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Eventos horripilantes estão começando a acontecer na 
América e em grande parte do mundo “cristão” ocidental. 
A destruição das Torres Gêmeas em Nova York e a devas-
tação do Pentágono em Washington, DC, concentraram 

a mente de milhões de pessoas na profecia bíblica. Elas agora se per-
guntam: “Qual é o propósito de Deus em tudo isso?”

De fato, eventos profetizados estão realmente acelerando. Como 
Jesus instruiu, todos nós precisamos “vigiar e orar”. Pois, nesta gera-
ção, verdadeiramente terrível, tragédias inspiradas por Satanás co-
meçarão a atingir grande parte da humanidade. O “Anticristo” estará 
diretamente por trás de muitos destes eventos!

Depois de 11 de setembro de 2001, muitos começaram a se per-
guntar: será o sinistro Osama bin Laden o profetizado “Anticristo” do 
fim dos tempos? Uma década antes, alguns suspeitaram que Saddam 
Hussein era o Anticristo. Antes dele, a suspeita recaíra sobre Mikhail 
Gorbachev. Ainda hoje, alguns consideram Adolf Hitler a personifica-
ção do Anticristo.

Cercado por estas idéias - e esta confusão - podemos realmente 
saber? Pode ser provado na Bíblia quem ou o que o “Anticristo” real-
mente é?

Lembre-se, os homens têm todos os tipos de teorias sobre este 
assunto. Recentemente, o líder evangélico Jerry Falwell opinou que o 
vindouro Anticristo provavelmente será judeu e que ele será da tribo 
de Dan. O que o Sr. Falwell aparentemente não entende é que a tribo 

Quem ou o que é o Anticristo?
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israelita de Dan se separou de Judá - ou dos “judeus” - milhares de 
anos atrás, e é um povo completamente diferente!

Historicamente, a maioria dos teólogos protestantes de gerações 
passadas assumiram que o papa de Roma era o “Anticristo”. De fato, 
o principal fundador humano do protestantismo, Martinho Lutero, 
declarou em 18 de agosto de 1520: “Nós temos a convicção de que o 
papado é a sede do verdadeiro e real Anticristo” (A Fé Profética de 
Nossos Pais, LeRoy Froom). Vol. 2, p. 121).

Mais tarde, João Calvino, fundador do que se tornou a Igreja 
Presbiteriana, declarou em seus Institutos da Religião Cristã: “Algu-
mas pessoas nos acham muito severos e censorios quando chamamos 
o pontífice romano de Anticristo. Mas aqueles que são desta opinião 
não consideram que eles trazem a mesma acusação de presunção 
contra o próprio Paulo, depois do qual nós falamos e cuja linguagem 
adotamos...  Mostrarei brevemente que (as palavras de Paulo em 2 
Tessalonicenses 2) não são capazes de qualquer outra interpretação 
além daquelas que as aplicam ao Papado.”

Estes líderes cristãos professos estavam corretos? Ou há outra 
resposta? E você pode perguntar: “Quem lhe dá o direito de estar 
certo? Como você pode saber a verdade, quando muitos dos líderes do 
Cristianismo estão em desacordo?”

No Salmo 111: 10, a inspirada palavra de Deus nos diz: “O temor 
do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos 
os que lhe obedecem; o seu louvor permanece para sempre”.

Muitos de vocês sabem que nós, nesta Obra de Cristo, acredita-
mos em guardar os mandamentos de Deus. Portanto, pudemos lhe 
dizer antecipadamente sobre a maioria dos principais eventos profé-
ticos que vêm ocorrendo. Mas, como dizem, “a prova do pudim está 
no ato de comer”. Eventos profetizados estão  acontecendo rapida-
mente! O que lhes vou contar neste livreto pode ser provado, se você 
comparar cuidadosamente o que eu escrevo com a Bíblia e realmente 
estudar as escrituras às quais vou me referir. Você logo verá que os 
eventos mundiais - incluindo os eventos religiosos - seguirão direta-
mente o padrão que descreverei, assim você logo saberá quem está 
certo sobre este assunto vital!

Investigar este assunto do “Anticristo” não é meramente inves-
tigar algum tópico esotérico. A compreensão correta deste assunto 
pode ser absolutamente vital para a sua sobrevivência e a da sua fa-
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mília nos próximos anos. Mais importante, pode afetar se você fará 
ou não parte da primeira ressurreição na segunda vinda de Cristo - e 
cumprirá seu papel no Reino de Deus! 

Provavelmente dentro desta geração, um poderoso líder religioso 
aparecerá em cena. Ele irá realizar sinais e maravilhas impressionan-
tes. Ele será a personificação final do que a Bíblia descreve como o 
“Anticristo”.

No entanto, como veremos, houve no passado - e agora há - mui-
tos Anticristos! E subjacente a todas as suas decepções está o “es-
pírito do Anticristo” - as abordagens erradas e falsas doutrinas que 
cegaram bilhões de seres humanos de compreenderem a Verdade de 
Deus. A “doutrina” do Anticristo não é compreendida pela maioria 
dos líderes religiosos do mundo.

“Como assim?” você pode perguntar.
Porque existe um verdadeiro Satanás, o Diabo. Jesus Cristo duas 

vezes o chamou de “governante deste mundo” (João 12:31; 14:30). 
Satanás é o grande enganador. O apóstolo João deixou bem claro que 
Satanás engana a vasta maioria da humanidade: “E foi precipitado o 
grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que en-
gana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram 
lançados com ele”(Apocalipse 12: 9).

“Mas eu não estou enganado!“ Você pode dizer. Não tenha tanta 
certeza!

Pois agora mostraremos a você, neste livreto, o que é, sem dúvida, 
o maior engano que Satanás espalhou no cristianismo convencio-
nal! O engano generalizado sobre o “Anticristo” é apenas a “ponta do 
icebergue” do vasto engano religioso realizado em nome do “cristia-
nismo”. De fato, este engano é tão completo que milhares de minis-
tros e sacerdotes cristãos professos são enganados e, portanto, nem 
percebem que estão perpetuando uma mentira! Jesus Cristo descre-
veu da mesma forma os falsos líderes religiosos de Seus dias: “ Dei-
xai-os; são condutores cegos; ora, se um cego guiar outro cego, ambos 
cairão na cova” (Mateus 15:14).

Como Milhões Foram Enganados?
Este engano em massa é tão difundido e tão crível, porque muitos 
de seus princípios “parecem bons” na superfície. A maioria de seus 
praticantes dirão que devemos acreditar em Cristo. Eles dirão que os 
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cristãos devem demonstrar amor, bondade, misericórdia e paciência, 
e que os cristãos devem “fazer o bem” ao próximo - dê aos pobres e 
apóie hospitais, instituições de caridade e lares de mães solteiras. Eles 
dirão que os cristãos devem responder à “lei do amor” de Jesus. 

Tudo isto parece bíblico. Parece muito bom!
Mas estes praticantes não dizem qual das leis de Deus devem ser 

mantidas - e exatamente como as leis de Deus devem ser obedecidas. 
Estas pessoas vão falar sentimentalmente sobre Cristo sendo o “Se-
nhor” de nossas vidas. Mas eles inevitavelmente deixarão de explicar 
que, se Jesus é o “Senhor”, devemos obedecê-Lo! Eles nunca lhe di-
rão que Jesus direta e consistentemente ensinou obediência a todos 
os Dez Mandamentos!

Portanto, devido a este engano inspirado por Satanás, muitas das 
guerras mais sangrentas da história moderna foram travadas entre as 
nações “cristãs” professas na Europa. Os bispos de um lado abençoa-
riam suas tropas enquanto se preparavam para a batalha. Os bispos do 
outro lado fizeram o mesmo. Então milhares de jovens - muitas vezes 
ainda na adolescência - subiram uma colina para atirar ou espancar 
brutalmente até a morte outros jovens que eram muitas vezes da 
mesma denominação da igreja! Todos eram supostamente “cristãos”. 
Todos eram supostamente do “corpo de Cristo” - a Igreja da qual Je-
sus é a Cabeça viva e ativa (Efésios 1: 22-23).

Ler isto deixa você um pouco “desconfortável”? Bem, deveria! E, 
mais importante, espero e rezo para que isto faça você pensar. Porque 
muitos de nós apenas crescemos em alguma igreja tradicional e toma-
mos nossas crenças religiosas como garantidas - simplesmente assu-
mindo que tudo estaria bem se nós apenas estivéssemos junto com a 
multidão, misturados a este mundo, e vivêssemos razoavelmente de-
centes e “respeitáveis”. “ vidas. É exatamente assim que a maioria de 
nós temos sido terrivelmente enganados, como eu era nos anos passa-
dos - e involuntariamente acabei acreditando em um falso evangelho, 
um modo errado de vida e um Jesus Cristo “diferente”!

Satanás Quer Que Você “Erre o Alvo”
Uma das palavras gregas para “pecado” no Novo Testamento significa 
literalmente “errar o alvo”. Então Satanás se contenta em permitir 
que você “acredite em” Deus e Cristo enquanto ele ainda pode con-
trolá-lo, fazer você “errar o alvo”. Seu objetivo é manter você fora do 
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Reino vindouro de Deus, que irá substituí-lo e aos seus demônios - 
cegando você para o que realmente está acontecendo! Deus inspirou 
o apóstolo Tiago a escrever: “Tu crês que há um só Deus? Fazes bem; 
também os demônios o creem e estremecem” (Tiago 2:19)

Então, Tiago explica como o verdadeiro cristão não deve simples-
mente crer em Deus, mas deve se entregar à vontade de Deus e fazer 
o que Ele diz (v. 20-23). Tiago escreve: “Vedes, então, que o homem é 
justificado pelas obras e não somente pela fé” (v. 24).

