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ESTUDO BÍBLICO
TEMA: A GRANDE MERETRIZ - I
TEXTO: 1ª. Co 14:8 “Pois também se a trombeta der som incerto, quem
se preparará para a batalha?”

PENSAMENTO: No início a igreja era simples, pura e genuína obra do Senhor,
onde tudo fluía ao sabor do Espírito Santo. No entanto, com o passar dos anos e
dos séculos, a igreja genuína dos primeiros cristãos foi se deixando envolver
pelo poder político, econômico e pela mente do mundo profano, transformandose num sistema religioso muito forte e totalmente distante dos princípios
bíblicos. No livro do Apocalipse, João teve uma visão na qual viu que tal sistema
corrompeu-se tanto, a ponto de ser chamado por Deus de “A Grande Meretriz”,
conforme diz a Palavra, que embebeda os seus seguidores com o vinho da
prostituição.

O nosso país sempre foi dominado por uma religião de grande poder. Religião esta, que
nós sabemos à luz da Bíblia, é cheia de idolatria, cheia de blasfêmia, cheia de mentiras, e
que a mídia e os sistemas de comunicação dão apoio de tal forma e tão forte que parece
que alguns cristãos, não do nosso ministério, logicamente, estão cheios de dúvidas
perguntando: “Será que é ou não é?” É a Bíblia ou é o fulano de tal? É o Espírito Santo ou
é essa organização?
Nós vamos caminhar agora por uma revelação extraordinária.

1. QUEM É A GRANDE MERETRIZ?
a) Ap 18:7 - Viúva não sou
b) Ap 17:1 - Existe um sistema religioso que irou a Deus e que Ele chama de Grande
Meretriz
c) Ap 17:15 - Esse sistema religioso está assentado
d) Ap 17:2 – Esse sistema que vende Deus tem uma doutrina que embriaga as
pessoas
e) Ap 17:3-6 - Esse sistema religioso tem aparência de rainha e se alimenta se
sangue
f ) Ap 17:5 – A Grande Meretriz tem filhas meretrizes. A Terra está cheia das suas
abominações
g ) Ap 17:18 – Roma é a grande cidade que domina sobre os reis da Terra.
h ) Ap 18:1-3 - Todas as nações beberam da sua prostituição
i ) Ap 18:4 – Deus está ordenando: “Retirai-vos dela para não participardes dos
flagelos”
j ) Ap 14:8 – Esse sistema de meretrício dá a sua doutrina a todas as nações
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2. POR QUE A GRANDE MERETRIZ É TÃO REPUGNANTE PARA DEUS? VAMOS
OBSERVÁ-LA SOB DOIS ASPECTOS:
2.1) Histórico – é a Roma pagã. A idolatria e a adoração dos imperadores como
divindades.
2.2) Profético – é o Anti-Cristo, é a apostasia que influenciam sobre povos, multidões,
nações e línguas
a) Ap 17:6 – Esse sistema matou muita gente de Deus.
b) Ap 18:7 – Essa igreja já está julgada pelo Deus Todo-Poderoso
c) Ap 18:3 - Fazem comércio com Deus (ídolo, rosário, água-benta, santo sudário,
relíquias, etc.)
d) Ap 18:9-11 – Há de chegar o dia em que ninguém comprará mais a sua
mercadoria.
e) Ap 18:12,13 – As mercadorias da Grande Meretriz não tem fim e as suas filhas
seguem o mesmo caminho (sistemas que são covis de demônios)
d) Ap 18:20 – Santos, Apóstolos e Profetas têm as suas causas julgadas por Deus.
3. PORQUE DEUS DIZ QUE ESSA IGREJA É VIÚVA?
a) Rm 7:1-4 – A mulher (igreja) não pode casar com o segundo marido se o primeiro
ainda é vivo.
b) Rm 7:4 – Nós pertecemos a outro, o ressuscitado.
O povo de Deus sai em busca da Terra Prometida
c) Ex 20:1-6 – Este mandamento foi tirado da Bíblia daquele sistema
d) Ap 18:5 – Deus não se esquece de nenhum dos atos ilícitos do sistema malígno
4. O SISTEMA PROTESTANTE TAMBÉM BEBEU DESSE VINHO. TAMBÉM CULTUA O
CRISTO-CARNE, FAZ COISAS QUE SÃO PARA OS JUDEUS E NEGOCIA COM O POVO
DE DEUS. O SISTEMA PROTESTANTE ATUAL ESTÁ EM ADULTÉRIO ESPIRITUAL.
QUANDO CRISTO MORREU A IGREJA DEVERIA TER SE CASADO COM O
RESSUSCITADO, MAS CONTINUOU CASADA COM O MORTO.

a) 2ª. Co 11:1-4 – Outro espírito, outro Jesus, outro evangelho.
b) Gl 1:6-9 – Seja maldito, quem prega outro evangelho.
c) Hb 6:1-2 – Temos que deixar o Cristo morto e os rudimentos de lei para seguirmos o
que é perfeito

PALAVRA FINAL: A Igreja em Graça nunca se deixará embebedar pelas doutrinas da
Grande Meretriz. Nós somos sábios, somos luz do mundo e sal da Terra. Somos mais que
vencedores, que não damos autoridade à besta.
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