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ARMA TRIPLA 
a arma do diabo 





O ladrão não vem senão  
a roubar, a matar, e a destruir;  
eu vim para que tenham vida,  
e a tenham com abundância. 

 
João 10:10 





Então a serpente disse à mulher:  
(1) Certamente não morrereis. 

Porque Deus sabe que no dia em que  
dele comerdes (2) se abrirão os vossos olhos,  

e (3) sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 
 

Gênesis 3:4,5 



(1) Se tu és o Filho de Deus, manda que  
estas pedras se tornem em pães. 

 

(2) Se tu és o Filho de Deus,  
lança-te de aqui abaixo...  

 

(3) Tudo isto te darei se,  
prostrado, me adorares. 

 
Mateus 4:3, 6 e 9 





E a besta que vi era semelhante ao leopardo, 
e os seus pés como os de urso,  
e a sua boca como a de leão;  

e o dragão deu-lhe o seu  
poder, e o seu trono, e grande poderio. 

 
Apocalipse 13:2 



Para que ninguém possa comprar ou vender, 
senão aquele que tiver o sinal,  

ou o nome da besta,  
ou o número do seu nome. 

 
Apocalipse 13:17 



E vi um como mar de vidro misturado com fogo; 
e também os que saíram vitoriosos da besta, 

e da sua imagem, e do seu sinal,  
e do número do seu nome,  

que estavam junto ao mar de vidro,  
e tinham as harpas de Deus. 

 
Apocalipse 15:2 



Aqui há sabedoria. 
Aquele que tem entendimento, 

calcule o número da besta;  
porque é o número de um homem,  

e o seu número é seiscentos e sessenta e seis. 
[ 6 6 6 ] 

 

Apocalipse 13:18 



E da boca do dragão,  
e da boca da besta,  

e da boca do falso profeta  
vi sair três espíritos imundos,  

semelhantes a rãs. 
 

Apocalipse 16:13 



Por estes três  
foi morta a terça parte dos homens, 

isto é pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre,  
que saíam das suas bocas. 

 
Apocalipse 9:18 





A esse cuja vinda  
é segundo a eficácia de Satanás,  

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

2 Tessalonicenses 2:9 



TRÊS ENGANOS DO ANTICRISTO 
 

(1) Nega que Jesus é o Cristo – 1Jo 2.22 
 

(2) Nega o Pai e o Filho – 1Jo 2.22 
 

(3) Nega que Cristo veio em carne – 2Jo 1.7 





Aguardando a  
bem-aventurada esperança  
e o aparecimento da glória  
do grande Deus e nosso 

Senhor Jesus Cristo. 
 

Tito 2:13 

Aguardando nossa  
esperança feliz e a vinda 
gloriosa do grande Deus  

e do Salvador nosso,  
Jesus Cristo. 

 
Tito 2:13 



Simão Pedro, servo e  
apóstolo de Jesus Cristo,  

aos que conosco alcançaram 
fé igualmente preciosa pela 

justiça do nosso Deus e 
Salvador Jesus Cristo: 

 
2 Pedro 1:1 

...preciosa pela justiça  
do nosso Deus e Salvador 

Jesus Cristo: 
Graça e paz vos sejam 

multiplicadas, pelo 
conhecimento de Deus,  

e de Jesus nosso Senhor; 
 

2 Pedro 1:1,2 



Ninguém jamais  
viu a Deus,  

mas o Deus Unigênito,  
que está junto do Pai,  
o tornou conhecido. 

 
João 1:18 (ACF) 

Deus nunca  
foi visto por alguém.  

O Filho unigênito,  
que está no seio do Pai,  

esse o revelou. 
 

João 1:18 (NVI) 



Portanto ide,  
fazei discípulos de todas  
as nações, batizando-os  

em nome do Pai,  
e do Filho,  

e do Espírito Santo; 
 

Mateus 28:19 

E disse-lhes: Ide por todo  
o mundo... Quem crer  

e for batizado será salvo... 
E estes sinais seguirão aos 
que crerem: Em meu nome 
expulsarão os demônios; 

falarão novas línguas; 
 

Marcos 16:15-17 



Porque três são os que  
testificam no céu:  
o Pai, a Palavra,  

e o Espírito Santo;  
e estes três são um. 

 
1 João 5:7 

São, assim, três os  
que dão testemunho: o 

Espírito, a água e o sangue; 
estes três dão o mesmo 

testemunho. 
 

1 João 5:7,8 





O qual não é outro, 
mas há alguns que vos inquietam  

e querem transtornar o evangelho de Cristo. 
Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu 

vos anuncie outro evangelho além do que  
já vos tenho anunciado, seja anátema. 

 
Gálatas 1:7,8 



E a vida eterna é esta: 
que te conheçam, a ti só,  

por único Deus verdadeiro,  
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 

 
João 17:3 