“Justificado por obras?” Sim, junto com a fé! Leia o versículo 24 
por si mesmo. Deve ficar muito claro que o verdadeiro cristianismo 
envolve mais do que apenas aceitar, com fé, a morte de Cristo - que 
é um dom gratuito de Deus - como pagamento integral pelos nossos 
pecados. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, devemos também 
fazer um literal “pacto com nosso Criador” para deixarmos de pecar 
no futuro - para verdadeiramente nos rendermos a deixar Cristo 
viver Sua obediente vida em nós através do Espírito Santo! Pois, a 
Palavra inspirada de Deus nos diz: “Qualquer que pratica o pecado 
também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade” (1 João 3: 
4). Portanto, devemos nos arrepender do pecado, arrepender-nos de 
quebrar a Lei espiritual de Deus, os Dez Mandamentos. Isto envolve 
uma vida de humilde obediência - às “obras” de guardar as leis e man-
damentos de Deus.

Vamos entender que ninguém pode ganhar a salvação - é um pre-
sente de Deus! A verdadeira graça de Deus leva ao dom da salvação 
(Efésios 2: 8-10; Romanos 6:23). Aqueles dispostos a obedecer a Deus 
(Atos 5:29, 32) e que estão sob verdadeira graça serão obra de Deus, 
criada em Cristo Jesus para boas obras (Efésios 2:10). A graça de Deus 
não elimina a necessidade de obediência e guardar os mandamentos de 
Deus. O apóstolo Paulo advertiu que alguém poderia “receber a graça 
de Deus em vão” (2 Coríntios 6: 1). E enquanto o apóstolo Pedro exor-
tou os cristãos a “Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, 
sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na re-
velação de Jesus Cristo” (1 Pedro 1:13), ele continua com a expectativa 
de que o façamos “como obedientes crianças”(v. 14; cf. v. 2).

Mas quando os homens inteligentemente abusam da “graça” - en-
sinando “graça barata” sem arrependimento verdadeiro do pecado 
- é a verdadeira essência da doutrina do Anticristo! Este conceito 
falso permitiu que milhões de cristãos professos passassem pela vida 
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regularmente e habitualmente desobedecendo aos Dez Mandamen-
tos - mas ainda assim assumindo que eles são “bons cristãos”!

O apóstolo Judas foi inspirado a nos alertar sobre este mesmo 
engano. “Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência 
acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-
-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.  Porque se intro-
duziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, 
homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam 
a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo”(Judas 3–4).

Observe que Judas adverte que os falsos mestres usam a idéia de 
“graça” como um veículo para “licenciosidade” - licença para desobe-
decer às próprias leis de Deus!

“Oh, meu ministro nunca faria isso!”, Você pode protestar.
Sinto muito, meus amigos, mas é provável que ele ou ela verifi-

que o que estou dizendo se você se aproximar de seu padre ou minis-
tro diretamente com esta pergunta: “Pastor Jones, Deus exige que 
os cristãos verdadeiros guardem os Dez Mandamentos?” Se você fi-
zer a pergunta diretamente nestas palavras, a maioria dos ministros 
começará a murmurar algo sobre ser “salvo pela graça”. Então, eles 
podem acrescentar apressadamente que os Dez Mandamentos são 
um bom guia moral, mas que “você não precisa guardá-los desde que 
seja salvo pela graça”.

Se você insistir e tentar “pressionar o seu pastor” a uma res-
posta direta sobre este assunto, ele pode tentar contornar a questão 
ou apontar os “novos” mandamentos de Jesus. Ou, talvez, ele final-
mente venha e diga o que praticamente toda a teologia tradicional 
realmente ensina - os Dez Mandamentos foram “pregados na cruz” 
quando Cristo morreu ou o apóstolo Paulo de algum modo “acabou 
com eles”! Como agora explicarei claramente, este é o verdadeiro “co-
ração” da doutrina do Anticristo!

E por que isto é tão sério? Porque cria uma “sociedade sem lei” - 
uma sociedade isolada de Deus desde que os Dez Mandamentos real-
mente retratam Seu caráter. O espantoso propósito de Deus envolve 
colocar Sua “natureza divina” em nós através do Espírito Santo (2 
Pedro 1: 4). Envolve o nosso passar por um processo de crescimento 
espiritual e “superação” para refletir o próprio caráter de Deus e ser 
feito apto a governar com Cristo em seu muito em breve Reino. Jesus 
afirma diretamente: “E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas 
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obras, eu lhe darei poder sobre as nações,  e com vara de ferro as re-
gerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de 
meu Pai”(Apocalipse 2: 26-27).

Uma Doutrina da Desobediência
 Os verdadeiros santos de Deus estão sendo preparados por Ele para 
substituir Satanás e seus demônios em governar sobre esta terra. Pois 
Satanás é agora o “deus desta era” (2 Coríntios 4: 4). Ele é agora o “o 
príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos 
da desobediência” (Efésios 2: 2).

No entanto, o apóstolo Paulo nos diz: “Não sabeis vós que os san-
tos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, 
sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas?  Não sabeis 
vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencen-
tes a esta vida?” (1 Coríntios 6: 2–3).

Por quê você não ouviu muito mais sobre este incrível propósito 
do verdadeiro cristão de exercer o governo no futuro? Porque Sata-
nás quer impedir que este conhecimento alcance os seres humanos, 
assim eles serão incapazes de substituí-lo e aos seus demônios em 
governar esta terra. Portanto, ele, o “pai” da mentira (João 8:44), en-
ganou a vasta maioria de toda a humanidade - incluindo dois bilhões 
de cristãos professos - em relação ao propósito de Deus para o ho-
mem e o caminho para cumprir esse propósito!

Entre os enganos de Satanás, certamente nenhum é tão grande 
quanto o seu sistema de “cristianismo falsificado”! Os apóstolos sa-
biam que isto ia acontecer. Paulo advertiu: “Ninguém, de maneira al-
guma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apos-
tasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição... Porque 
já o mistério da injustiça opera; somente há um que, agora, resiste até 
que do meio seja tirado;  e, então, será revelado o iníquo, a quem o Se-
nhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da 
sua vinda”(2 Tessalonicenses 2: 3, 7-8).

Observe que este falso sistema religioso é chamado de “o mistério 
da injustiça”. Pouco antes do regresso de Cristo, será encabeçado por 
uma figura chamada “homem do pecado” ou “iníquo”. Este homem, 
que realizará “maravilhas mentirosas” (v. 9), pode ser encontrado em 
outras passagens das Escrituras como o grande “falso profeta” que 
opera milagres (Apocalipse 13:13; 19:20).
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Mas perceba que Paulo disse que este falso cristianismo “já es-
tava em ação” quando escreveu estes versos - como ainda está hoje. 
Os proponentes deste sistema injusto falam sobre o amor e sobre o 
Senhor - mas eles deixam de fora a poderosa instrução de Cristo 
para guardar os mandamentos de Deus! No entanto, sabemos que 
quando o jovem veio a Jesus pedindo o caminho para a vida eterna, 
Ele respondeu: “Se queres, porém, entrar na vida, guarda os manda-
mentos” (Mateus 19:17). Então Jesus começou a nomear alguns dos 
Dez Mandamentos. E em Seu Sermão da Montanha, Jesus nos diz: 
“Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim 
ensinar aos homens será chamado o menor no Reino dos céus; aquele, 
porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no Reino dos 
céus”(Mateus 5:19).

Diga então, quem afirma a autoridade para “acabar” com este 
claro ensinamento de Jesus Cristo? Seu ministro, sua igreja?  

Mais uma vez, Paulo advertiu os cristãos de sua época: “Porque, 
se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou 
se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que 
não abraçastes, com razão o sofrereis”(2 Coríntios 11: 4)! Inconscien-
temente, com certeza, a maioria de nós cresceu ouvindo sobre “outro 
Jesus”, um “espírito diferente” e, definitivamente, um “evangelho 
diferente” do que o que Jesus e os Apóstolos pregaram!

Mais uma vez, porquê?
Porque Satanás empregou todos os estratagemas disponíveis 

para levar as pessoas a acreditar na “doutrina do Anticristo”! Se você 
está disposto a encarar a realidade, se você realmente quer cumprir o 
propósito para o qual você nasceu, você precisa entender o que é essa 
doutrina e evitá-la a todo custo!

O próprio Jesus nos advertiu: “Acautelai-vos, que ninguém vos 
engane,  porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o 
Cristo; e enganarão a muitos” (Mateus 24: 4–5). Note que são os 
“muitos” que serão enganados. E como? Eles serão enganados porque 
estes “muitos” falsos mestres vêm “em nome de Jesus”. Entenda isto! 
Eles usam o próprio nome de Jesus para enganar as pessoas! Eles 
vêm como pregadores e professores “cristãos” - mas sua mensagem é 
obviamente contrária à mensagem que o próprio Jesus pregou.

Porque “Cristão” está estampado do lado de fora do pacote, a 
maioria das pessoas assumem, sem pensar, que Cristo deve aprovar o 
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interior do pacote! Mas estas pessoas enganadas não conseguem re-
almente estudar suas Bíblias. Elas falham em “Examinar tudo” como 
Deus ordena, de modo que são facilmente enganados por um falso 
“cristianismo” baseado na doutrina do “Anticristo”.

A palavra “Anticristo” é introduzida pela primeira vez em 1 João 
2:18: “ Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o an-
ticristo, também agora muitos se têm feito anticristos; por onde 
conhecemos que é já a última hora”. Primeiro de tudo, vemos “o An-
ticristo” sobre quem eles ouviram. Isto, naturalmente, é o “iníquo” 
sobre o qual Paulo escreveu e o “falso profeta” do Apocalipse. No en-
tanto, alguns erroneamente identificam o Anticristo como o vindouro 
ditador mundial e sistema político chamado de “Besta” na profecia 
bíblica. Eles esquecem que o verdadeiro “poder por trás do trono” é a 
misteriosa “prostituta” de Apocalipse 17, e que essa mulher caída “ca-
valga” ou controla a Besta do Apocalipse.

A Prostituta do Apocalipse 17
Milhões de pessoas - e até mesmo muitos teólogos - ficam intrigados 
com a misteriosa “prostituta” do Apocalipse 17. No entanto, a Palavra 
de Deus dedica a maior parte de um capítulo inteiro, além de muitas 
referências em outros lugares, a este tópico vital. Quem é esta “prosti-
tuta” - e como ela se relaciona com o Anticristo?

