
ESTUDO  BÍBLICO 

 



A palavra anticristo é utilizada apenas pelo  
apóstolo João nas suas duas primeiras epístolas. 
Isso não significa que outros apóstolos e profetas  

não tenham recebido revelação acerca deste tema. 
O anticristo é uma pessoa ou um poder? 

Para essa e outras perguntas, buscaremos respostas  
na Palavra de Deus, aqui nesse estudo. 



1. Que verdades nos revela o apóstolo João sobre  
a vinda e atuação do anticristo? 



Filhinhos, é já a última hora;  
e, como ouvistes que vem o anticristo,  

também agora muitos se têm feito anticristos,  
por onde conhecemos que é já a última hora. 

 
1 João 2:18 



2. Na segunda citação da palavra “anticristo”, que 
surpreendente revelação é feita sobre o principal  

alvo do ataque do anticristo? 



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. 
 

1 João 2:22 



3. Na terceira citação da palavra “anticristo”, como João 
revela como será a sua atuação e como detalha a 
estratégia que usará para negar o Pai e o Filho? 



E todo o 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 já agora está no mundo. 
 

1 João 4:3 



4. Na quarta e última citação da palavra “anticristo”,  
que grandiosa revelação nos faz João sobre  

a atuação do “espírito” do anticristo? 



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. 
 

2 João 1:7 



5. Percebemos que o apóstolo João citou 2 vezes  
“já ouvistes falar que vem o anticristo”. De onde  

os cristãos haviam tirada essa compreensão? 



Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, 
o qual será diferente de todos os reinos; e devorará toda  

a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. 
E, quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se  

levantarão dez reis; e depois deles se levantará outro,  
o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. 

 

Daniel 7:23,24 



E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, 
e do outro que subiu, e diante do qual caíram três,  

isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava 
grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto  

do que o dos seus companheiros. 
 

Daniel 7:20 



6. Quem seria o alvo dos ataques desse poder?  
O que isso revela acerca do seu espírito e pregação? 



E proferirá palavras contra o Altíssimo,  
e destruirá os santos do Altíssimo,  

e cuidará em mudar os tempos e a lei;  
e eles serão entregues na sua mão,  

por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. 
 

Daniel 7:25 



7. Como o Paulo descreveu esse poder religioso? 
Quem opera por trás desse poder? 



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. 

 

2 Tessalonicenses 2:4 



E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu,  
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,  

e no monte da congregação me assentarei,  
aos lados do norte. 

Subirei sobre as alturas das nuvens,  
e serei semelhante ao Altíssimo. 

 

Isaías 14:13,14 



8. Em consequência da pregação contra o Altíssimo, 
 que duas terríveis ações o poder do  

anticristo executaria? 



E proferirá palavras contra o Altíssimo,  
e destruirá os santos do Altíssimo,  

e cuidará em mudar os tempos e a lei;  
e eles serão entregues na sua mão,  

por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. 
 

Daniel 7:25 



9. Por quanto tempo esse poder perseguiria  
e mataria os servos de Cristo? 



E proferirá palavras contra o Altíssimo,  
e destruirá os santos do Altíssimo,  

e cuidará em mudar os tempos e a lei;  
e eles serão entregues na sua mão,  

por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. 
 

Daniel 7:25 
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10. Existem outros versos na palavra profética  
se referindo a esse período? 



E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, 
para que voasse para o deserto, ao seu lugar,  

onde é sustentada por  
um tempo, e tempos, e metade de um tempo,  

fora da vista da serpente. 
 

Apocalipse 12:14 



E foi-lhe dada uma boca,  
para proferir grandes coisas e blasfêmias;  

e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses. 
 

Apocalipse 13:5 



E deixa o átrio que está fora do templo, 
e não o meças; porque foi dado às nações, 

e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. 
 

Apocalipse 11:2 



E a mulher fugiu para o deserto, 
onde já tinha lugar preparado por Deus, 
para que ali fosse alimentada durante 

mil duzentos e sessenta dias. 
 

Apocalipse 12:6 
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Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 
quarenta dias, cada dia representando um ano, levareis 

sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos, 
e conhecereis o meu afastamento. 

 

E, quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar 
sobre o teu lado direito, e levarás a iniqüidade da casa de 

Judá quarenta dias; um dia te dei para cada ano. 
 

Números 14:34 / Ezequiel 4:6 



11. O que seria do domínio da “ponta pequena”,  
poder do anticristo, próximo ao fim dos tempos? 



Mas o juízo será estabelecido, 
e eles tirarão o seu domínio,  

para o destruir e para o desfazer até ao fim. 
 

Daniel 7:26 



12. O “espírito do anticristo” na ponta pequena teria  
o seu domínio tirado, e nunca mais retornaria? 



Ninguém de maneira alguma vos engane;  
porque não será assim sem que antes venha a 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. 

 

2 Tessalonicenses 2:3,4 



13. Quem é o mentor de todos os agentes anticristos? 



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 



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 



14. Que forma prodigiosamente enganosa será a 
personificação do anticristo? 



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... E foi-lhe concedido que desse 
espírito à imagem da besta, para que também a imagem  

da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos  
os que não adorassem a imagem da besta. 

 

Apocalipse 13:13-15 



E então será revelado o iníquo,  
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca,  

e aniquilará pelo esplendor da sua vinda; 
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,  
com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, 

 
2 Tessalonicenses 2:8,9 



E não é maravilha, 
porque o próprio Satanás  

se transfigura em anjo de luz. 
 

2 Coríntios 11:14 



15. Que tríade poderosa, contra Cristo – anticristo, 
enganará o mundo, tentando o destruir? 



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

semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios,  
que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis da 
terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, 

naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 
 

Apocalipse 16:13,14 



16. Qual será o fim do anticristo e do seu império  
do engano e da mentira? 



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,  

e eleitos, e fiéis. 
 

Apocalipse 17:14 
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