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TEXTO: AP 12.1-18; 13.1-18

 

INTRODUÇÃO:

 

1. Sabemos que há duas forças operando no mundo: Deus, a
força do bem; o diabo, a força do mal. Desde a sua queda,
quando rebelou-se contra o Criador, o diabo tem sido o
grande opositor dos planos de Deus sobre a terra. Ele tenta
de todas as maneiras minar, destruir, frustrar o propósito do
Senhor para o homem. Foi com este objetivo, por exemplo,
que no Édem ele seduziu Eva a comer do fruto da árvore do
conhecimento do bem e do mal, que em contrapartida deu
também do fruto ao seu marido Adão, causando o primeiro
desastre na história do homem, ou seja a sua queda. Com a
desobediência de Adão e Eva, a maldição estava lançada! A
morte física e espiritual do ser humano foi decretada! Paulo
fala disso com propriedade em Romanos 5.12: "Portanto,
assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos
os homens, porquanto todos pecaram".

2. Não nos ficam quaisquer dúvidas de que a ação satânica
tem-se manifestado através da história humana pós-Éden de
muitas formas e maneiras, onde o diabo acata o homem,
sempre com o objetivo de destrui-lo, não bastando a grande
destruição já provocada no início da história humana.
Muitas têm sido as suas estratégias e táticas! Gilberto faz um
resumo das atividades do diabo na tentativa de frustrar os
planos de Deus através dos tempos:

 

"... É a luta do Diabo, tudo fazendo para que o
Messias não viesse ao mundo. Esse conflito
vemo-lo de Gênesis aos Evangelhos. Momentos
houve em que parecia que o inimigo tinha
ganhado a batalha. As cinco piores ocasiões na
história de Israel foram: 1) na apostasia do
bezerro de ouro, quando apenas uma tribo ficou
leal a Deus (a de Levi); 2) no caso da corrupção
moral de Israel, em Sitim, durante a
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peregrinação no deserto, por conselho de
Balaão; 3) no caso do pecado de Davi, com o
qual Deus fizera aliança quanto ao nascimento
do futuro Messias; 4) no caso do livro de Ester,
quando houve um plano para exterminar todos
os judeus; 5) no caso de Belém, quando o rei
Herodes decretou a matança dos inocentes, para
naquele meio, Jesus ser morto. Em todos esses
momentos críticos o inimigo perdeu a batalha.
Por fim, numa noite, os anjos anunciaram o
nascimento do Salvador, o qual caminhou
resoluto em direção ao Calvário, onde, por fim,
bradou agonizante, mas triunfantemente: ‘Tudo
está consumado!’ Aleluia!"(1)

 

3. Algo que deve causar grande preocupação aos filhos de
Deus é que este conflito diabólico certamente irá intensificar-
se nos últimos dos tempos! Uma grande guerra espiritual
está sendo desenhada e tramada pelas forças do mal,
lideradas pelo Príncipe das Trevas, Jo 14.30, "Já não falarei
muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele
nada tem em mim". Esta guerra virá com proporções
gigantescas jamais vistas na história humana. No período
descrito na Bíblia como o período da Grande Tribulação,
Satanás reunirá todas as suas forças, incluindo anjos caídos,
potestades malignas, poderes do mundo – formado por
homens sem Deus, etc., com o objetivo de confrontar os
exércitos de Deus. Com toda certeza, na mesma forma que
Jesus triunfou sobre o diabo e os poderes do mal na cruz,
Ele triunfará na batalha final, "7 Ora, quando se
completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, 8
e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da
terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do
mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. 9 E subiram sobre a
largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade
querida; mas desceu fogo do céu, e os devorou; 10 e o Diabo,
que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde
estão a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão
atormentados pelos séculos dos séculos", Ap 20.7-10.