Quem quer que seja esta grande “prostituta”, ela é muito po-
derosa. Ela causou a morte de incontáveis   milhões no passado, e 
outros milhões morrerão em sua mão no futuro. Ela está destinada 
a mudar radicalmente as vidas de todos aqueles que vivem no fim 
dos tempos - incluindo muitos de vocês que leram este livreto! Esta 
prostituta está montada em um sistema que abrange muitas nações 
e povos: “E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prosti-
tuta, são povos, e multidões, e nações, e línguas” (Apocalipse 17:15). 
Esta prostituta continuará existindo até a segunda vinda de Cristo! 
Pois a Palavra de Deus descreve os “dez chifres” ou dez reis (v. 12) 
que surgirão naquele tempo: “Estes combaterão contra o Cordeiro, 
e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos 
reis; vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis ... E os 
dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, 
e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no 
fogo”(vv. 14, 16).
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Os teólogos modernos e os comentaristas da Bíblia tentam ser 
“politicamente corretos” em suas referências a esta grande prosti-
tuta. Por exemplo, observe este comentário do Comentário Bíblico 
do Expositor, vol. 12, pp. 553–554: “Em um sentido importante, a 
interpretação deste capítulo controla a interpretação de todo o livro 
do Apocalipse. Para a maioria dos exegetas, Babilônia representa a 
cidade de Roma. A besta representa o Império Romano como um 
todo, com suas províncias e povos sujeitos. As sete colinas (v. 9) são 
as sete dinastias selecionadas de imperadores romanos de Augusto a 
Domiciano. Os dez reis são cabeças de estados menores e inquietos, 
ansiosos para escapar de sua escravização ao poder da colonização. 
A predição de João da queda da Babilônia é seu anúncio da iminente 
dissolução do Império Romano em todos os seus aspectos”.

Enquanto os comentaristas identificam corretamente a Babi-
lônia com a cidade de Roma, eles generalizam que “leitores cristãos 
primitivos entenderiam que sempre que eles fossem ameaçados de 
morte por qualquer poder temporal ... eles estavam enfrentando a 
mãe prostituta sanguinária que Deus estava prestes a julgar e destruir 
duma vez por todas”(p. 557). 

No entanto, embora eles entendam corretamente a identidade 
de “Babilônia”, estes estudiosos, como a maioria hoje, são incapazes 
de ver que a “mulher” - a grande prostituta - “cavalga” a Besta (Babi-
lônia moderna). Ela é claramente apresentada como estando distin-
tamente separada da Besta - o império com dez reis finais dando seu 
poder e autoridade a um super-ditador, também chamado de “Besta”. 
Obviamente, a mulher não pode “montar” a Besta e ao mesmo tempo 
ser a Besta!

Muitos estudiosos percebem, no entanto, que a Besta do Apo-
calipse 17 é o Império Romano e seus “avivamentos” em várias for-
mas. Para uma explicação fascinante e completa da identidade desta 
“Besta” do Apocalipse 17, por favor escreva para uma cópia do nosso 
livreto intitulado A Besta do Apocalipse. Ele será enviado para você 
absolutamente grátis mediante seu pedido.

Quem É Esta “Mulher”?
Ao longo do Novo Testamento, o termo “mulher” é usado como um 
símbolo para uma igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a 
Igreja de Deus em Corinto: “Tomara que me suportásseis um pouco 
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na minha loucura! Suportai-me, porém, ainda.  Porque estou zeloso de 
vós com zelo de Deus; porque vos tenho preparado para vos apresen-
tar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo “(2 Coríntios 
11: 1-2). Claramente, a verdadeira igreja é aqui descrita como “prome-
tida” a Jesus Cristo - na posição de uma noiva comprometida com seu 
noivo que é Jesus Cristo.

Em Efésios 5: 23–24, Paulo escreve: “porque o marido é a ca-
beça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele 
próprio o salvador do corpo.  De sorte que, assim como a igreja está 
sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas 
a seu marido”. Novamente, a analogia identifica claramente a verda-
deira Igreja como estando na posição de uma mulher - uma esposa 
que é submissa ao marido, Cristo. E em Apocalipse 12: 1–5, lemos o 
relato inspirado da “mulher” - desta vez o antigo Israel, a “igreja no 
deserto” (Atos 7:38), sendo usado por Deus para gerar o Messias. : 
“E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com 
vara de ferro.”

O versículo 6 retoma a história sobre “a mulher” - agora a verda-
deira Igreja do Novo Testamento - fugindo para o deserto para “um 
lugar preparado por Deus”. Os seguintes versículos tornam ainda 
mais evidente que esta “mulher” é, de fato, a verdadeira Igreja de 
Deus que é protegida pelo próprio Deus da ira de Satanás.

Então, quando chegamos à “mulher” do Apocalipse 17, deve ser 
muito óbvio que - deixando a Bíblia interpretar seus próprios símbo-
los - esta mulher é de fato uma igreja! No entanto, esta igreja “assen-
tada sobre uma besta de cor escarlate” (v. 3) é verdadeiramente uma 
“prostituta” espiritual.

Pois ela entrou em alianças adúlteras com os líderes e reis deste 
mundo (v. 2), e os habitantes da terra são espiritualmente “embriaga-
dos” por causa de seus falsos ensinos. Ela é uma igreja “mãe” - dando 
origem a “prostitutas” espirituais (v. 5). E, como indicado, ela lida 
com “mistérios”, como fizeram as antigas religiões pagãs antes dela.

Uma Igreja Perseguidora
Além disso, esta “mulher” é uma grande igreja perseguidora. O após-
tolo João foi inspirado a escrever: “E vi que a mulher estava embria-
gada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, 
vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração” (v. 6).
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Por favor, pense sobre isso.
Quem é esta grande mulher caída - uma igreja poderosa - que foi 

e que voltará a ser “embriagada com o sangue dos santos”? Obvia-
mente, ela persegue os verdadeiros cristãos - os verdadeiros “santos” 
de Deus. Eles são descritos em Apocalipse 14:12: “Aqui está a paciên-
cia dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus 
e a fé em Jesus”.

Em contraste com a Igreja de Deus que guarda os mandamentos, 
esta grande igreja apóstata e suas “filhas” igrejas rejeitam a necessi-
dade de manter os Dez Mandamentos como um modo de vida! De al-
guma forma, em sua embriaguez espiritual, elas conseguem racioci-
nar em torno dos simples e claros ensinamentos de Jesus: “Se queres, 
porém, entrar na vida, guarda os mandamentos” (Mateus 19:17).

Historicamente, lemos sobre uma grande igreja que perseguiu 
milhões de pessoas durante a Idade Média? Esta igreja realmente 
existiu?

Em seu livro bem documentado, Uma Mulher Monta a Besta (pp. 
243-244), o autor Dave Hunt descreve o que a “mulher” fez por cente-
nas de anos durante a Idade Média:

“Assim, o catolicismo romano se tornou” a fé mais perseguidora 
que o mundo já viu ... [comandando] o trono para impor a religião cristã 
em todos os seus súditos. Inocêncio III assassinou muito mais cristãos 
em uma tarde... do que qualquer imperador romano fez em todo o seu 
reinado. Will Durant escreve candidamente: “Comparado com a perse-
guição da heresia na Europa de 1227 a 1492, a perseguição dos cristãos 
pelos romanos nos três primeiros séculos depois de Cristo foi um proce-
dimento leve e humano.

Fazendo todos os subsídios exigidos por um historiador e permitido 
a um cristão, devemos classificar a Inquisição, juntamente com as guer-
ras e perseguições de nosso tempo, como entre os mais escuros borrões 
no registro da humanidade, revelando uma ferocidade desconhecida em 
qualquer animal.“

Então, quando João viu esta “mulher” ou igreja apóstata “em-
briagada com o sangue dos santos”, ele certamente não estava exage-
rando. Até mesmo muitos escritores católicos têm ficado envergonha-
dos com o que sua igreja praticou por centenas de anos. Com o vasto 
registro agora conhecido - de sacerdotes sodomizando jovens, de mui-
tos papas mantendo abertamente amantes e tendo filhos ilegítimos 
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por toda a Itália e altos cargos na igreja sendo oferecidos e comprados 
por dinheiro - tem parecido a muitos historiadores objetivos que esta 
poderosa igreja foi a verdadeira personificação do mal em quase todos 
os aspectos. 

O “Pequeno Chifre” de Daniel
O profeta Daniel foi inspirado a imaginar este sistema religioso sujo 
como um “chifre pequeno”. Após os quatro grandes reinos gover-
nantes do mundo gentio - Babilônia, Medo-Pérsia, o Império Greco-
-Macedônio de Alexandre e finalmente Roma - Daniel descreve um 
“chifre pequeno” surgindo entre as primeiras ressurreições do Impé-
rio Romano: “Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas 
subiu outra ponta pequena, diante da qual três das pontas primeiras 
foram arrancadas; e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de 
homem, e uma boca que falava grandiosamente”. (Daniel 7: 8)

Nos versículos 25-27 deste mesmo capítulo, Daniel é inspirado 
a descrever as ações deste pomposo “chifre pequeno” e como ele iria 
continuar até o regresso de Cristo e Seu governo sobre as nações: 
“E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Al-
tíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues 
nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo.  Mas 
o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir 
e para o desfazer até ao fim.  E o reino, e o domínio, e a majestade dos 
reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altís-
simo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão 
e lhe obedecerão”

Note que este “chifre pequeno” é diferente do império pagão (v. 
24), pois é, de fato, um império religioso! Note também que o líder 
humano deste sistema faltoso fala “palavras pomposas” contra Deus, 
persegue os verdadeiros cristãos e pretende mudar os tempos e a lei. 
A Igreja Católica Romana fez exatamente isso, como as Escrituras 
predisseram - ensinando que os Dez Mandamentos eram subordina-
dos à autoridade da igreja e que, por sua autoridade, poderia mudar 
o sábado do sétimo dia ordenado por Deus (Êxodo 20: 8-11; Hebreus 4: 
9 –11), substituindo o pagão “dia do sol” no lugar do sábado de Deus.

