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TEMEI A DEUS E DAI-LHE GLÓRIA, POIS
É CHEGADA A HORA DO SEU JUÍZO
APOCALIPSE 14:6

Pandemia, pragas, crise econômica, catástrofes,
incêndios, morte. Tudo profetizado por Jesus para o
ﬁm dos tempos. Mas há saída? No livro do
Apocalipse, diz: ''E vi outro anjo voar pelo meio do céu,
tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que
habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua,
e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dailhe glória, porque vinda é a hora de seu juízo. E adorai
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das
águas.''(Apoc. 14:6-7). Esta é a primeira de três
mensagens que Deus nos envia neste tempo do ﬁm.
Ela ensina que DEVEMOS adorar o verdadeiro Deus
que criou a todos nós e à natureza, e considerar o juízo
que está próximo, onde cobrará pela sua reta justiça,
as obras de cada ser humano. - Mas eu acredito em
Deus, pode ser sua aﬁrmação. ‘’Neste mesmo livro
lemos que o diabo está enganando todas as pessoas
que queiram adorar a Deus, para poder destruí-las.
Hoje é uma realidade que as igrejas não mais adoram
o verdadeiro Deus, o Criador, mas adoram um falso
sistema pagão que foi introduzido nas doutrinas
cristãs para te afastar da verdadeira obediência ao
Único Deus que nos deu 10 mandamentos como um
muro de proteção. A “trindade” é uma falsa adoração,
e deforma o caráter do verdadeiro e único Deus que é
o Pai literal de nosso Senhor Jesus Cristo, que também
tem sua personalidade adulterada por esse maléﬁco
engano. Além de tudo, o inimigo busca adoração
passando-se por um espírito santo (E não é maravilha,
porque o próprio Satanás se transﬁgura em anjo de
luz. 2 Coríntios 11:14) enganando todos que puder. É
hora de escolher. Você pode adorar o verdadeiro Deus
ou permanecer no engano e arrastar consigo sua alma
e a alma dos que ama. Pense nisso.

CAIU, CAIU A BABILÔNIA, QUE TEM
DADO A BEBER DO VINHO DA FÚRIA...
APOCALIPSE 14:7

Você já se perguntou, qual igreja é a verdadeira? E qual
delas tem a verdade? Seguiu-se outro anjo, o segundo,
dizendo: Caiu, caiu Babilônia que tem dado a beber a
t o d a s a s n a çõ e s d o v i n h o d a f ú r i a d a s u a
prostituição.''(Ap 14:8). O segundo anjo anuncia a queda
moral de um poder que arrasta vários outros,
representado pela ﬁgura de Babilônia. Babilônia cujo
signiﬁcado é “confusão”, é apropriadamente empregado
no Livro de Apocalipse para representar os diversos e
errôneos ensinos da Igreja de Roma, e que é passado à
grande maioria das igrejas que hoje se unem a ela como
suas ﬁlhas, no que chamam de ecumenismo, tornandose assim parte de Babilônia também. Babilônia é
representada em apoc. 17 por uma mulher (igreja na
simbologia bíblica) impura, ‘’montada em uma besta’’,
vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de
abominações e com as imundícias da sua prostituição. A
segunda mensagem angélica apresenta os perigos de se
embebedar de vinhos (doutrinas), dados por essas
igrejas que abandonaram a verdade para aceitar os
ensinos da Babilônia moderna. Cristo tem uma igreja na
terra, e essa igreja não tem placa, não tem nome, não
tem cnpj. Essa igreja tem os fundamentos que Cristo
ensinou em sua vida e os mandamentos de Deus; tem
servos e não membros ou ﬁeis. Essa igreja ensina o está
escrito sem interpretações teológicas deturpadas, ela
está nas casas, na rua ou no coração, desde que Cristo
esteja nela presente. “Caiu, caiu Babilônia” é o aviso de
Cristo mostrando que não podemos nos envolver com
igrejas que aceitaram essas falsas doutrinas, se
quisermos escapar da destruição que logo se abaterá
contra elas.

SE ALGUÉM ADORAR A BESTA,
BEBERÁ DO VINHO DA IRA DE DEUS
APOCALIPSE 14:9-12

Qual a marca da besta? Será um chip? Você já tentou
entender qual é realmente a marca da besta?
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se
alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal
na sua testa, ou na sua mão ......Também este beberá do
vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no
cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui está a
paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apoc. 14:9-12.
A mensagem do terceiro anjo é uma advertência séria:
''não adore a besta e sua imagem e não receba a sua
marca''. 'A imagem da besta'' representa as várias igrejas
que, unidas em doutrinas comuns vindas do romanismo,
(Babilônia), implantarão um sistema político e religioso
chamado Nova Ordem Mundial, contrário aos ensinos de
Cristo, que irá perseguir e tentar matar os que não
concordarem com seus dogmas e leis.
O quarto mandamento, que aponta para o verdadeiro
Deus, é o sinal entre Deus e o homem (Eze. 20:12,20)
1- A mudança do Sábado para o domingo é um insulto ao
Deus e Pai de Jesus, o que, juntamente com a mudança
da adoração ao Deus verdadeiro para a trindade, operada
pelo mesmo poder espúrio, busca assinalar seu povo na
testa (entendimento) e em sua mão (obras) com a
operação do erro.
Não é um chip, pois este não deﬁne a adoração a um falso
deus. Apocalipse 14:1 e 12 descreve os selados por Deus
tendo na fronte os nomes de Deus e do Cordeiro e
guardando os mandamentos de Deus (que incluem o
Deus verdadeiro e o Sábado) e tendo a fé de Jesus. Pense
nisso.

