
 

Material de Apoio – DVD – O Grande Conflito – Pr. L.G.E. Parte 2  



 

 “Desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é 
que já provastes que o Senhor é bom.” 1PEDRO 2:2-3  

                                                                                                                                                                                 

Introdução ao Estudo de Profecias 

 

Fonte: Bíblia King James 1611 /Almeida Corrigida Fiel 2009 / NVI Nova Versão Internacional /King James Bible English 

             Os Símbolos das Profecias 

                                                             – Como Entender Profecias –  

 

Isaías 28.10: 

“Porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito; linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um 

pouco, e lá um pouco.” 

Os Livros proféticos da Bíblia, especialmente Daniel no Antigo Testamento (AT) e Apocalipse no Novo Testamento 

(NT), possuem um estilo altamente simbólico, carregado de linguagem figurada. Embora suas visões muitas vezes 

pareçam estranhas, a própria Bíblia nos fornece todos os elementos para sua interpretação. Exemplo: as estrelas 

são anjos, os candelabros são igrejas (Confira Ap.1:20), e assim por diante. 

As profecias contêm muitas palavras-chave, símbolos e ilustrações que representam ou fazem alusão a conceitos, 

termos e idéias que precisam ser decodificados. Quando compreendemos os seus significados, o significado de 

cada palavra, então podemos compreender o texto no seu conjunto e a sua interpretação.  

Assim sendo, antes de lermos qualquer texto profético, é importante lembrar que a Bíblia tem a capacidade de se 

explicar por si mesma, não necessitamos de elementos externos para entendermos o significado que está por 

detrás da linguagem simbólica, utilizada principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Encontraremos os 

significados de todas estas figuras na própria Bíblia e, desta forma, poderemos compreender o conteúdo da 

mensagem perfeitamente. 

Lembre-se, a Bíblia não é um livro comum, mas um livro de mistério. Para entender a Palavra de Deus, você precisa 

buscar a Deus em oração e pedir discernimento espiritual. (confira em 1Coríntios 2: 4 a 9; e 12 a 14; Mateus 11:25,26) 

Portanto, com o auxílio do Espírito Santo, encontraremos na Bíblia todos os elementos que necessitamos para 
compreender esta linguagem altamente figurada que encontramos nos Livros Proféticos da Bíblia. 

Exemplo de linguagem figurada ou linguagem simbólica: “Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida 

do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça que, achando-se grávida, grita com dores 

de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, 

com sete cabeças e dez chifres e, nas cabeças sete diademas.” Apocalipse 12:1-3 

ABAIXO VOCÊ ENCONTRARÁ UMA “TABELINHA PROFÉTICA” PARA APRENDER E SE EXERCITAR EM ENCONTRAR O 

SIGNIFICADO DAS PALAVRAS, CONFIRA AS REFERÊNCIAS BÍBLICAS INDICADAS: 

SIGNIFICADO: 

 
Animal 

Rei ou Reino / Império / Governo / País ou Confederação de Estados; Países sob um mesmo 
governo.  
Confira em: Dn 7:17; Dn 7:23; Dn 8:20,21. Ex: O império Medo-Persa é representado por um 
carneiro (animal = império/reino), com dois chifres (dois reis): são dois reinos unidos, os 
Medos e os Persas (uma confederação de dois países). / Animal = Rei Confira em Dn 7:17 

http://www.bkjfiel.com.br/bible
https://www.bibliaonline.com.br/acf/index
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=1&versao=17
https://www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible/


Mulher 
 

Igreja - Confira em: Efésios 5:23 

Águas (Mar) 
 

Povos, Nações, Multidões e línguas - Confira em: Apocalipse 17:15 

 
Um Dia 

Em profecia: um Dia = 1 Ano – Confira em: Ezequiel 4:6 e Números 14:34 

OBS: Os textos de 2Pedro3:8-9 e Salmo 90:4 sobre “um dia é como mil anos” indicam que o 
tempo para Deus tem uma dimensão diferente, ou seja, o que pode significar muito tempo 
para o homem significa pouco tempo para Deus, Deus está além do tempo. 