O renomado historiador moderno Will Durant escreve: “O sério 
temperamento do sábado judaico foi transferido para o domingo 
cristão que o substituiu no segundo século” (The Story of Civilization, 
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vol. 3, 1972, p. 599). Como isto aconteceu? Um curso de estudo da 
Igreja Católica Romana nos diz que “a Igreja [Romana] transferiu a 
obrigação de sábado para domingo” (Padre Smith Instrui Jackson). O 
espelho católico concorda: “A Igreja Católica ... em virtude de sua mis-
são divina, mudou o dia de sábado para domingo” (23 de setembro de 
1893). Se você deseja mais informações sobre o verdadeiro sábado bí-
blico, por favor, escreva para o nosso livreto poderoso e esclarecedor, 
que dia é o sábado cristão?

O Papado Previsto Com Antecedência
Como vimos, o “chifre pequeno” de Daniel está descrevendo a falsa 
igreja e especialmente seu porta-voz, o papa, falando “palavras pompo-
sas”. No Novo Testamento, Deus inspirou o apóstolo João a descrever a 
“ressurreição” da besta final, o Império Romano (Apocalipse 13: 1-10). 
Então, nos versos 11-14, “outra besta” é descrita como se levantando, 
que se parece com um “Cordeiro”, ou Cristo, mas fala como um “dra-
gão”, Satanás o diabo (Apocalipse 12: 9). Este falso profeta extrema-
mente inteligente e sinistro “E exerce todo o poder da primeira besta 
na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a pri-
meira besta, cuja chaga mortal fora curada” (Apocalipse 13: 12) Em ou-
tras palavras, este grande falso profeta é capaz de influenciar a maioria 
da humanidade a temer e obedecer ao revivido Império Romano!

Então lemos: “E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz 
descer do céu à terra, à vista dos homens.  E engana os que habitam 
na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da 
besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à 
besta que recebera a ferida de espada e vivia”(vv. 13-14).

À medida que este sistema se desenvolvesse, um “homem do 
pecado” seria revelado - assumindo audaciosamente títulos e autori-
dade que pertencem apenas a Deus. Ele deveria se sentar como um 
verdadeiro “deus” no templo de Deus - usando alguns dos títulos de 
Deus. De fato, embora Jesus tenha chamado Deus de “Santo Padre”, 
os católicos romanos chamam o papa de “Santo Padre” e “Vigário de 
Cristo” - que significa literalmente “no lugar de Cristo”!

Dave Hunt descreve as pretensões blasfemas do papado:

“A submissão total que Roma exige foi expressa por muitos papas, 
mas nenhum o disse com mais clareza do que Nicolau I (858-67):
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É evidente que os papas não podem ser amarrados nem 
desvinculados por qualquer poder terrestre, nem mesmo 
pelo o do apóstolo [Pedro], se ele regressasse à Terra; já que 
Constantino, o Grande, reconheceu que os pontífices ocupa-
vam o lugar de Deus na terra, a divindade não podendo ser 
julgada por nenhum homem vivo. Somos, então, infalíveis, 
e quaisquer que sejam nossos atos, não somos responsáveis 
por eles, mas por nós mesmos”(A Woman Rides the Beast, 
pp. 153-154).

Então os papas afirmaram que eles seguram “o lugar de Deus na 
terra”! E o mais assustador é que eles continuam fazendo tais ale-
gações - e até mesmo conseguem fazê-lo em nosso chamado mundo 
“moderno”. Como a Igreja Católica Romana é uma entidade tão oni-
presente e poderosa, os meios de comunicação geralmente tendem 
tomar passos muito leves no ataque até nas mais ultrajantes e blasfe-
mas reivindicações dos papas e clérigos modernos.

Mas como tudo isto está destinado a afetar sua vida?

A Besta e a Mulher: Juntos De Novo
Poucos percebem que o chamado Império Romano “Santo” está 
sendo revivido bem debaixo de nossos narizes! Em toda a maior parte 
da Europa continental, há um grande impulso para a plena união eu-
ropeia. Um dos principais participantes deste jogo de xadrez geopolí-
tico é - você adivinhou! - o próprio papa.

Em seu livro detalhado e revelador, O Principado e Poder da Eu-
ropa (pp. 36-37), o autor britânico Adrian Hilton explica o que está 
acontecendo agora:

“Enquanto visitava a Áustria em 1983, o papa se manifestou 
contra as fronteiras nacionais e artificiais em toda a Europa. 
Ele acrescentou:

“Os europeus devem superar os ameaçadores confrontos 
internacionais de estados e alianças e criar uma nova Europa 
unida, do Atlântico aos Urais.”

Em 1988, ele continuou este tema quando se dirigiu ao 
Parlamento Europeu em Estrasburgo; uma ocasião em que 
muitos perguntaram por que um líder espiritual percebido 
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estava lidando com as questões da unidade política. O Sunday 
Telegraph, em 1991, resumiu os planos do papa para a “evange-
lização” da Europa. Declarou:

 Ele está se preparando com calma para assumir o manto 
que ele acredita solenemente ser seu Direito Divino - o do novo 
imperador do Sacro Império Romano, reinando dos Urais ao 
Atlântico.”

Embora a Bíblia certamente não indique que o papa final será 
o “imperador” deste revivido Sacro Império Romano; Isso mostra 
que ele será o “poder por trás do trono”. Como Deus claramente 
indica para nós, o falso profeta vindouro “faz com que” aqueles que 
não adoram este sistema “sejam mortos” (Apocalipse 13:15). As-
sim, como muitos papas fizeram durante a Idade Média, ele usará 
o poder do estado - a “Besta” - para forçar Sua vontade em todo o 
mundo ocidental!

Lembre-se do que aconteceu sob Hitler? Uma batida na porta, 
o pai ou a mãe agarrado e empurrado para dentro de uma carrinha 
da polícia estadual por dizer ou fazer alguma coisa “politicamente 
incorreta”! Você acha que isso não poderia acontecer de novo? Se 
assim for, você não poderia estar mais errado!

O Deus que nos dá vida e respiração descreve claramente como, 
mais uma vez, a mulher “cavalga” a Besta. A maioria das pessoas não 
percebe que os falsos ensinos e práticas desta “mulher” caída permea-
ram o mundo inteiro. É precisamente isso que João foi inspirado a es-
crever: “E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada 
o diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na 
terra, e os seus anjos foram lançados com ele “(Apocalipse 12: 9).

Até mesmo protestantes e evangélicos sinceros foram incons-
cientemente embriagados espiritualmente pelo paganismo deste 
sistema: “e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da 
sua prostituição” (Apocalipse 17: 2). O que cada leitor precisa enten-
der é que Satanás é o “deus” invisível deste mundo atual (2 Coríntios 
4: 3-4) e que “todas as nações” estão espiritualmente embriagadas.

Ao descrever todo este sistema e as “filhas” meretrizes que saí-
ram da “mãe” de Roma, eis o que o respeitado Comentário Crítico e 
Experimental tem a dizer:

“Não apenas Roma, mas a cristandade como um todo, como 
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Israel, como um todo, tornou-se uma prostituta ... Extensibilidade 
externa sobre o mundo e conformidade interna a ela - mundanismo 
em extensão e conteúdo - é simbolizado pelo nome da cidade-mundo 
‘Babilônia’ “(Vol. 6, p. 710).

Ecumenismo - Prostituição Religiosa?
As notícias de hoje estão cheias de artigos sobre o movimento ecu-
mênico. Uma manchete diz: “Católicos Romanos, Líderes Ortodoxos 
Orientais Renovam as Negociações”. Outra manchete afirma: “Epis-
copaliana, Aliança Luterana Forjada”. Mais e mais igrejas protestan-
tes estão tentando se reunir, e um número delas  estão se preparando 
para voltar à “mãe” - a Igreja Católica Romana. Falando das conversa-
ções católicas romanas e ortodoxas orientais, um artigo de 9 de julho 
de 2000 na ‘San Diego Union-Tribune’ relatou:

“Eventualmente, as igrejas poderiam resolver até mesmo sua 
antiga disputa sobre a jurisdição do papa”, disse o reverendo 
Robert Stephanopoulos, decano da Catedral Ortodoxa Grega 
em Nova York e um veterano de encontros ecumênicos.

“Isso pode acontecer rapidamente em um aspecto, mas 
quando digo rapidamente, ainda estamos falando contra o 
pano de fundo de mil anos”, disse ele.

Este reconhecimento da autoridade do papa pode acontecer 
muito mais rapidamente do que Robert Stephanopoulos imagina. As-
sim como quando as nações da Europa Oriental começaram a se sepa-
rar da União Soviética, os eventos mundiais às vezes parecem ocorrer 
quase da noite para o dia! Assim, centenas de milhões de membros 
adicionais podem ser adicionados à Igreja Católica Romana nos pró-
ximos anos, enquanto suas filhas regressam ao rebanho.

E a pequena Igreja de Deus - espalhada aqui e ali em pequenos 
grupos - parecerá quase uma pequena partícula em comparação. Na 
verdade, todos nós precisaremos de compreensão, fé e coragem para 
superar os anos difíceis que estão por vir. Pois Jesus disse: “porque 
surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e 
prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos” (Ma-
teus 24:24).

No futuro, veremos a crescente pressão exercida pelo papa e ou-
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tros para tornar Jerusalém uma “cidade internacional” - talvez sob 
o controle conjunto do Vaticano e das Nações Unidas ou de alguma 
outra agência internacional. A pressão implacável do movimento ecu-
mênico também se intensificará. A Grande Igreja Matriz estará cha-
mando com crescente fervor para que suas filhas venham “para casa”.

Nos próximos anos, a “segunda” Besta do Apocalipse 13 aparecerá 
em cena. Nós lemos sobre este homem em Apocalipse 13: 11-14: “E vi 
subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um 
cordeiro; e falava como o dragão.  E exerce todo o poder da primeira 
besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a 
primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.  E faz grandes sinais, de 
maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens.  E 
engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que 
fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fi-
zessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia.”

Este poderoso líder religioso se parecerá com um “cordeiro”. Em 
Apocalipse 14 vemos que Cristo é descrito como o “Cordeiro”. Por-
tanto, este líder religioso vindouro parecerá ser como Cristo! Mas, 
escreve João, ele falava como um dragão. E em Apocalipse 12: 9, João 
foi inspirado a escrever: “E foi precipitado o grande dragão, a antiga 
serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele 
foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.”

