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Daniel capítulo 3:6,...

Apocalipse 13:14-18.

Há uma prova de fogo à frente para as 

nossas vidas, assim como os 3 hebreus 

tiveram na Babilônia. 

Há uma imagem a ser adorada ou a ser 

rejeitada.

“...e toda a terra se maravilhou após a besta”. 

Apocalipse 13:3

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/13/3+


1Reis 10:14 E era o peso do ouro que se trazia a 

Salomão cada ano seiscentos e sessenta e seis 

talentos de ouro. 
2 Crónicas 9:13. 

imagem de Shamash, o sol-deus babilónico 

http://apokalsys.blogspot.com/2009/06/o-numero-

666-na-antiga-babilonia.html; 

Na Babilônia

6 representava o deus menor;

60 representava o deus maior;

600 simbolizava o panteão de deuses 

babilônicos.

6 + 60 + 600 = 666 representava o deus sol, um 

dos nomes usados por Lúcifer(portador de 

luz)em Hebraico; Heileo ben chaa=filho da 

alva.

http://2.bp.blogspot.com/_DOBYJLqLqYA/Si6kLEn5wvI/AAAAAAAAAEo/2w9erHs68G8/s1600-h/imagematrix-1.jpg
http://apokalsys.blogspot.com/2009/06/o-numero-666-na-antiga-babilonia.html


Por isso não tema, pois estou com você; não 
tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o 

fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei 
com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 
41:10
Livramentos:

Mar Vermelho (Êx. 14)
1 anjo destruiu 185 mil soldados assírios para 
livrar Jerusalém. (Isa. 37:36)



Nem sempre Deus decide livrar-nos:

Deus permitiu que o profeta Urias fosse 
morto pelo rei Jeoaquim (Jer. 26:20 a 
23)

Jesus orou no Getsêmani, mas foi 
morto. (Mat. 26:39)



- Quem é o Deus que vos 

poderá livrar das minhas 

mãos?

- Não necessitamos de te 

responder sobre este 
negócio.

Eis que o nosso Deus, a 

quem nós servimos, é que 

nos pode livrar; ele nos 

livrará da fornalha de 

fogo ardente, e da tua 

mão, ó rei.

Daniel 3:15-18

E, se não, fica sabendo ó rei, 

que não serviremos a 

teus deuses nem 

adoraremos 

a estátua de ouro que 

levantaste.

Daniel 3:15-18

e 24-30

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/3/15-18+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/3/24-30+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/3/24-30+


- Daniel 3:15-18. 

- Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, 

- Enviou o seu anjo, 

- um decreto, pelo qual todo 

- o povo, e nação e língua 

- que disser blasfêmia contra o Deus

- de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja                 

- despedaçado, e as suas casas 

- sejam feitas um monturo; 

- porquanto não há outro Deus que possa livrar como   

- este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e    

- Abednego, na província de babilônia. 

Daniel 3:24-30

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/3/24-30+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/3/24-30+




IDENTIDADE DO ANTICRISTO
Indivíduo político, religioso, o qual se opõe a 

Deus, ao Cristo de Deus e à igreja de Deus.

É um falso Cristo. Mat. 24:24.

É movido pelo ódio.

Na ̃o confessa que Jesus veio em carne[ 1 
João 4:3 ]

Nega que Jesus e ́ o Cristo [ 1 Joa ̃o 2:22 ]

Nega o Pai e o Filho [ 1 Joa ̃o 2:22 ]

Na ̃o confessa que Jesus Cristo veio em carne 

[ 2 Joa ̃o 1:7 ]



O PROPÓSITO E OS MÉTODOS DO ANTICRISTO
II Tessalonicenses 2: 3-12. 

apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da 

perdição,

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.

Porque já o mistério da injustiça opera; 

será revelado o iníquo

A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com 

todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, E com todo o 

engano da injustiça para os que perecem, porque não 

receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 

Tessalonicenses 2:3-12

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2ts/2/3-12+


O PROPÓSITO E OS MÉTODOS DO ANTICRISTO

“O dragão está irado porque o Filho varão da mulher, Jesus Cristo, foi levado ao céu 

antes do dragão poder devorá-lo”. Barry Gritters. O Anticristo, p. 7.

“Assim, a única coisa que resta para ele fazer é soprar seu fogo sobre a semente da 

mulher, a igreja de Cristo. ...

O diabo sabe que atacar a igreja é atacar Jesus, o Cristo; e causar danos ao corpo 

de Cristo É infligir danos sobre Cristo” Idem, p. 12.

Que mensagem é essa que o Anticristo tem com tal poder de enganar?

