


AMOR ESCRITO 
COM SANGUE



“E adorá-la-ão todos os que 
habitam sobre a terra, 

aqueles cujos nomes não 
foram escritos no Livro da 
Vida do Cordeiro que foi 

morto desde a fundação do 
mundo”

(Apocalipse 13:8).



O tema de Apocalipse 13 
é o fim do grande 

conflito entre o bem e o 
mal vivenciado em nosso 

planeta. 
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O Cordeiro e o dragão 
são os dois protagonistas 
no grande conflito que se 

arrasta por milênios e 
que teve sua origem no 

templo ou santuário onde 
Deus habita. 



ONDE DEUS HABITA?



EXISTE UM 
SANTUÁRIO NO 

CÉU.
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“O SENHOR, do alto do Seu 
santuário, desde os Céus, 
baixou vistas à terra, para 

ouvir o gemido dos cativos e 
libertar os condenados à 

morte”

(Salmos 102:19, 20).



Na Bíblia, as palavras 
santuário, templo e 

tabernáculo representam 
a morada de Deus, seja 
no Céu, seja na Terra.



ATIVIDADES DO 
SANTUÁRIO



O templo ou santuário 
celestial é a própria 

morada de Deus, o lugar 
de Sua habitação.



O templo ou santuário 
celestial é também um 
local de adoração; por 
isso, tinha uma função 

litúrgica.



QUE ACONTECIMENTO NO SANTUÁRIO 
CELESTIAL AFETOU A ORDEM NO UNIVERSO?



O SURGIMENTO 
DO MAL NO 

SANTUÁRIO DO 
CÉU

2



“Tu eras querubim da guarda 
ungido, e te estabeleci; 

permanecias no monte santo 
de Deus, no brilho das pedras 

andavas. Perfeito eras nos 
teus caminhos, desde o dia em 

que foste criado até que se 
achou iniquidade em ti”

(Ezequiel 28:14, 15).



Jesus, o Ungido, veio 
para destruir o mal 

causado desde os tempos 
antigos pelo querubim 
ungido (1 João 3:8).



“Lúcifer havia sido o 
querubim cobridor. Esteve à 
luz da presença divina. Era o 

mais elevado de todos os 
seres criados e o primeiro em 

revelar ao Universo os 
desígnios divinos”

(Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, p. 537).



No livro do Apocalipse, o 
dragão arrasta com a sua 
cauda “a terça parte das 

estrelas do céu” 
(Apocalipse 12:4), que é 

um terço dos anjos 
(Apocalipse 1:20).



O resultado disso não 
poderia ser outro: 

conflito no Céu. Em 
Ezequiel, o inimigo de 
Deus foi “lançado por 

terra” (Ezequiel 28:17). 
O próprio Jesus afirma: 
“Eu vi Satanás caindo do 

céu como relâmpago” 
(Lucas 10:18, NVI).



A expulsão de Satanás foi o 
primeiro passo dado por Deus 
para combater o mal. Além de 
ser a sede do governo divino, 

o santuário servia para a 
adoração a Deus, mas também 
se tornou “o próprio centro da 

obra de Cristo em favor dos 
homens”

(Ellen G. White, Evangelismo, p. 222).



COMO ESSE CONFLITO CÓSMICO INICIADO 
NO CÉU AFETOU NOSSO PLANETA?



O CORDEIRO 
MORTO: 

SACRIFÍCIO 
SUPREMO
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A rebelião de Satanás é 
anterior à criação do 

planeta Terra.



Em jogo estava o próprio 
Senhor, que era 

constantemente acusado 
por Satanás de ser um 
Deus tirano e limitador 

da felicidade e liberdade 
de Suas criaturas.



Afinal, só existe amor 
quando há liberdade. 

Ninguém pode ser 
forçado a amar. Deus não 

força nem engana 
ninguém.



Adão e Eva escolheram 
acreditar em um animal 

fantoche de Satanás, que 
os enganou, prometendo 
que seriam como Deus 
(Gênesis 3:1-6). Deram 
lugar à desconfiança e 
também se rebelaram 

contra o Criador, apesar 
de Ele ter lhes dado a 
vida com tanto amor e 

carinho.



Recebemos o pecado e a 
morte como herança: 

“Pelo que, como por um 
homem entrou o pecado 

no mundo, e pelo 
pecado, a morte, assim 
também a morte passou 
a todos os homens, por 

isso que todos pecaram” 
(Romanos 5:12).



Deus não desistiu de nós. 
Nosso destino seria a 

morte eterna, mas Deus 
já tinha um plano para 

nos salvar.



(Apocalipse 13:8).

Jesus é o “Cordeiro que foi 
morto desde a fundação do 

mundo”



Quando o mal surgiu, a 
graça e o perdão já 
estavam prontos.



Deus nunca é pego de 
surpresa. Ele é um Pai 

amoroso que não desiste 
de Seus filhos. Portanto, 
Ele não desiste de você!



Enxergamos aqui o plano 
da redenção, em que a 
própria Divindade Se 

sacrifica pela 
humanidade. Já imaginou 
isso? Existe maior prova 

de amor? Satanás acusava 
a Deus de ser tirano, mas 
Deus revelou na prática 
até que ponto estava 
disposto a ir para nos 

salvar.



Em Jesus e Seu sacrifício, 
a graça apenas foi 

manifestada, pois ela já 
existia desde sempre no 
coração e nos planos de 

Deus.



O próprio Filho de Deus 
Se ofereceu para assumir 
toda a culpa e resolver o 

problema do pecado.



O pecado surgiu no 
Universo com um anjo 

cobridor no próprio 
santuário celestial. 

Todavia, Deus não foi 
pego de surpresa, e, 

nesse mesmo santuário, o 
pecado passou a ser 

resolvido.



No exato instante em que 
o mal surgiu, a graça 

divina já estava 
disponível. Mediante o 
sangue derramado pelo 
Cordeiro, morto desde a 

fundação do mundo, 
podemos ter a esperança 

da vida eterna.



O amor de Deus nos 
constrange. Não podemos 

ficar indiferentes ao 
amor de um Deus tão 

imenso, mas tão 
achegado a nós. Ainda 

hoje Ele não força 
ninguém a amá-Lo, mas 
convida, bate à porta do 

seu coração. 



Qual será sua resposta? 
Aceite hoje o convite de 

Jesus. Não se rebele, 
abra seu coração para 

que Cristo viva nele e lhe 
dê Seu perdão, confiança 

e paz.
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