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Lição 11:  ZACARIAS: 
seu nome significa: “O Senhor se lembra”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Em Dn. 2: 44 e 45 - fala sobre um reino. Que reino é este e quem comandará este reino? 
___________________________________________________________________________. 
 
O livro de Zacarias aponta para o capítulo 14. Quem aparece finalmente e de que forma? 
___________________________________________________________________________. 
 
Em Zc.1: 12 a 17, Deus está dando 7 promessas, respostas, bênçãos, sobre Jerusalém. 
 
1: versículo 14b: “Tenho sido _________________________________ por Jerusalém”. 
2: versículo 16: “Estou me voltando __________________, com ______________________”. 
3: versículo 16b: “Ali ____________________________________________ será construído”. 
4: versículo 16c: “A ____________________________________________ sobre Jerusalém”. 
5: versículo 17a: “Minhas cidades _______________________________________________”. 
6: versículo 17b: “O Senhor ___________________________________________________”. 
7: versículo 17c: “O Senhor ___________________________________________________”. 
 
Zc. 1:18 a 21: Quatro chifres: Quatro nações:______________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 
Quatro ferreiros ou artesãos: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 
Ler Zc.3:1: Quem estava diante do Anjo do Senhor? _________________________________. 
Do que e por quem foi acusado? _________________________________________________. 
Ao lado do Josué terreno, sumo sacerdote terreno, estava o “JOSUÉ CELESTIAL”.  
O MENORAH, o candelabro de ouro puro (representa a divindade de Jesus Cristo), com suas 
sete lâmpadas (os sete Espíritos de Deus) e de cada lado uma oliveira.  
Tudo aponta para QUEM? ___________________________________________:  Isaías 11:2.  
 
Zorobabel: era descendente direto de quem e o que representava? _____________________ 
___________________________________________________________________________. 
 
Josué: era sumo sacerdote: O SACERDÓCIO: representa a Casa______________________. 
 
Zc. 6:1: “montanhas de bronze”:  O que simboliza o Bronze no A. T.? 
___________________________________________________________________________. 
 
Para onde foram os cavalos BRANCO e PRETO? (6:6 a 8): ________________________. Ez. 
38 e 39 e Daniel11: a encrenca, o problema todo, vem do Norte e Deus diz: EU VOU julgá-los. 
Todos serão mortos. 
 
Em 9: 9 e 10 - fala, (500 anos antes), do nascimento do REI... que não foi aceito como o Messias 
Prometido. O que Satanás não conseguiu impedir? _____________________.  O que satanás 
criou a partir daí?  ______________ a respeito de Jesus Cristo. Se Ele não fosse aceito, não 
haveria credibilidade, logo não haveria ministério, logo não haveria 
_______________________________ ... e toda a história acabaria no inferno. 
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Lição 12: MALAQUIAS  
4 capítulos, mas tem 23 perguntas neste livro: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deus convoca o povo 8 vezes para uma discussão, uma conversa: 
 
**Deus afirma: “Eu vos tenho__________________________________________ ...” 
O povo refuta: “... em que nos tens amado?” 1:1 e 2. 
**Deus afirma: “... se __________, onde está minha HONRA e respeito ...?” 
O povo refuta: “... em que ________________________________o teu nome? ”1: 6. 
** Deus afirma: “... ofereceis sobre o meu altar, pão imundo...” 
O povo refuta: “... em que temos te desonrado ...? ”1: 7 e 8. 
** Deus afirma: “... foste infiel com a________ ______________da tua mocidade...” 
O povo refuta: “... como e porquê...? ”2: 14 a 16. 
** Deus afirma: “... vocês têm cansado ao Senhor com vossas palavras...” 
O povo refuta: “... em que te _____________________________________ ...? ”2: 17. 
**Deus afirma: “...desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos.” 
O povo refuta: “...________________________________________de tornar...? ”3: 7. 
** Deus afirma: “... vós me roubais, diz o Senhor ...” 
O povo refuta: “...em que te ______________________________________ ...? ”3: 8. 
** Deus afirma: “... as vossas palavras foram _____________________ para mim...” 
O povo refuta: “... o que temos falado contra ti...?”3: 13 e 14. 
 
A mensagem do livro: 1:1:______________________________________________________. 
Deus não necessita da minha adoração, mas procura ________________________________. 
 
Quando o ofertante está impuro, imundo, em pecado, Deus não aceita a sua oferta. Deus não 
quer trabalho sem vida consagrada. Deus está muito mais interessado no que você é do que no 
que você faz. O que Deus diria do meu culto? Eu tenho estudado a Bíblia ou tenho lido algo 
sobre a Bíblia?  
 
Em Apoc. 5:1,11 a13: mostra que Ele está com a história e com o livro da história do mundo 
em Suas mãos. Logo, logo ELE virá: __________________________________. Apoc. 6:15 a 
17, e então Ele virá condenatoriamente.  
 
Quanto mais próximo de Deus eu andar, mais o pecado terá significado.  
 
Deus promete recompensar a minha fidelidade e obediência, com bênçãos sem medida. Não é 
uma negociata com Deus, não é barganha, não é teologia da miséria, prosperidade... e sim da 
fidelidade e da obediência. Prov. 10:22; Ef. 6:7 e 8.  
 
3: 16 a 18: a diferença entre ímpios e os justos e obedientes a Deus.  
 
Os ímpios serão como restolho lançados na fornalha: Mal. 4:1; Sof. 1:17. 
Já imaginou Deus te castigar de imediato, após o teu pecado? 
 
Mal. 4:4 a 6: Deus chama a todos, através de seus instrumentos.  
João Batista: Chamou o povo ao arrependimento. E não era a pessoa de Elias e sim, um 
ESTILO DE VIDA SEMELHANTE AO DE ELIAS, SUBMISSO AO SENHOR. 
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- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria para marcar dia e hora da segunda 
chamada que deverá ser feita na semana seguinte à prova. Caso não seja feita a segunda chamada o aluno ficará com zero na 
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