu ordens para medir o que?
O Santuário de Deus, seu altar e os que nele adoram. (11:1)
Quem são as duas testemunhas e o que elas fariam?
São as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor e profetizarão durante 1260 anos. (11:4)
O que foi ouvido após o toque da sétima trombeta?
“O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.” (11:15)
Que aconteceu no céu após o toque da sétima trombeta?
O santuário de Deus foi aberto e a arca da Aliança foi vista em seu santuário. (11:19)
Que grande sinal apareceu no céu?
Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, grávida e gritando
com dores de parto. (12:1)
Como era o dragão?
Grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Tinha 7 coroas sobre as cabeças e sua cauda arrastava a terça parte das
estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. (12:4)
Que está escrito em Apocalipse 12:7 e 8?
“Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos também
batalharam, mas não venceram; nem mais houve lugar para eles no céu.”
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Que diz Apocalipse 12:11?
“Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; mesmo diante da morte, não
amaram a própria vida. ”
Que fez o dragão contra a mulher?
Irou-se e foi lutar contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o
testemunho de Jesus. (12:17)
Quais as características da besta que saiu do mar?
Tinha 10 chifres e 7 cabeças; sobre os chifres havia 10 coroas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. (13:1)
O que Apocalipse 13:3 relata sobre a besta que saiu do mar?
Uma de suas cabeças parecia ter sido golpeada mortalmente, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra ficou
maravilhada e seguiu a besta.
Quem adorou a besta?
Todos os que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. (13:8)
Quais as características da besta que subiu da terra?
Tinha dois chifres parecidos com os de cordeiro, mas falava como dragão. Fazia a terra e seus habitantes adorarem a
primeira besta. (13:11 e 12)
Que fez a besta que subiu da terra?
Obrigou a todos a que recebessem certa marca na mão direita ou na testa. (13:16)
Qual a função da marca da besta?
Ninguém poderiam comprar ou vender, exceto os que tivessem a marca da besta. (13:17)
Quais as características dos 144 mil de Apocalipse 14?
Tinham escrito na fronte o nome do Cordeiro e de seu Pai e cantavam um cântico que ninguém podia aprender.
Qual a mensagem do 1º anjo de Apocalipse 14?
Temei a Deus e daí-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes
das águas. (14:7)
Qual a mensagem do 2º anjo de Apocalipse 14?
Caiu, Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da fúria da sua prostituição. (14:8)
Que diz a mensagem do 3º anjo de Apocalipse 14?
Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber sua marca na testa, ou na mão, também beberá do vinho da ira de
Deus e não terá descanso algum, nem de dia nem de noite. (14:9-11)
O que está escrito em Apocalipse 14:12?
“Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”.
Quais as características dos 7 anjos que tinham as 7 pragas?
Estavam vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. (15:6)
Qual a visão de João em Apocalipse 15:1 e 2?
Ele viu um grande sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, nas quais é consumada a ira de Deus.
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Quem estava junto ao mar de vidro?
Os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número o seu nome. (15:2)
Que faziam os que estavam junto ao mar de vidro?
Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. (15:3)
Que dizia o cântico de Moisés e do Cordeiro?
“Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos,
ó Rei dos Santos! Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome. Porque só tu és santo; por isso, todas
as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos”. (15:3 e 4)
Que aconteceu após o primeiro anjo derramar a sua taça sobre a terra?
Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. (16:2)
Onde foi derramada a segunda taça e o que aconteceu?
Foi derramada no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. (16:3)
Que disse o anjo das águas, após o derramamento da terceira taça?
“Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos
santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber; porque disto são merecedores.” (16:5 e 6)
Que aconteceu após o derramamento da 4ª taça?
Os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas;
e não se arrependeram para lhe darem glória. (16:9)
Onde foi derramada a 5ª taça e o que aconteceu?
Foi derramada sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso; e eles mordiam as suas línguas de dor. (16:10)
Que aconteceu após o 6º anjo derramar sua taça sobre o grande rio Eufrates?
Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta sairam três espíritos imundos, semelhantes a râs.
(16:13)
Quem eram e o que fizeram os três espíritos imundos?
Eram espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os
congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-poderoso. (16:14)
Que advertência feita por Jesus, Pedro e Paulo é repetida em Apocalipse 16:15?
Eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e
não se vejam as suas vergonhas.
O que estava escrito na testa da mulher assentada sobre a besta cor de escarlata?
O nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. (17:5)
Além da escritura em sua testa, cite outra característica da mulher que estava assentada sobre a besta cor de
escarlata:
Estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. (17:6)
Que dizia a voz do céu, segundo Apocalipse 18:4?
Saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.
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Apocalipse 18:23 e 24 traz o motivo dos castigos a Babilônia. Qual é esse motivo?
Todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos.
Como se chama o que estava assentado sobre um cavalo branco e o que ele faz?
Chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. (19:11)
O que aconteceu com a besta e o falso profeta?
Foram presos e lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. (19:20)
Quais as palavras confortadoras encontradas em Apocalipse 21:4?
“E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já
as primeiras coisas são passadas.”
Que frase proferida por Jesus nos evangelhos encontramos em Apocalipse 21:6?
“A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida”.
A quem é destinado o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte?
Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os
mentirosos. (21:8)
Que nomes estavam escritos nas portas e nos fundamentos da cidade santa?
Nas portas os nomes das 12 tribos de Israel e nos fundamentos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. (21:12 e 14)
Quais as pedras preciosas que adornavam os fundamentos da muralha da cidade santa?
Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. (21:20)
Quem não entrará e quem somente estará na cidade santa?
Não entrarão os impuros, os que praticam abominação e mentira. Só entrarão os que estão inscritos no livro da vida
do Cordeiro. (21:27)
Fale sobre a árvore da vida:
Produz doze frutos, de mês em mês, e suas folhas são para a saúde das nações. (22:2)
Que bem-aventurança se encontra em Apocalipse 22:7?
“Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. ”
Que acontecerá a quem tentar alterar as palavras das profecias do Apocalipse?
Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; e se alguém
tirar quaisquer palavras , Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. (22:18 e 19)
O que o anjo falou a João?
“Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos
seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. ” (22:6)
Porque a cidade não precisa do sol e nem da lua?
Porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. (21:23)
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