Nome:___________________

PANORAMA BÍBLICO - Questionário

Aula 76

1- Fazer a correlação:
Ascenção de Jesus 1
Pentecostes 2
Mistério do Reino dos Céus 3
Bema de Cristo 4
Bodas do Cordeiro 5
Princípio de dores 6
Grande Tribulação 7
Escatologia 8
2a vinda de Jesus 9
Implantação do Reino de Jesus 10
Ceia das Bodas do Cordeiro 11

Período entre o final da Tribulação e o início do Milênio
Julgamento das obras do Santos
2a metade do período da Tribulação
Estudo das últimas coisas
Início do período da Igreja
Final do período da Tribulação
Casamento de Jesus com a Igreja
Milênio
Início do Mistério do Reino dos Céus
1a metade do período da Tribulação
O Reino com o Rei ausente

2- Jeremias 25:11 e II Crônicas 36:17~21 relatam o cativeiro de Judá na Babilônia. Explique
com suas palavras o porque desse cativeiro.
3- Levíticos 25:8 relata a lei do ano do Jubileu em Israel. Explique o significado da palavra
"sábado" nesta passagem. Cite alguma passagem bíblica para fundamentar a resposta.
4- Nós hoje da Igreja "não guardamos" o sábado semanal; é certa esta afirmação? O que é o
sábado para nós hoje da Igreja?
5- O Rei Nabucodonozor teve um sonho e não se lembrava dele. Como o Rei procurou saber a
cerca desse sonho e como Deus usou Daniel para relatar o sonho ao Rei (Daniel 2:1~28)?
6- Com suas palavras, relate o sonho de Nabucodonozor (Daniel 2:29~35).
7- Com suas palavras, explique a revelação do sonho por Daniel (Daniel 2:36~49).
8- Satanás sempre quis implantar um reino mundial na terra; qual foi a sua 1a. tentativa? Cite
as passagens bíblicas.
9- Porque Deus permitirá a Satanás a implantação de um reino mundial no período da Tribulação?
10- Após Daniel interpretar o sonho a Nabucodonozor, qual passou a ser a sua preocupação?

