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Há uma prova de fogo à
nossa frente para as nossas
vidas,
Há uma imagem a ser
adorada ou a ser rejeitada.

E qualquer que não se prostrar e
não a adorar, será na mesma hora
lançado dentro da fornalha de fogo
ardente.
Daniel 3:6

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 da espada e vivia.
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 13:14- 16

E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e
pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal
na sua mão direita, ou nas suas testas,
Para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da
besta, ou o número do seu nome.
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.
Apocalipse 13:17 e 18

E vi uma das suas cabeças como
ferida de morte, e a sua chaga
mortal foi curada; e toda a terra
se maravilhou após a besta.
Apocalipse 13:3

O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de
sessenta côvados, e a sua largura de seis côvados; levantou-a no
campo de Dura, na província de babilônia.
Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os
prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os
juízes, os capitães, e todos os oficiais das províncias, para que
viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha
levantado.
Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os
capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, e todos os
oficiais das províncias, à consagração da estátua que o rei
Nabucodonosor tinha levantado; e estavam em pé diante da
imagem que Nabucodonosor tinha levantado.
Daniel 3:1-3

E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a
vós, ó povos, nações e línguas:
Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da
harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles,
e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis,
e adorareis a estátua de ouro que o rei
Nabucodonosor tem levantado.
E qualquer que não se prostrar e não a adorar,
será na mesma hora lançado dentro da fornalha
de fogo ardente.
Daniel 3:4-6

Falou Nabucodonosor, e lhes disse: É de propósito, ó
Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a
meus deuses nem adorais a estátua de ouro que
levantei?
Agora, pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da
buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da
gaita de foles, e de toda a espécie de música, para vos
prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é;
mas, se não a adorardes, sereis lançados, na mesma
hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o
Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Daniel 3:14,15

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. E o peso do ouro, que vinha em um ano a Salomão, era de seiscentos e
sessenta e seis talentos de ouro,

imagem de Shamash, o sol, deus babilónico
http://apokalsys.blogspot.com/2009/06/o-numero-666-na-antiga-babilonia.html;

Apostasia de Salomão e o 666
“1 Reis 10:14 e 15 - ouro trazido a Salomão, além do que entrava dos vendedores, e
do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia, e dos governantes da terra”
(ver também 2Cr 9:13, 14).
As alianças políticas de Salomão, levaram-no à apostasia, à luxúria e a sincretizar a
religião de Israel com o paganismo (1Rs 11:1-8), exatamente o mesmo caminho que
seguiu o ramo da igreja cristã que formou a Babilônia espiritual profética (ver Ap
18:2-24).
Assim como Salomão recebia 666 talentos de ouro dos “negociantes”, dos “reis” e dos
“governantes”, e se prostituiu com centenas de mulheres princesas, filhas dos reis de
todas as nações da terra, que lhe perverteram o coração para seguir seus deuses (2Rs
11:2, 4), a besta apocalíptica, cujo número é 666 (Ap 13:18), prostituiu-se com “os
reis da terra” (Ap 17:2), corrompendo-se espiritualmente com “os mercadores da
terra” (Ap 18:3)”. Fernando Dias Souza, CPB, citado por Borges, M.
https://michelsonborges.wordpress.com/2018/06/14/paralelos-entre-a-apostasia-de-salomao-e-o-666/

Na Babilônia:
6 - deus menor;
60 - deus maior;
600 panteão de
deuses;
6 + 60 + 600 = 666 =
deus sol,
um dos nomes usados
por Lúcifer

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.

Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou
depressa; falou, dizendo aos seus conselheiros: Não
lançamos nós, dentro do fogo, três homens atados?
Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei.
Respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo quatro homens
soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer
nenhum dano; e o aspecto do quarto é semelhante ao
Filho de Deus.
Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de
fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e
Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde! Então
Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Daniel 3:24-26

E reuniram-se os príncipes, os capitães, os
governadores e os conselheiros do rei e,
contemplando estes homens, viram que o
fogo não tinha tido poder algum sobre os
seus corpos; nem um só cabelo da sua
cabeça se tinha queimado, nem as suas
capas se mudaram, nem cheiro de fogo
tinha passado sobre eles.
Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja
o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que enviou o seu anjo, e

livrou os seus servos, que confiaram nele, pois
violaram a palavra do rei, preferindo entregar os
seus corpos, para que não servissem nem
adorassem algum outro deus, senão o seu Deus.
Por mim, pois, é feito 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 3:2730

o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos;
nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem
as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha
passado sobre eles.

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.
Não confessa que Jesus veio em carne[ 1
João 4:3 ]
Nega que Jesus é o Cristo [ 1 João 2:22 ]
Nega o Pai e o Filho [ 1 João 2:22 ]
Não confessa que Jesus Cristo veio em carne
[ 2 João 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

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 maneira da oposição:
Opondo-nos ao HUMANISMO que
exalta o homem e promove a causa
do homem e do
homem somente.

COMO SE OPOR AO ANTICRISTO?
Opondo-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. Opondo-nos ao senhorio do
homem, que despreza a Palavra de Deus
e a substitui 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.

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 7.2931).
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:
ego;
orgulho;
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)

Tudo o que temos é de Deus! ...dispomo-nos para consagrar,
dedicar ao Senhor nossa vida e 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