Satanás, o Diabo, é claramente identificado como o “dragão” aqui 
mesmo no livro do Apocalipse. Este falso profeta que virá, portanto, 
parecerá a bilhões de seres humanos como uma figura semelhante a 
Cristo. Mas sua mensagem será a de Satanás, o diabo! No entanto, este 
líder carismático realizará “grandes sinais” e até mesmo fará descer 
fogo do céu! Ele também é descrito em 2 Tessalonicenses 2 como o 
“homem do pecado” que “o qual se opõe e se levanta contra tudo o que 
se chama Deus ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no 
templo de Deus, querendo parecer Deus.”(vv. 3-4). Este líder religioso 
vindouro, diz a sua Bíblia, será adorado pelos seus seguidores!

Este homem aparecerá alguns anos antes da Segunda Vinda de 
Cristo, pois Cristo o “destruirá” “pelo assopro da sua boca” (v. 8). Mas 
este homem é chamado de “o iníquo”. No versículo 7, Paulo escreve: 
“Porque já o mistério da injustiça opera; somente há um que, agora, 
resiste até que do meio seja tirado”. Em uma época de burros e carros 
de bois, Paulo não está falando sobre leis de trânsito! Ele está falando 
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de um homem e de todo um sistema religioso que ele lidera - o «mis-
tério da injustiça “ - que obviamente está ensinando contra e que-
brando regularmente as leis de Deus.

Como em Apocalipse 13: “a esse cuja vinda é segundo a eficácia 
de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira,  e com 
todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam 
o amor da verdade para se salvarem”(2 Tessalonicenses 2: 9-10).

Todos nós precisamos perceber que estamos em uma guerra 
espiritual. As forças de Satanás estão se movendo rapidamente para 
realizar seus objetivos. Nos próximos anos, sob a influência de Sata-
nás e com os poderes limitados que Deus permite que Satanás exerça 
na atmosfera terrestre da qual ele é “príncipe” (Efésios 2: 2), as forças 
do diabo exercerão um poder sem precedentes através de um sistema 
de política religiosa, sob seu controle - e o fará em nome do “cristia-
nismo”. Pouquíssimos líderes religiosos protestantes, ortodoxos ou 
outros terão a fé e a coragem para enfrentar este ataque. Eles imporão 
a temida “marca da besta” e provocarão uma terrível perseguição aos 
verdadeiros cristãos - os verdadeiros santos de Deus.

Muitos Anticristos!
Vimos o que a Bíblia diz sobre o “Anticristo”. Mas ainda mais impor-
tante, devemos notar que João foi inspirado a escrever que “também 
agora muitos se têm feito anticristos” (1 João 2:18). Portanto, deve 
ficar claro que o termo “Anticristo” não se aplica somente ao falso 
profeta - embora ele certamente seja o principal porta-voz que ensina 
as doutrinas do Anticristo. Pelo contrário, como a maioria dos estu-
diosos modernos reconhecem, “Anticristo” significa simplesmente 
um espírito ou pessoa em oposição a Cristo.

João continua a descrever os muitos que são “Anticristo”, di-
zendo: “Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o 
Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho.  Qualquer 
que nega o Filho também não tem o Pai; e aquele que confessa o Filho 
tem também o Pai.  Portanto, o que desde o princípio ouvistes perma-
neça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, 
também permanecereis no Filho e no Pai”(vv. 22-24). Note que João 
foi inspirado a alertar os cristãos para que se apegassem ao ensina-
mento original que lhes foi dado - “permaneça ... [no que] desde o 
princípio ouvistes”. Isto significaria “permanecer” - ou obedecer - ao 
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ensino direto de Jesus Cristo sobre a Lei de Deus.
Pois, desde o princípio, Jesus lhes ensinara a “guardar os man-

damentos”. Ele continuamente os advertiu sobre o uso de seu nome 
e ainda desobedecer seu ensinamento! Jesus disse: “E por que me 
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?” (Lucas 6:46) 
E novamente: “ Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no 
Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos 
céus” (Mateus 7:21).

Assim, “permanecemos” em Cristo e no Pai, obedecendo a Deus 
e vivendo como Jesus realmente fez - em cada palavra de Deus. Jesus 
explicou: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu 
Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me 
ama não guarda as minhas palavras; ora, a palavra que ouvistes não é 
minha, mas do Pai que me enviou”(João 14: 23-24).

A primeira epístola de João continua descrevendo em detalhes 
o “espírito do Anticristo”: “Amados, não creiais em todo espírito, 
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos pro-
fetas se têm levantado no mundo.  Nisto conhecereis o Espírito de 
Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de 
Deus;  e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne 
não é de Deus; mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes 
que há de vir, e eis que está já no mundo.  Filhinhos, sois de Deus 
e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que 
está no mundo”(4: 1 –4).

Obviamente, uma chave vital para entender o ensinamento do 
Anticristo é reconhecer que esta falsa doutrina não admite a plena 
humanidade de Jesus Cristo. Não admite que Cristo verdadeira-
mente “veio na carne”.

“Porquê?” você pode perguntar. O que há de tão especial em 
Cristo ter “vindo em carne e osso”?

Primeiro, precisamos entender por que Satanás está continua-
mente tentando enganar as pessoas para que desobedeçam as leis de 
Deus - os Dez Mandamentos. Tal desrespeito às leis constitui pecado, 
uma vez que “o pecado é a transgressão da lei” (1 João 3: 4, KJV). E 
“o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23). Portanto, se Satanás 
puder, de alguma forma, impedir que os seres humanos obedeçam a 
Deus - e, assim, permitir que Deus construa dentro de ti Sua natureza 
e caráter -, estes homens e mulheres desobedientes continuarão sob 
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pena de morte. Cortados de Deus, eles serão incapazes de se preparar 
para serem reis e sacerdotes no Reino vindouro de Cristo nesta terra 
(cf. Apocalipse 5:10) e assim substituir Satanás e seus demônios.

Argumentos Diabolicos
Para que as pessoas nem mesmo tentem guardar os mandamentos 
de Deus, Satanás usa a doutrina do Anticristo para promover a idéia 
de que a humanidade é incapaz de mantê-los! Os ensinamentos da 
Igreja Católica Romana - e da maioria das igrejas protestantes - efe-
tivamente minimizam a humanidade de Cristo, implicando de várias 
maneiras que Ele não estava totalmente “na carne”. Sua teologia leva 
à conclusão de que Ele não estava realmente sujeito aos “impulsos da 
carne” da mesma maneira que nós, e, portanto, não foi realmente ten-
tado como nós somos - na verdade até mesmo que Ele não era capaz 
de pecar. Em entendimento deles, Cristo não estava realmente dando 
um exemplo para nós enquanto totalmente na carne humana. Satanás 
quer que acreditemos que não podemos guardar os mandamentos de 
Deus e que Jesus Cristo não poderia ter pecado e os ter quebrado!

A Igreja Católica Romana leva esta ideia ainda mais longe. Ela 
falsamente ensina que, com exceção da “Virgem Maria”, todos os 
seres humanos, desde Adão e Eva, nasceram com “pecado original”, 
incapazes de guardar os mandamentos de Deus. Só Maria, diz o en-
sinamento, era protegida por uma “Imaculada Conceição” e levava 
uma vida perfeita e sem pecado que permitia que ela se tornasse a 
“Mãe de Deus”. Neste ensinamento, Maria poderia ter pecado, mas 
não o fez, enquanto nosso Salvador não pecou e não pôde pecar! Se 
isto fosse verdade, faria de Maria - não de Jesus Cristo - nosso exem-
plo real de viver uma vida humana sem pecado! Que insulto ao nosso 
verdadeiro Salvador!

No entanto, o livro de Hebreus nos diz: “Porque, naquilo que ele 
mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados” 
(2:18). E novamente: “Porque não temos um sumo sacerdote que não 
possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, como 
nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado” (4:15). Isto foi através 
de algum poder sobrenatural próprio? Jesus era “totalmente Deus” 
enquanto estava na carne humana? A verdade é que Ele era a Perso-
nalidade que esteve com o Pai desde o princípio: “No princípio, era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (João 1: 1). Mas 
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depois”o Verbo se fez carne” (v. 14).
Muitas escrituras revelam claramente que, em carne e osso, Je-

sus não exercia o mesmo poder ilimitado que anteriormente exercia 
antes de sua encarnação. Por exemplo, o evangelho de Marcos nos diz 
que quando Jesus chegou à Sua casa, entre familiares e vizinhos céti-
cos: “E não podia fazer ali obras maravilhosas; somente curou alguns 
poucos enfermos, impondo-lhes as mãos” ( Marcos 6: 5). O próprio 
Jesus disse: “Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma” 
(João 5:30). Enquanto na carne, Jesus escolheu não curar as pessoas 
em uma atmosfera sem fé.

O Jesus plenamente humano foi tentado em “todos os pontos”, 
como nós somos, mas sem pecado. Assim sendo, torna-se claro que 
também há um modo de guardar os Dez Mandamentos enquanto 
estamos totalmente na carne humana! Mas como? Da mesma ma-
neira que Jesus fez! Hebreus ainda nos diz que “O qual, nos dias da 
sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e sú-
plicas ao que o podia livrar da morte... [Ele] foi ouvido por causa de 
Seu temor piedoso” ( 5: 7). Se Jesus tivesse que literalmente clamar 
com lágrimas ao Pai para “salvá-lo da morte”, deveria ser óbvio que 
Ele estava verdadeiramente na carne humana - e que também de-
vemos clamar pela ajuda de Deus da mesma maneira! Então Jesus 
deu o “exemplo” para nós, mantendo os Dez Mandamentos na carne 
humana! Temos um Salvador e Sumo Sacerdote que entende com-
pletamente os impulsos da natureza humana com os quais devemos 
lutar. Através de Seu Espírito dentro de nós, como veremos, Cristo 
nos capacitará a vencer a tentação e manter os Dez Mandamentos 
enquanto estivermos totalmente na carne humana!

