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Quiz de Profecia
Jack Van Deventer
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1

Selecione a melhor resposta:
1. Jesus morreu para salvar
a. O remanescente fiel
b. Os eleitos, que são poucos em número
c. O mundo
2. Em termos de significado histórico, a morte de Jesus:
a. Foi o princípio da derrota para a Igreja
b. Foi o princípio da vitória para a Igreja
c. Tem pouca ou nenhuma relevância terrena
3. Que autor profético mudou profundamente o pensamento da Igreja com
respeito aos “finais dos tempos”, vendendo 38 milhões de livros, apesar de
seus livros serem conhecidos por sua freqüência de falsas predições?
a. Edgar Cayce
b. Jeanne Dixon
c. Jack Van Impe
d. Madeline Murray O’Hare
4. Satanás…
a. Governa o mundo
b. Está vivo e bem no planeta terra
c. Controla os sistemas do mundo
d. Todas as alternativas acima
e. Nenhuma das alternativas acima
5. Quais das seguintes pessoas têm sido identificadas como a Besta ou o
Anticristo na história?
a. Nero César;
b. Frederick Hohenstaufen II (1194-1250);
c. Papa João XXII;
d. Rei George III;
e. Napoleão
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f. Adolph Hitler;
g. Papa Pio XII;
h. John F. Kennedy;
i. Papa João XXIII;
j. Henry Kissinger;
k. Moshe Dayan;
l. Anwar Sadat;
m. Jimmy Carter;
n. Ronald Reagan;
o. Pat Robertson;
p. Rei Juan Carlos (Espanha)
q. Sun Myung Moon;
r. Mikhail Gorbachev;
s. Saddam Hussein;
t. Mohammar Kaddafi;
u. Todos acima
6. Dos nomes acima, qual se encaixa mais precisamente com o registro
escriturístico para a besta do Apocalipse?
7. A palavra “mil” na Bíblia sempre se refere a 1000 anos literais.
a. Verdadeiro
b. Falso
8. A Grande Comissão (Mt. 28:19 – “Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”) será
cumprida na história.
a. Verdadeiro
b. Falso
9. O intervalo misterioso de tempo inserido entre a 69ª e 70ª semana de
Daniel pelos dispensacionalistas é um exemplo de interpretação literal.
a. Verdadeiro
b. Falso
10. As profecias na Bíblia são sempre cumpridas literalmente.
a. Verdadeiro
b. Falso
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11. A tribulação é futura.
a. Verdadeiro
b. Falso
12. A despeito do sacrifico “de uma vez por todas” de Cristo pelo pecado, os
pré-milenistas dispensacionalistas crêem que os sacrifícios de sangue serão
reinstituídos durante o milênio.
a. Verdadeiro
b. Falso

Respostas
1c. Jesus morreu para salvar o mundo. João 1:29, 3:17, 4:42, 12:32, 2Co. 5:19,
1 João 2:1-2.
2b. Se você respondeu “b”, então é um pós-milenista, ou pelo menos pensa
como um. Todos os outros (pré-, amilenistas) crêem que a igreja declinará e
apostatará.
3. Certo, estou apenas enchendo sua paciência. Todo o mundo sabe que é Hal
Lindsey.2
4e. Nenhuma das opções. Satanás está condenado (João 16:11), expulso (João
12:31), resistido e fugindo (Tiago 4:7), vencido (1 João 2:14, 4:4), esmagado
(Romanos 16:20) e progressivamente destruído (Hb. 2:14).
5u. Você adivinhou: todos acima. Bem triste, hein? Mas tenha certeza,
enquanto as pessoas continuar comprando “livros proféticos sobre os últimos
tempos”, as predições continuarão.
6u. Não, Bill Clinton não está na lista. Considere Nero. Para maiores
informações, veja The Beast of Revelation, de Kenneth Gentry.3
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7. Falso. Se você disse ‘Verdadeiro’, quem é dono do gado sobre as outras
montanhas (Salmos 50:10)?
8. Verdadeiro. Jesus (não Satanás!) tem toda a autoridade no céu e na terra
(Mt. 28:18). As nações serão discipuladas. Não umas poucas nações, nem uns
poucos indivíduos de cada nação. Jesus disse as nações. Salmos 2:8: “Pede-me,
e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua
possessão” (RA).
9. Se respondeu “Verdadeiro”, você deu uma cheirada. E os gafanhotos de
Apocalipse são realmente helicópteros Cobra.
10. Falso. Das 97 profecias do Antigo Testamento mencionadas no Novo
Testamento, somente 34 das 97 (35%) foram cumpridas literalmente.
11. Falso. A tribulação é passada. Jesus disse que a tribulação ocorreria
durante a geração em que ele estava falando (Mt. 24:21, 34). João informou
aos seus leitores que “a tribulação” estava acontecendo no tempo de sua
escrita do livro de Apocalipse (Ap. 1:9).
12. Verdadeiro. Sim, isso é muito embaraçoso, mas é uma razão fundamental
pela qual os dispensacionalistas querem reconstruir o tempo. Para a
justificação dispensacionalista de sacrifícios de sangue no milênio veja, por
exemplo, o livro Things to Come, p. 517-531, de Dwight Pentecost.4 Em
contraste, Hebreus 7:27 diz: “Que não necessitasse [Jesus Cristo, nosso sumo
sacerdote], como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios,
primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo; porque isto
fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo”.

Fonte: Credenda, Volume 11, Issue 4.

4

Nota do tradutor: Outro autor que possui algumas de suas heresias promovidas no Brasil: Manual de
Escatologia (Editora Vida), Estrada para o Armagedom (Danprewan), etc.
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