Ventos 
 

Guerras – Confira em Jeremias 51:1-5 

 
Chifres 

 

Rei / Líder / Líder de governo / Chefe de Estado – Confira em: Apocalipse 17:12; Dn 7:24; Dn 
8:20 – Ex.: O império Medo-Persa é representado por um carneiro com 2 chifres (Dn 8:20) São 
dois reinos unidos, os Medos e os Persas. O carneiro (animal = reino) sob a liderança de “dois 
chifres” = dois reis. (Ciro e Dario o rei dos Medos e o rei dos Persas, unidos) 

Cauda 
 

Falso Profeta = aquele que ensina mentiras. – Confira em: Isaías 9:15 

 
Tempos 

Um tempo = um ano / tempos = dois anos / metade de um tempo = meio ano.  
Confira em: Ap.12:6 = Ap.12:14  Tempo, tempos e meio tempo  = 3 anos e meio;  Dn 7:25; 
Dn 12:7.  Três anos e meio (12 + 12 + 12 + 6) = 42 meses: 3 Tempos e Meio.  
(Cf. ainda Dn 9:27 e Dn 12:11)   

Dragão  
 

Satanás, Lúcifer, Diabo, Antiga Serpente – Confira em: Apocalipse 12:9; Ap.20:2; Gn.3.1-7 

Cordeiro 
 

Jesus – Confira em: João 1:29  

Estrelas Anjos / Mensageiros / Pregadores do Evangelho – Confira em: Ap.1:16 e 20; Ap.2:1; Ap.2:8; 
Ap.2:12; Ap. 2:18; Ap3:1; Ap.3:7; Ap.3:14; Ap. 9:1 e 11 

Antiga Serpente 
 

Satanás (Lúcifer, Diabo) – Confira em: Apocalipse 12:9; Ap.20.2; Gn.3.1-7; Isaías 14:12. 

 
 
 
 

Cabeça 
 

 

Rei / Líder / É quem efetivamente está na liderança e tem poder / aquele que conduz outros 
ideologicamente, politicamente ou coercitivamente e tem poder / Autoridade firmada em 
muito poder econômico e/ou espiritual = o mentor das decisões =Aquele que está no topo do 
poder, assim como a cabeça está no topo do corpo. Confira em: Apocalipse 17:9-10; Efésios 
5:23; Isaías 9:15 / cabeças = montanhas – Confira em: Ap.17:9 
 
Ex: A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça que lidera o corpo (a igreja). 
 
A diferença entre Jesus e outras “cabeças” é que Jesus é a Verdade (João 14:6). Quem segue 
outra “cabeça” que não a de Jesus, está sendo conduzido pela mentira, pelo engano e para a 
morte.  

 
Estrela da Manhã / 
Leão de Judá / Raiz 
de Davi 
 

 
JESUS CRISTO 

 

Entendendo a profecia: 

“E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo sete cabeças e dez chifres,* e sobre os seus 

chifres dez coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia.” Apocalipse 13:1 (Cf. Apocalipse 17.12)  

Besta = animal = reino 

Besta que sai do mar é ...   = Um Reino que se levanta do meio dos povos.  

Dez chifres = Dez reis, dez líderes* 

Sete cabeças: sete reis, sete líderes, sete mentores com muito poder 



*Neste texto acima lemos que as coroas estão sobre os chifres: as cabeças deram autoridade aos chifres, mas as 

cabeças ainda estão atrás dos chifres. 

Tanto as cabeças quanto os chifres representam reis (líderes), porém, as cabeças têm mais autoridade do que os 

chifres, pois as cabeças é que dão direção aos chifres. Os chifres fazem o que a cabeça quer, eles vão na direção em 

que a cabeça está indo. (A cabeça é o mentor dos chifres, estes executam o que a cabeça determina) 

A cabeça é aquele que tem autoridade. Confira Efésios 5:23 e Isaías 9:15  

“E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus 
chifres dez coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia.” Apocalipse 13:1 

SIGNIFICADO / INTERPRETAÇÃO: 

Um reino (império = confederação de Estados) que se levanta no meio dos povos e tem muito poder, composto por 
dez líderes que receberam autoridade para governar, porém, as cabeças (os que estão por detrás dos chifres) são 
os que realmente têm o poder e lideram os governantes (chifres). Diz o texto que elas (as cabeças) têm sobre si 
nome de blasfêmia. 