Mas a doutrina do Anticristo diz exatamente o oposto. Embora 
Satanás seja inteligente o bastante para não ensinar as pessoas direta-
mente a não pecar, a doutrina anticristã abre as portas para que pes-
soas enganadas quebrem regularmente um ou mais dos mandamen-
tos de Deus com impunidade - e ainda assim sintão que são de algum 
modo “bons cristãos”.  

Um Ensino Universal
Este raciocínio inteligente - ensinado na maioria dos seminários 
em todo o mundo - é assim: Como a lei de Deus é espiritual e somos 
apenas físicos, não podemos guardar a santa e justa lei de Deus. En-



Quem Ou O Que É O Anticristo?

23

tão, Cristo teve que guardar para nós. Agora nós apenas “aceitamos a 
Cristo” e Sua justiça é de algum modo “imputada” em nós - sem qual-
quer exigência de obras justas.

O raciocínio acima, então, baseia-se em toda uma série de mal-en-
tendidos e perversões dos escritos do apóstolo Paulo. Teólogos equi-
vocados de alguma forma colocam uma inteligente “reviravolta” em 
literalmente dezenas de versos das cartas de Paulo para contradizer 
diretamente os simples e claros ensinamentos de Jesus Cristo, de Seu 
mais próximo discípulo, João, e de Seu irmão, Tiago. Essa é uma das ra-
zões da famosa declaração de Martin Luther de que o livro de Tiago era 
uma “epístola de palha”. Lutero odiava o fato de que Tiago ensinava 
diretamente a obediência aos Dez Mandamentos (cf. Tg 2: 8-12).

O apóstolo Pedro foi até mesmo inspirado a nos alertar que 
“Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada,  falando 
disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difí-
ceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente 
as outras Escrituras, para sua própria perdição”(2 Pedro 3: 15-16). 
Sim, Pedro disse que os homens “torceriam” os escritos de Paulo para 
sua própria destruição! Pedro continua esta advertência inspirada: 
“Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, 
pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebata-
dos e descaiais da vossa firmeza” (v. 17, NVI).

Um aviso para não ser levado pelos erros dos “homens sem lei”? 
Absolutamente. Pois é exatamente assim que Pedro sabia que os ho-
mens enganados “distorceriam” os escritos de Paulo - em uma desculpa 
para desobedecer à lei espiritual de Deus, os Dez Mandamentos!

Verdadeiramente, esta mensagem precisa ser ouvida agora mais 
do que nunca. Milhões neste mundo enganado estão realmente con-
fusos sobre religião. Eles se tornaram simplesmente entediados pela 
religião convencional e desiludidos pela religião organizada em geral. 
Então alguns simplesmente “desligaram”. No entanto, milhões de ou-
tras pessoas virtualmente “inventaram” sua própria religião! Como a 
revista Newsweek (8 de maio de 2000) relatou recentemente os ado-
lescentes de hoje e suas crenças:

“Ao contrário de buscar verdades absolutas na doutrina, 
eles cruzam fronteiras denominacionais, consumidores mais 
experientes no mercado mais amplo do sistema de crenças. 
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Muitos descrevem a si mesmos como espirituais e não religio-
sos. ‘Acredito que há um poder maior em ação em minha vida, 
mas eu não tenho nome para ele‘, diz Amy McKinney, 18 anos. 
‘Quando oro, não peço a um deus que faça tudo certo. Em vez 
disso, eu me peço para ser forte. “Em lugar da adesão estrita 
à doutrina, muitos adolescentes abraçam um espírito de ecle-
tismo e uma suspeita de verdades absolutas.Em uma pesquisa 
de 1999 do pesquisador religioso George Barna, mais da me-
tade concordou com a afirmação “Todas as religiões ensinam 
verdades igualmente válidas”. ‘Onde os exploradores dos ‘baby 
boomers’ experimentaram o Zen hoje, o Metodismo de ama-
nhã, os adolescentes podem reunir pedaços de várias religiões: 
uma pequena meditação budista ou um ritual católico romano, 
qualquer que seja a mistura atraente na época.”

“Qualquer mistura apela”? Apavorante!

Anarquia Religiosa Moderna
Esta confusão total leva, é claro, à anarquia religiosa. Mas, ameaça-
doramente, também abre a porta para levar estes milhões de jovens 
a serem muito suscetíveis aos enganos em massa que o falso profeta 
vindouro perpetrará. Quando este homem se levantar e começar a 
mostrar-se “segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e si-
nais, e prodígios de mentira” (2 Tessalonicenses 2: 9), o que vão 
fazer estes milhões de jovens confusos? 

Sendo varrida pela excitação e também pela histeria coletiva que 
acompanhará os sinais satânicos do “iníquo” (v. 8), a maioria destes 
jovens sucumbirá à enorme pressão para unir as mãos a este “renas-
cimento” vindouro e “regresso à tradição” inspirada por Satanás. Pois 
em grande parte da Europa Ocidental e da América do Norte, há de 
fato um anseio por doutrinas e diretrizes específicas no campo da re-
ligião e padrões de comportamento. Milhões de pessoas estão doentes 
e cansadas do equívoco de seus ministros e padres. Eles estão come-
çando a perceber que muitos destes “líderes religiosos professos” não 
estão absolutamente certos sobre seja o que for!

Muitos destes líderes religiosos questionam a validade do nasci-
mento virginal de Jesus, de seus milagres, de sua ressurreição dentre 
os mortos. Eles questionam a verdadeira inspiração da Bíblia. Eles 
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questionam a idéia da Segunda Vinda de Jesus e se haverá verdadei-
ramente um Reino literal de Deus estabelecido nesta terra com Cristo 
como Rei.

“Todos os líderes religiosos ensinam verdades igualmente váli-
das” - como mais da metade dos adolescentes da pesquisa de Barna 
acredita?

Todas as religiões são iguais? Você pode simplesmente acreditar 
em qualquer coisa e ter a mesma bênção do Deus Criador e ganhar a 
vida eterna em seus próprios termos?

A única maneira de ser definitivo e verdadeiramente correto so-
bre estes assuntos é provar a si mesmo - de uma forma ou de outra - se 
a Bíblia é diretamente inspirada pelo verdadeiro Deus que criou o 
universo! Se a Bíblia é apenas parcialmente inspirada - como muitos 
acreditam hoje - então cada pessoa pode “escolher” qual parte da 
Bíblia ela acha que é inspirada. Então, usando o raciocínio humano, 
ela pode ir por essa parte da Bíblia, mesmo que pareça contradizer 
diretamente outras partes da Bíblia. Lembre-se de que o Cristo da Bí-
blia não era nada além de “definitivo”. Jesus não era “charlatão”. Ele 
declarou: “Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.  To-
dos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as 
ovelhas não os ouviram” (João 10: 7-8). E: “Na verdade, na verdade vos 
digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas 
sobe por outra parte, é ladrão e salteador” (v. 1).

Mais tarde, Jesus disse: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, 
e eu conheço-as, e elas me seguem “ (v. 27). A maioria de vocês, leito-
res, “ouviram” a voz de Cristo falando através deste Trabalho. Vocês 
sabem que não iludimos, denegrimos ou “brincamos” com as palavras 
da Bíblia. Nós provamos repetidas vezes que Deus, o Criador, inspirou 
diretamente a Bíblia. É o “Manual de Instruções” de Deus para a hu-
manidade. É específica no que nos diz para fazer.

O Ponto Crucial da Matéria
A passagem mais clara de todas as explicações do Anticristo encontra-
-se em 2 João 6–7: “E o amor é este: que andemos segundo os seus man-
damentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes: 
que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, 
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o 
enganador e o anticristo.”. Nesta passagem, vemos em primeiro lugar 
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como João é inspirado a definir o amor: “que andemos segundo os Seus 
mandamentos”. No contexto, os “mandamentos” que estão sendo 
mencionados são claramente os mandamentos de Deus, o Pai (cf. verso 
4) - não alguns “novos” mandamentos de Jesus. Embora João tenha es-
crito na década de 90, uns 60 anos depois da crucificação de Cristo e 20 
anos depois da morte de Paulo, não há nem mesmo um indício de que 
os mandamentos de Deus foram “pregados na cruz” ou “eliminados” 
pelo apóstolo Paulo! Então João lembra aos seus leitores que os man-
damentos eram aqueles que eles tinham ouvido “desde o princípio”. 
Em outras palavras, eles são o claro ensinamento de Jesus no Sermão 
da Montanha, em Mateus 19:17 e em outros lugares.

Então, no versículo 7, João adverte que os “enganadores” não en-
sinam “Jesus Cristo vindo em carne e osso”. Ele descreve tal ensina-
mento como “Anticristo”. O significado de Jesus Cristo “como vindo 
em carne e osso” é que - como no grego original - o tempo presente 
atual é aqui usado, denotando algo que está acontecendo agora.

O conhecido Comentário Bíblico do Expositor tenta explicar esta 
passagem (2 João 7) nas seguintes palavras:

“Curiosamente o tempo é mudado do pretérito” chegou [el luthota] 
na carne”(1 João 4: 2) ao particípio presente” como vindo [erchome-
non] na carne”. Seria possível, portanto, interpretar isto como uma 
referência ao regresso de Jesus: ele está vindo (isto é, virá) na carne (cf. 
1Jo 2:28; 3: 2). Mas como não sabemos de nenhuma controvérsia nessa 
área, isso parece improvável. Dodd obscurece o sentido ao traduzir 
o particípio erchomenon no pretérito, como se o seu significado fosse 
simplesmente idêntico a 1 João 4: 2, e então oferece a surpreendente ex-
plicação de que ‘o nosso autor não é habilidoso nas sutilezas do idioma 
grego ‘(Johannine Epistles, p. 149).

É muito mais seguro, no entanto, supor que o escritor saiba a dife-
rença entre um particípio presente e um perfeito (tempo passado) e que 
sua intenção é dizer algo além do que ele estava dizendo em 1 João 4: 2.

Como os estudiosos gregos altamente treinados reconhecem, 
João está de fato dizendo algo “além” de sua declaração em 1 João 4: 
2! João não apenas diz que Cristo veio completamente na carne hu-
mana. Mas Deus inspirou João nesta última passagem a revelar que 
Cristo está agora vindo “em carne e osso!”