MILAGRES, DOMINGO, IMORTALIDADE DA ALMA, DÍZIMO

TRINDADE

ECUMENISMO

O evangelho do Anticristo é o HUMANISMO – felicidade do homem, a glória do 

homem, a paz,

a prosperidade, a saúde e a riqueza do homem. 



COMO SE OPOR AO ANTICRISTO?

Antes precisamos reconhecer o “espírito” do Anticristo

A Luta presente

A maneira da oposição:

Opomo-nos ao HUMANISMO que exalta o homem e 

promove a causa do homem e do

homem somente.

Opomo-nos ao governo de igreja Hierárquico. O governo 

de poucos “santos”, ou de uma

elite intelectual, de cima para baixo, que é Anticristão em 

espírito e propósito. Opomo-nos

Ao senhorio do homem, um desprezo da Palavra de Deus 

e a substituição dela pela palavra

e vontade do homem.



Opomo-nos à mania Ecumênica, predominante hoje nas igrejas. 

Há ventos poderosos  soprando – fortes ciclones – soprando pelas 

igrejas, para reuni-las numa única e grande 

Igreja. Barry Griters, O Anticristo, p. 17.

Opomo-nos ao Anticristo nos opondo a toda heresia na igreja.

Trindade, Justificação pelas obras, Dízimo em retorno ao 

sacerdócio levítico depois de  ter caducado na cruz de Cristo 

(embora concordemos com ofertas liberais generosas, 

Sacrificiais em gratidão a Deus por tudo e para o avanço de sua 
obra santa) Imortalidade da alma, diferentes formatos da terra.

Finalmente, lutamos contra o Anticristo em nós mesmos, pois o 

Anticristo tem um aliado em minha própria natureza pecaminosa. 

O humanismo em sua forma básica – em meu 

próprio coração. A falsa doutrina da salvação pelas obras do 

homem. 



A DESTRUIÇÃO CERTA DO ANTICRISTO
Ele enganará a milhões.

...todo o engano da injustiça para os que perecem, 

E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira;

...sejam julgados ... os que não creram a verdade....

2 Tessalonicenses 2:10-12

Cristo destruirá num instante o homem do pecado. 

“Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro 

de sua 

boca e destruirá pela manifestação de sua vinda”. II Tess. 2:8.

Jesus Cristo reina.

Portanto, não temam. 

Na hora mais escura que o mundo jamais conheceu, esperaremos Jesus Cristo, 

que nos redime de toda a angústia. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2ts/2/10-12+


O VIVER CRISTÃO DE ÊXITO

DESAPEGO das pessoas (Lucas 14.26-33) e

das coisas (Mateus 6.19-21)

1 Timóteo 6.17-19, Qual o nosso tesouro?

Abraão "peregrinou na terra da promessa como em terra alheia" (Hebreus

11.9).

Ele vivia na terra prometida como se o lugar pertencesse aos outros.

“Utilizam do mundo, como se dele não usassem" (1 Coríntios 7.29-

31).

Temos tudo, mas tudo não nos tem. Leia Atos 20.24 e Filipenses 3.8

O que realmente tem valor nesta vida?"



Gênesis 12.1 "Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da 

tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai 

para a terra que te mostrarei"

Verdade principal: A verdadeira oração é a entrega. O 

Senhor Jesus disse: 

"Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, 

o caminho que conduz para a perdição, e são muitos 

os que entram por ela), porque estreita é a porta, e 

apertado, o caminho que conduz para a vida, e são 

poucos os que acertam com ela" (Mateus 7.13,14).



O andar com Deus exige renúncia, entrega, sujeição,

obediência.

Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo

se negue, tome a sua cruz e siga-me" (Mateus 16.24).

O caminho da vida é um caminho de morte:

do nosso ego;

do nosso orgulho;

de nossa própria vontade.

Abandone a sua bagagem deste mundo e entre no

caminho da Vida!



Filipenses 1.21, “...O Viver é Cristo e o morrer é ganho”

O soldado em serviço, não se entrelaça com os negócios desta

vida (2 Timóteo 2.4)

O que fazer, para quem fazemos, para onde vamos (Salmo

1.1)

DISPOSIÇÃO para levar o que é nosso e o que amamos (Josué

24:14,15)

Tudo o que temos é de Deus! ...disponhamo-nos a consagrar, a

dedicar ao Senhor a nossa vida e a nossa casa!



Havendo pois de perecer

todas estas coisas, que 

pessoas vos convém ser 

em santo trato, e piedade,

Aguardando, e apressando-vos

para a vinda do dia de Deus, em   

que os céus, em fogo se 

desfarão, e os elementos, ardendo, 

se fundirão? 2 Pedro 3: 11 e 12