Vamos ver ainda outro texto: 

 “Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, 
cheia de nomes de blasfêmia, tendo sete cabeças e dez chifres.” Apocalipse 17:3 

Mulher = Igreja – No livro de Apocalipse existem duas mulheres: Uma no capítulo 12 e outra no capítulo 17. (Duas 

mulheres, dois caminhos) 

Quando o Apocalipse foi escrito os cristãos estavam sendo perseguidos. Esta é uma das razões pelas quais as 

profecias foram escritas em simbologia, para que não destruíssem a Bíblia.                           

Porém, a razão principal está em Dn.12:4 e 12:8-9 – Veja abaixo: 

“Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo; muitos correrão de uma parte para outra, e 

a ciência se multiplicará.” Daniel 12:4   

“E eu ouvi, porém não entendi; então eu disse: Ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Segue teu 

caminho Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim.” Dn. 12: 8-9 

E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus; mas aos outros por parábolas, para que vendo, 

eles não possam enxergar; e ouvindo, eles não possam compreender. Lucas 8:10 

 
As profecias bíblicas para o tempo do fim foram seladas: significa dizer que o entendimento para discerni-las e 
compreendê-las esteve fora do alcance dos homens.  Este é o significado do selo, de estarem seladas, “cerradas e 
seladas [para o entendimento humano] até o tempo do fim”.  Porém, uma das evidências que demonstra 
estarmos vivendo nos tempos do fim é o fato de que as profecias começam a fazer sentido. Deus está nos 
permitindo compreendê-las, Deus está rompendo o lacre, retirando o selo que nos impedia de compreendê-las.  
 
Ora, se Deus nos dá profecias é com um propósito. A profecia tem por propósito nos advertir, nos avisar de 
alguma coisa que precisamos estar atentos; também de nos fazer conhecer fatos que nos ajudem a nos corrigir, a 
nos preparar; e a estarmos alertas e vigilantes para que não sejamos enganados por falsas doutrinas, falsas 
notícias, quando os eventos dos tempos do fim começarem a acontecer. Afim de que quando estas coisas 
começarem a acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa como um ladrão. Confira 1Tessalonicenses 5:4. 
 
Além disso, elas testificam que de fato Deus é o autor das profecias e que a Palavra de Deus é a Verdade, na 
medida em que muitas profecias já se cumpriram ao longo da história. As profecias dos tempos do fim têm por 
propósito principal nos ajudar a estarmos preparados para os eventos finais que terão de acontecer, e nos avisar 
que a volta de seu Filho, Jesus Cristo, está próxima. 
 



                                                                                                                                                                                                                

O estudo de hoje revela a importância de conhecermos bem a Bíblia. Satanás, neste grande conflito entre o bem e 

o mal, não quer que você estude a Bíblia e também não quer que você entenda as profecias. Por isto a dificuldade 

que muitas vezes encontramos de parar para estudar a Bíblia. Parece que de repente aparecem outras coisas mais 

urgentes ou mais importantes para se fazer...  

Assim como Deus te chamou hoje para revelar os símbolos das profecias, certamente Deus terá ainda muito mais 

para te revelar. E a revelação maior que Deus quer fazer na vida de cada um de nós é o Plano da Salvação.  

O que Deus quer te revelar é algo que o mundo não entende. Na medida em que você vai estudando a Bíblia, a luz 

da verdade vai iluminando o nosso entendimento e as trevas (a nossa ignorância sobre o plano de Deus) vão se 

dissipando.  

A luz das profecias, a luz da verdade, vai expulsando as trevas da alma e, com certeza, a luz do Evangelho, a 

presença de Jesus no seu coração fará de você uma pessoa vitoriosa!  

Quem é que vence o mundo? 

4  O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 

 5  Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 
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