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Comentários iniciais:

Texto Áureo:

Ap 12.9
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás,
que  engana  todo  o  mundo;  ele  foi  precipitado  na  terra,  e  os  seus  anjos  foram
lançados com ele.

- A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também
nos céus. (1) Satanás é derrotado, precipitado na terra e não lhe é mais permitido acesso
ao céu. (2) O céu se regozija, porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares
celestiais.  Ao  mesmo tempo,  isso  causa  (ais)  em relação  aos  que  vivem na  terra.  É
possível que essa expulsão de Satanás dê início à grande tribulação. 
 

Texto da Leitura Bíblica em classe:

Apocalipse 12.7-10 
7- E houve batalha no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão; e
batalhavam o dragão e os seus anjos, 

- A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também
nos céus. (1) Satanás é derrotado, precipitado na terra e não lhe é mais permitido acesso
ao céu. (2) O céu se regozija, porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares
celestiais.  Ao  mesmo tempo,  isso  causa  (ais)  em relação  aos  que  vivem na  terra.  É
possível que essa expulsão de Satanás dê início à grande tribulação. 
 

8- mas não prevaleceram; nem mais o seu lugar se achou nos céus.

- A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também
nos céus. (1) Satanás é derrotado, precipitado na terra e não lhe é mais permitido acesso
ao céu. (2) O céu se regozija, porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares
celestiais.  Ao  mesmo tempo,  isso  causa  (ais)  em relação  aos  que  vivem na  terra.  É
possível que essa expulsão de Satanás dê início à grande tribulação. 



9- E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás,
que  engana  todo  o  mundo;  ele  foi  precipitado  na  terra,  e  os  seus  anjos  foram
lançados com ele.

- A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais na terra, mas também
nos céus. (1) Satanás é derrotado, precipitado na terra e não lhe é mais permitido acesso
ao céu. (2) O céu se regozija, porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares
celestiais.  Ao  mesmo tempo,  isso  causa  (ais)  em relação  aos  que  vivem na  terra.  É
possível que essa expulsão de Satanás dê início à grande tribulação. 

10- E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a
força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de
nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite.

- Satanás acusa os crentes diante de Deus. Sua acusação é que os crentes servem a Deus
por interesse pessoal. 
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