
PANORAMA BÍBLICO - Questionário Aula 05

1- Qual a função no mundo espiritual do "querubim da guarda ungido", antes de sua
queda? Cite a passagem que mostra essa função.
Lúcifer era um querubim especial, criado para o comando do louvor e adoração diante
do trono de Deus. Os querubins são anjos deslocados para ministração do louvor diante
do trono de Deus.
Ez 28:13 - "a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti "

2- Explique a citação de Ezequiel 28:16; "na multiplicação do seu comércio …"
Implica na decisão de 1/3 dos anjos em acompanhá-los, tê-lo como chefe, foram lançados
fora da presença de Deus. Ele fez um comércio, negociou com os anjos e 1/3 deles 
aceitaram.

3- Qual o motivo da queda de Lúcifer? Qual a frase que brotou em seu interior para que 
pecasse? Cite o verso da Bíblia.
Lúcifer era cheio de formosura, perfeito nos seus caminhos; mas o seu coração se 
ensoberbeceu, ele quis trazer para si toda a adoração do criador.
Is 14:14 - "subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo".

4- O nome Lúcifer é bíblico? Qual a origem desse nome?
Não, o nome Lúcifer não é bíblico. O nome Lúcifer vem do Latim, da expressão de Is 14:12;
"oh estrêla da manhã, filha da alva", que foi traduzida para o Latim com "luz se fez" e que
foi simplificada para Lúcifer, como nome didático.

5- A Bíblia nos ensina da existência de três céus. Cite os três e o propósito dos mesmos.
1o) A nossa atmosfera; o céu que vemos.
2o) A estratosfera (foi dada aos anjos).
3o) O céu dos céus, lugar do trono de Deus.

6- Escrever duas passagens que mostram estrêlas na Bíblia se referindo a anjos.
Jó 38:4~7 - "cantavam as estrêlas da alva"
Apoc 12:3~9


