IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
RUA PROF. JOSÉ LEITE E OITICICA, 250 – BROOKLIN – SÃO PAULO - CEP 04705-080
TEL.: + 11 5561 4405 – FAX: + 11 5094 0989
e-mail: igreja@cristovive.com.br
www.cristovive.com.br

ESTUDO BÍBLICO
TEMA: A GRANDE MERETRIZ - II
TEXTO: Atos 20:29-31- "Eu sei que, depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós
mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os
discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos,
noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um".

PENSAMENTO: O Apóstolo Paulo profetiza que a Igreja seria atacada por uma
espécie de líderes cujo objetivo principal não seria Deus, mas meramente
humano, e que arrastaria as pessoas atrás deles.

1. QUEM É O LOBO VORAZ? DE ONDE VEM? QUE TIPO DE MENSAGEM PREGA?
QUAL É O ESPÍRITO QUE ELE TRANSMITE? O QUE CAUSA NA VIDA DE UMA
PESSOA?
Os capítulos 17 e 18 do Livro do Apocalipse mostram que existe um sistema religioso que
é chamado por Deus de "Meretriz", de "Babilônia", e esse sistema é representado por uma
igreja viúva.
a) Ap 18:7 - Esta mulher se defende de uma sentença de Deus: “Tu és viúva! ”. Essa
igreja viúva é o sistema religioso que não tem Jesus como seu marido. Todo sistema que
não tem Jesus como seu Senhor Absoluto e Incondicional é uma igreja viúva. A igreja que
não tem Jesus como marido não é igreja!
b) Ap 17:1,15 – E um sistema religioso que Deus chama de Grande Meretriz, tem a
repulsa e a indignação de Deus, vende a imagem de Deus, gera idolatria e paganismo, e,
que na realidade, são lobos vorazes arrastando pessoas atrás de si e não para Deus. Esse
sistema religioso está em toda parte.
c) Ap 17:2 – Esse sistema tem uma doutrina que embebeda as pessoas.
d) 1ª Co 10:14 – A ordem de Deus é para fugir da idolatria.
e) 1ª Co 6: 15-17 – Quem é de Cristo não pode pertencer à Meretriz.
f) 1ª Jo 5:21 – Nós temos que nos guardar da idolatria
g) Sl 115;4-8 – Quem confia num ídolo se torna sem vida
h) Is 44:13-20 – Quem está envolvido com idolatria não tem capacidade de ver que é
uma mentira.
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2. MARIA
a) Mt 12:50/Lc 1:46-48/Lc 2:21/Lc 2:48/Lc 2:51/Jo 2:1-5/At 1:12-15 - Foi dada a Maria
uma importância maior do que a importância que tem Jesus. Isso foi tudo criado pela
Igreja Romana.
3. PEDRO
a) 1ª Pe 5:1 / Mt 16:16-19 / 1ª. Pe 2:3-5 / – Pedro nunca foi Papa, nem nunca esteve em
Roma.
4. O RESSUSCITADO = NOVO PACTO
a) Hb 10:19,20 / 2ª Co 5:16 / Gl 2:20,21 / Hb 10:9 / 2ª Tm 4:1-4 / Ap 17:14

PALAVRA FINAL: Embora a Grande Meretriz esteja sentada sobre povos, nações e
línguas do mundo inteiro, na Igreja da Graça ela não dominará e não espalhará os seus
tentáculos, porque Deus não permitirá. As portas do inferno não prevalecerão contra a
Igreja de Jesus Cristo.
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