Como?
Como já vimos, Jesus disse: “Se alguém me ama, guardará a mi-
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nha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele mo-
rada” (João 14:23). Através do Espírito Santo, Cristo e o Pai realmente 
vivem dentro do cristão verdadeiramente convertido, guiando-o, 
inspirando-o e capacitando-o a guardar os mandamentos e a viver o 
modo de vida de Deus!

O apóstolo Paulo também foi inspirado a tornar isto muito claro 
quando escreveu: “Estou crucificado com Cristo; todavia vivo; todavia 
não eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne 
vivo pelo fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim”(-
Gálatas 2:20KJV).

Essa é a “chave”. Através do Espírito, Cristo viverá literalmente 
Sua vida em nossa carne humana! Ele nos dará força para obedecer 
aos mandamentos de Deus!

Os oponentes religiosos desafiam o verdadeiro cristão dizendo: 
“Você não pode guardar os Dez Mandamentos! Eles são espirituais 
e vocês são apenas físicos”. Mas aquele que é guiado pelo Espírito 
Santo de Deus pode realmente responder: “Você está certo. Na minha 
própria força humana, eu não posso. Mas na medida em que eu ceder 
ao Espírito Santo de Deus, eu posso e guardarei os mandamentos de 
Deus dentro de mim que me ajuda a não matar, roubar, mentir, come-
ter adultério, cobiçar, desonrar meus pais, quebrar o sábado de Deus, 
praticar idolatria, tomar o nome de Deus em vão ou ter outro “deus” 
diante do Deus verdadeiro. Eu posso escorregar em algum ponto 
ocasionalmente, mas eu irei me arrepender e confessar meu pecado 
a Deus e ter Seu perdão (1 João 1: 8–9) .Então eu rapidamente volto 
ao caminho de Deus e, através de Seu Espírito, cresço em graça e co-
nhecimento. Mas, através de Cristo vivendo sua vida dentro de mim, 
estou crescendo em direção à perfeição e caminhando na lei de Deus 
como meu modo básico de vida”.

Cristo Vive Dentro do Verdadeiro Cristão
A doutrina do Anticristo, então, é que Cristo não vive literalmente 
a Sua vida dentro do Seu povo hoje! É o falso ensinamento de que 
os cristãos hoje podem viver um tipo diferente de vida do que Jesus 
viveu e continuar sendo Seus verdadeiros seguidores. Muitas vezes 
inclui a ideia de que Cristo era justo em nosso lugar e, portanto, não 
precisamos de o ser. Nós apenas o aceitamos a Ele e Sua justiça nos 
é imputada. Efetivamente, Deus “engana-se a si mesmo” e finge que 
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somos realmente justos quando na verdade não somos!
Esta doutrina é uma mentira condenável!
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre” (Hebreus 

13: 8). Ele viverá o mesmo tipo de vida em você e em mim hoje que Ele 
viveu há quase 2.000 anos quando Ele caminhou nesta terra em carne 
humana. Naquela época, Ele continuamente ensinava obediência a 
todos os mandamentos de Deus (Mateus 5:19). Vimos a Sua resposta 
ao jovem perguntando-lhe como herdar a vida eterna: “Guarda os 
mandamentos” (19:17). Perto do final da Era Apostólica, Deus ins-
pirou o apóstolo João a descrever os verdadeiros santos de Deus: 
“Bem-aventurados os que cumprem os seus mandamentos, para que 
tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cida-
de”(Apocalipse 22:14KJV).

Existem muitos, muitos falsos ministros hoje que estão ensi-
nando a doutrina do Anticristo, uma doutrina que sanciona a desobe-
diência aos mandamentos de Deus - uma doutrina de “não obras”. O 
apóstolo Paulo disse a respeito destes ministros: “Porque tais falsos 
apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos 
de Cristo.  E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura 
em anjo de luz.” Portanto não é grande coisa, que os seus ministros se 
transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme 
as suas obras”(2 Coríntios 11: 13-15). Você vai notar aqui que Satanás 
tem ministros que parecem ser justos. Ironicamente, o fim deles - sua 
recompensa final - estará de acordo com suas “obras”, exatamente 
aquilo que eles procuram negar! 

Deus pretende que obedeçamos aos Seus mandamentos, façamos 
boas obras e vivamos de acordo com todas as suas palavras. Uma vez que 
você entenda este princípio, você pode entender claramente o “espírito 
do Anticristo” e como testar se a idéia ou doutrina de qualquer líder re-
ligioso é de Deus! Então, pelo diligente estudo da Palavra de Deus e pela 
oração constante, você chegará a uma compreensão mais profunda do 
verdadeiro propósito de sua vida e experimentará um contato mais pró-
ximo com o Deus Vivo do que você jamais imaginou ser possível.

Você chegará a ver quem realmente é de Deus - Sua verdadeira 
Igreja, que proclamou fielmente o mesmo Evangelho que Ele enviou 
por meio de Jesus Cristo. Neste tempo final, essa Mensagem - de 
obediência ao Reino e regra de Deus - deve ser pregada por Sua Igreja 
como uma testemunha para todas as nações (Mateus 24:14). Você está 
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lendo essa Mensagem neste instante!
Em Apocalipse 12:17, a verdadeira Igreja de Deus é descrita como 

uma mulher perseguida pelo diabo. Esta igreja é um remanescente. 
Seus membros são aqueles “que guardam os mandamentos de Deus 
e têm o testemunho de Jesus Cristo”. Novamente, os verdadeiros 
santos de Deus são descritos de maneira semelhante em Apocalipse 
14:12: “ Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam 
os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”.

Sim, Jesus Cristo deve viver e habitar em Seu povo hoje através 
do Espírito Santo. Na medida em que eles se renderem a Ele, suas 
vidas serão de plena e completa obediência, assim como a vida de Je-
sus estava na carne. Seus costumes, suas tradições, seu modo de vida 
serão os mesmos que os dele em todos os aspectos, porque Ele não 
muda. E Ele estará vivendo dentro deles! Então, Cristo e o Pai podem 
estar absolutamente certos de que seu povo está totalmente entregue 
a Deus, que pode continuamente transmitir aos verdadeiros cristãos 
Sua divina natureza e caráter - e assim prepará-los para serem reis 
e sacerdotes no literal Reino de Deus que em breve será criado nesta 
terra. “e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogê-
nito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama, e 
em seu sangue nos lavou dos nossos pecados,  e nos fez reis e sacer-
dotes para Deus e seu Pai, a ele, glória e poder para todo o sempre. 
Amém!”(Apocalipse 1: 5-6). 

 Examine-se honestamente. Você já alguma vez realmente enten-
deu o cristianismo? Cristo está realmente vivendo Sua vida em você? 
Você tem a “espinha dorsal” espiritual para atuar sobre o conheci-
mento que acabou de receber?

Restaurando o Cristianismo Apostólico
Como muitos de vocês já sabem, nós, nesta Obra, estamos restau-
rando - para aqueles dispostos a prestar atenção - o verdadeiro 
Cristianismo de Jesus e dos Apóstolos. Este genuíno “Cristianismo 
Apostólico” foi definitivamente perdido no que diz respeito à “reli-
giosidade da igreja”. É importante perceber que se o próprio Jesus 
entrasse hoje em uma típica igreja protestante ou católica, ele encon-
traria pessoas lá com um conceito de Deus totalmente diferente do 
que Ele ensinou.

Estas pessoas estariam observando dias diferentes para adorar 
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a Deus - dias que são de origem pagã e que falham totalmente em 
apontar para o verdadeiro Deus e Seu grande plano como os Dias 
Sagrados da Bíblia. Jesus descobriria que a maioria destes “cristãos” 
professos não têm idéia de como guardar verdadeiramente os Dez 
Mandamentos ou sobre a importância que Cristo colocou sobre eles 
(ver Mateus 19:17). Estes indivíduos cegos vão à guerra com a Grã-
-Bretanha (por exemplo) em uma geração, com a Espanha em outra, 
com a Alemanha e o Japão em outra. Eles e seus ministros enganados 
aparentemente não prestam atenção à instrução muito clara de Je-
sus em Mateus 5: 43-44: «Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo 
e aborrecerás o teu inimigo.  Eu, porém, vos digo: Amai a vossos ini-
migos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e 
orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.

Estes cristãos professos estão totalmente cegos para o fato de que 
os verdadeiros cristãos estão agora “em treinamento” para se torna-
rem reis e sacerdotes sob Jesus Cristo e servirem sob Ele para gover-
nar este mundo durante os próximos mil anos (ver Apocalipse 5: 9-10; 
20 : 6)! Em vez disso, estas pessoas assumem - ao contrário dos ensina-
mentos de Jesus - que na morte elas “irão para o céu” e não terão nada 
para fazer! Assim, os falsos ensinos do cristianismo profético cegaram-
-nos para todo o propósito que Deus está realizando aqui na terra!

Em uma igreja típica hoje, Jesus encontraria pessoas que são sen-
timentais sobre Ele pessoalmente, mas não têm praticamente nenhum 
entendimento da poderosa mensagem que Ele pregava. Eles falam 
sobre “o Senhor Jesus Cristo”. Mas, francamente, Ele não é o “Senhor”-
deles - pois eles não O obedecem nem compreendem como devem 
obedece-Lo! E o próprio Jesus disse repetidas vezes: “E por que me 
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? “ (Lucas 6:46).

Novamente: “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no 
Reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos 
céus.  Muitos me dirão naquele Dia: Senhor, Senhor, não profetiza-
mos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? 
E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas?  E, então, lhes direi 
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que prati-
cais a iniquidade”(Mateus 7: 21–23). De fato, aqueles que falham em 
pregar e praticar a obediência genuína aos Dez Mandamentos estão 
em terríveis problemas!

A Palavra de Deus indica claramente que a grande maioria dos 
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seres humanos hoje é enganada. Pois Deus fala do “diabo e Satanás, 
que engana todo o mundo” (Apocalipse 12: 9). E o apóstolo Paulo 
advertiu os coríntios: “Mas, se ainda o nosso evangelho está enco-
berto, para os que se perdem está encoberto,  nos quais o deus deste 
século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes 
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de 
Deus”(2 Coríntios 4: 3-4).

O Apóstolo Judas nos alertou especificamente: “Amados, procu-
rando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salva-
ção, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela 
fé que uma vez foi dada aos santos.  Porque se introduziram alguns, 
que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, 
que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único 
dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo”(Judas 3–4).

É significativo que Judas tenha sido inspirado por Deus a apontar 
que estes falsos mestres transformariam a “graça” em “licença” - o 
que é exatamente o que fazem hoje! Pois o ensinamento protestante 
comum é que você é “salvo” por uma aceitação sentimental da morte 
de Cristo e que - nesse ponto - não há mais nada que você realmente 
precise fazer! Nenhuma obediência aos dez mandamentos. Não é ne-
cessário “crescer” na graça, no conhecimento e na maturidade cristã. 
Sem mais “superação” da sua natureza humana, do mundo ou de Sa-
tanás, o Diabo.

O Que Você Deveria Fazer
Notícias recentes de muitas nações indicam que a perseguição católica 
romana às minorias religiosas continua. Embora a Igreja Católica Ro-
mana tenha aprendido a sorrir e agir de maneira agradável em nações 
onde protestantes ou outros são maioria, os velhos demônios do ódio e 
do autoritarismo surgem muito rapidamente quando estão no controle.

Um artigo recente na revista Christianity Today (agosto de 2000, 
p. 30) relatou: “Em março, cerca de 70 famílias protestantes foram 
expulsas da vila mexicana de Plan de Ayala, no estado de Chiapas, pela 
maioria católica romana da cidade.” Quatorze casas foram demolidas 
pela máfia enquanto os protestantes fugiam para as colinas em busca 
de refúgio “, relata o pastor adventista do sétimo dia, Isias Espinosa.” 
Esta é apenas uma pequena amostra do tipo de opressão religiosa pra-
ticada por esta poderosa igreja! E seus líderes continuam enfatizando 
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que eles são a única igreja verdadeira - que os outros são, na verdade, 
apenas “cristãos de segunda classe”. Observe este relatório de 5 de se-
tembro de 2000 de Victor Simpson, da Associated Press:

“Acusando alguns teólogos católicos de manipular as verdades 
fundamentais da Igreja, o Vaticano rejeitou na terça-feira o 
que dizem ser tentativas crescentes de retratar todas as reli-
giões como iguais ... a igualdade do Vaticano refere-se à ‘dig-
nidade pessoal’ dos indivíduos e não à doutrina. Um recente 
documento da Congregação [a Congregação Católica Romana 
para a Doutrina da Fé] advertia contra os abusos cometidos 
por católicos nas relações com outras religiões e denominações. 
A mídia italiana relatou que a congregação também advertiu 
contra a expressão ‘igrejas irmãs’, dizendo: que contradiz a 
identidade da Igreja Católica como “mãe” de todas as igre-
jas. Esse documento ainda não foi divulgado. O cardeal Joseph 
Ratzinger, em entrevista coletiva, repetidamente se referiu a 
uma tendência ao relativismo religioso.

“A falta de unidade entre os cristãos é certamente uma ferida 
para a igreja”, disse o documento, dizendo que isso impedia “o 
completo cumprimento de sua universalidade na história”.

A declaração, um documento teológico complexo, foi inti-
tulado “Sobre a unidade e a universalidade salvífica de Jesus 
Cristo e da Igreja”.

Assim, a Igreja Católica Romana não apenas admite, mas insiste 
mesmo em dizer que é a “mãe” de todas as igrejas cristãs que profes-
sam! E insiste também que só ela tem as “chaves” do Reino de Deus!

Na verdade, é hora de acordar!
É hora de todos os que crêem em Deus voltar e provar se suas 

crenças e práticas religiosas realmente saíram da Bíblia - ou da “Babi-
lônia”. Porque o Criador, Deus diz a todos os que prestem atenção: “ 
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. 
Os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se en-
riqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, 
que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus 
pecados e para que não incorras nas suas pragas”(Apocalipse 18: 3–4).

Embora, como escreveu o apóstolo João, “também agora muitos 
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se têm feito anticristos” (1 João 2:18), também é verdade que a in-
corporação do Anticristo será mais plenamente expressa no grande 
falso profeta descrito em 2 Tessalonicenses 2: 1–10 e Apocalipse 13: 
11–14. Provavelmente dentro dos próximos cinco a 15 anos, este indi-
víduo astuto aparecerá no cenário mundial. Ele aparecerá a princípio 
como um grande “pacificador” e benfeitor da humanidade. Em pouco 
tempo, ele começará a realizar milagres - até mesmo trazendo fogo 
do céu (Apocalipse 13:13)!

Mas, novamente, Seu ensinamento será “anti-Cristo”. Haverá 
muito ritual, pompa e cerimônia e muita conversa florida. Mas não 
haverá o claro ensinamento de Jesus de Nazaré, guardar os man-
damentos de Deus e literalmente imitar a Cristo - render-se para 
deixar Jesus Cristo viver Sua vida obediente dentro de nós por meio 
do Espírito Santo.

Lembre-se sempre, essa é a “chave”!
Para Satanás, o Diabo se alegra em ter você a”acreditar em Cristo” 

- desde que seu Cristo seja um falso Cristo. Ele está contente de ter 
você indo à “igreja de sua escolha” - provendo que ele pode enganar 
você para ir a uma igreja liderada por teólogos cegos que rejeitam os 
mandamentos. Pois como Jesus disse: “se um cego guiar outro cego, 
ambos cairão na cova” (Mateus 15:14).

Em nome de Cristo, recomendo: que por favor, comecem a ge-
nuinamente estudar sua Bíblia como nunca antes! Além disso, faça 
um favor a si mesmo e escreva para a sua matrícula absolutamente 
gratuita em nosso inspirador e mais útil Curso de Estudo Bíblico do 
Mundo De Amanhã. Estude este curso e siga a admoestação inspirada 
de Paulo: “Prove todas as coisas, retenha o que é bom” (1 Tessaloni-
censes 5:21, KJV).

Mais uma vez, peço-lhe que escreva imediatamente e peça a sua 
cópia gratuita dos nossos livretos verdadeiramente reveladores, in-
titulados ‘A Besta do Apocalipse’ e ‘Que Dia é o Sábado Cristão?’ Estes 
livretos - juntamente com este livreto que você está lendo agora - da-
rão a você uma visão completa e uma prova da natureza das podero-
sas e ameaçadoras forças que estão surgindo na Europa.

Como Jesus disse: “Vigiai”. Mantenha seus olhos no renasci-
mento do Sacro Império Romano. “Observe” como, lenta mas se-
guramente, começa a ganhar poder total na maior parte da Europa 
- depois na América Central e do Sul e, finalmente, na maior parte do 
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mundo. “Veja” como as outras igrejas são, pouco a pouco, influencia-
das, persuadidas ou finalmente coagidas a voltar à igreja “mãe”. Fran-
camente, você ficará desapontado ao ver quantos líderes protestantes 
e evangélicos supostamente dedicados serão levados a desistir de 
muito do que eles sempre acreditaram quando uma pressão verda-
deira é colocada sobre eles.

Você também se desviará do Deus da Bíblia? Você se unirá ou con-
tinuará a fazer parte de um “cristianismo” aguado onde os membros 
da igreja enganados regularmente violam o sábado ordenado por Deus, 
onde eles são “permitidos” - ou talvez até encorajados - a lutar e a matar 
na guerra humana, contrariamente ao ensino de Jesus? ‘ (Mateus 5: 
43-45)? Você fará parte de uma igreja onde pompa, cerimônia e adora-
ção de ídolos é praticada, e onde todo o conceito de obediência literal 
aos Dez Mandamentos como um modo de vida não é ensinado, e onde 
argumentos inteligentes contra a necessidade de cristãos verdadeiros 
guardarem os mandamentos de Deus é regularmente empregado con-
tra aqueles que ousam ouvir as palavras verdadeiras de Cristo?

Logo, a personificação final do Anticristo aparecerá no cenário 
mundial. Aparecendo no início como um amável e gentil “pacifica-
dor”, ele irá gradualmente afirmar mais e mais autoridade. Sua auto-
ridade será aumentada pelos falsos milagres que Satanás realizará 
através dele (Apocalipse 13:13). Então, as massas de adoradores grita-
rão de excitação quando o virem, e a doutrina do anticristo permear 
quase todo o cristianismo que professa - todos, exceto o “pequeno 
rebanho” (Lucas 12:32) descrito em Apocalipse 12: 13-17.

Para o seu eterno bem, ore pela verdadeira compreensão, fé e co-
ragem. Obedecei à instrução de Jesus: “Vigiai, pois, em todo o tempo, 
orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coi-
sas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem” 
(Lucas 21:36).
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Escritórios Regionais
Estados Unidos

Caixa postal 3810
Charlotte, NC 28227-8010
Telefone: (704) 844-1970

Australásia
Caixa Postal 300

Clarendon, SA 5157, Austrália
Telefone: 08-8383-6266

Canadá
Caixa postal 409

Mississauga, ON L5M 0P6
Telefone: (905) 814-1094

Nova Zelândia
Caixa postal 2767
Shortland Street
Auckland 1140

Telefone: (09) 268 8985

Filipinas
Caixa Postal 492

Agência Central dos Correios de Araneta 1135
Quezon City, Metro Manila
Telefone: 63 2 573-75-94

África do Sul
Bolsa Privada X3016
Harrismith, FS, 9880

Telefone: (27) 58-622-1424

Reino Unido
Caixa 111

88-90 Hatton Garden
Londres EC1N 8PG

Telefone / Fax: 44 (0) 844-800-9322



Podemos Sugerir?
A Igreja Viva de Deus oferece uma variedade de

Publicações incluindo um Curso de Estudo Bíblico, livretos
e a revista O Mundo de Amanhã.

Os folhetos a seguir podem ajudá-lo a entender mel-
hor O plano de Deus para você e para o mundo. Para 
solicitar sua literatura gratuita, faça o pedido on-line 
em TomorrowsWorld.org, ou entre em contato com o 

Escritório Regional mais próximo de você.

A Besta Da Revelação

Os Estados Unidos E A Grã-Bretanha Em Profecia

Restaurando O Cristianismo Apostólico