4. Na preparação para esta batalha final, o diabo usará de
uma estratégia tremendamente maligna, ou seja se
desdobrará em três, imitando deste maneira a Trindade
Divina. Formará com o Dragão, o Anti-Cristo e o Falso
Profeta a trindade satânica! Isto quer dizer que o diabo
assumirá a forma humana-diabólica, nas personalidades do
Anti-Cristo e do Falso Profeta, que estarão no comando
político-religioso na terra, exigindo dos homens reverência e
obediência absoluta. A não obediência a este sistema
diabólico político-religioso implicará na pena de morte! É
sobre este tema que queremos discorrer neste breve estudo.
Vejamos:

 

OS PERSONAGENS ENVOLVIDOS NA
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I. O GRANDE DRAGÃO

AP 12.1-17

"1 Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida
do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze
estrelas na cabeça, 2 que, achando-se grávida, grita com as
dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3 Viu-se,
também, outro sinal no céu, e eis um dragão, grande,
vermelho, com sete cabeças, dez chifres e, nas cabeças, sete
diademas. 4 A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas
do céu, as quais lançou para a terra; e o dragão se deteve em
frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe
devorar o filho quando nascesse. 5 Nasceu-lhe, pois, um filho
varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E
o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. 6 A
mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus
preparado lugar para que nele a sustentem durante mil
duzentos e sessenta dias. 7 Houve peleja no céu. Miguel e os
seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o
dragão e seus anjos; 8 todavia, não prevaleceram; nem mais
se achou no céu o lugar deles. 9 E foi expulso o grande
dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o
sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e,
com ele, os seus anjos. 10 Então, ouvi grande voz do céu,
proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o reino do
nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o
acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de
noite, diante do nosso Deus. 11 Eles, pois, o venceram por
causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do
testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não
amaram a própria vida. 12 Por isso, festejai, ó céus, e vós, os
que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu
até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo
lhe resta. 13 Quando, pois, o dragão se viu atirado para a
terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão; 14 e
foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para
que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada
durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da
vista da serpente. 15 Então, a serpente arrojou da sua boca,
atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que
ela fosse arrebatada pelo rio. 16 A terra, porém, socorreu a
mulher; e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão
tinha arrojado de sua boca. 17 Irou-se o dragão contra a
mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os
que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho
de Jesus; e se pôs em pé sobre a areia do mar".

1. O capítulo 12 do Livro de apocalipse, começa com uma
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cena inusitada. João viu um "grande sinal" no céu, onde
observou uma mulher vestida do sol, que tinha a lua debaixo
de seus pés e ainda aparelhada com uma coroa em sua
cabeça. Esta mulher achava-se grávida, já na hora do parto,
sofrendo dores horríveis para dar à luz. Ao mesmo tempo,
João viu um outro sinal no céu, onde aparece um dragão,
cheio de ornamentos: cabeças, chifres, diademas. Não
podemos ter dúvidas de que o dragão aqui visto é o próprio
Satanás, até mesmo porque João nos fala isto mais adiante,
no v. 9, "E foi precipitado o grande dragão, a antiga
serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo
o mundo...". Prosseguindo, queremos observar alguns fatos
mencionados no texto:

a) O dragão, com a sua calda, arrasta a terça parte. Não
temos dúvidas de que há aqui uma referência à queda do
diabo e sua rebelião contra Deus. Nesta rebelião, ele seduziu
a terça parte dos anjos na glória. H. E. Alexander, falando
sobre este texto nos mostra:

 

"Como vimos no capítulo 9.10, a expressão
"cauda", fala do espírito do erro e da mentira,
Is 9.15. A palavra "estrela" é também,
algumas vezes, usada para definir anjos: Jó
38.7; Is 14.12; Ap 9.1. Quando o Anjo Lúcifer
se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás,
arrastou, com suas mentiras, uma terça parte
dos anjos que são citados nos vs. 7 e 9".(2)

 

b) Esta rebelião do diabo e seus anjos sempre esteve presente
com o propósito de barrar todos os planos e propósitos de
Deus através da História e certamente haverá de intensificar-
se na Grande Tribulação em meio à uma ferrenha batalha
espiritual. É por esta razão que os vs. 7-9, mencionam a
resistência do "Arcanjo Miguel e seus anjos" que
empreenderam não pequena batalha contra o dragão, a
antiga serpente, o próprio diabo. Será nesta época que ele
será expulso para sempre da presença de Deus e não mais
poderá nos acusar diante dEle. Será lançado para a terra
novamente e seu ódio será intensificado! Podemos observar o
comentário de H. E. Alexander:

 

"De acordo com Daniel 10.13,21; 12.1; Judas 9,
Miguel é o arcanjo defensor do povo de Israel.
Nesta batalha, Satanás e seus anjos "não
prevaleceram", e, de agora em diante, não
podem mais ir ao céu acusar os crentes para
Deus, como é seu costume: Jó 1.6-11; 2.1-5;
Apocalipse 12.10. Na terra, porém, inicia-se o
mais doloroso período de sua história — os
últimos três anos e meio da tribulação, quando
toda a cruel atividade de Satanás estará
centrada aqui".(3)
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c) Um detalhe que chama a nossa atenção é a perseguição do
dragão à mulher grávida para devorar-lhe o filho que estava
para nascer, vs. 4-6. Embora alguns teólogos católicos
tentem dizer que a mulher aqui é Maria, podemos afirmar
de forma contrária à posição católica, que ela é símbolo da
nação de Israel, ou o Povo Ideal de Deus(4), de onde Jesus
nasceu. Na verdade o diabo, tentou de todas as maneiras
destruir Jesus, para que plano de Deus não fosse realizado.
Haja vista a perseguição de Herodes, para matar todas as
crianças de dois anos para baixo, coincidentes com o
nascimento do Messias, Mt 2.16-17. Esta perseguição foi
ferrenha durante o ministério do Senhor, onde o inimigo,
usando pessoas como instrumentos de sua vontade,
procurou assassinar o Mestre por diversas vezes, para
impedi-lo de ir à cruz, Lc 19.47-48; Jo 5.18; Jo 7.1; etc.

2. O Diabo, em qualquer tempo da História sempre foi o
adversário, o grande acusador do povo do Senhor. Seu
objetivo é atingir os filhos de Deus e com isso frustrar os
planos do Criador. Deus tem um propósito para o homem
sobre a terra que é a sua redenção, a sua restauração. Este
propósito é alvo dos ataques malignos sutis! Esta guerra
satânica foi profetizada pela primeira vez em Gn 3.15,
"Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e
tu lhe ferirás o calcanhar". Embora esta passagem das
Escrituras seja uma profecia sobre o fato de que Cristo
haveria de ferir a cabeça da serpente, o diabo, isto não foi
sem luta! Porém, o inimigo, com suas hostes infernais, foi
liquidado no calvário, Cl 2.14-15, "14 e havendo riscado o
escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças,
o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós,
cravando-o na cruz; 15 e, tendo despojado os principados e
potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na
mesma cruz". Mesmo consciente de sua derrota, sabemos
que ele continua fazendo oposição aos filhos de Deus, mas ao
final será banido definitivamente, Ap 20.10.

3. Será nos dias finais a intensificação da luta satânica! O
livro de Apocalipse descreve esta ação diabólica em muitos
detalhes. Podemos ver alguns:

a) Sua infiltração na igreja organizada, Ap 3.9, "Veja o que
farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se
dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se
prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei". Veja
ainda Ap 2.24, "Aos demais que estão em Tiatira, a vocês
que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como
eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: Não
porei outra carga sobre vocês". No primeiro texto há
menção da "sinagoga de satanás", um grupo de crentes que
eram instrumentos do diabo dentro da própria igreja. Já no
segundo texto, observamos falsos crentes a ensinar os
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"profundos segredos de Satanás", ensino terrivelmente
diabólico para corromper a fé dos cristãos verdadeiros. Não
é de se admirar que nos últimos tempos os crentes serão
assediados por "espíritos enganadores e por "doutrinas de
demônios": "Mas o Espírito expressamente diz que em
tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos
a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios", 1 Tm
4.1.

b) Sua Fúria contra os homens na Grande Tribulação, Ap
12.12 "Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles
habitam! Mas, ai da terra e do mar, pois o Diabo desceu até
vocês! Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco
tempo". Imaginem a ação do diabo "cheio de fúria"! Sem
"fúria", nosso inimigo já apresenta uma grande ameaça, um
grande poder para esfacelar e destruir. Com "fúria",
certamente suas ações serão multiplicadamente malignas,
causando destruição em massa!

c) Sua ação para a última batalha, Ap 20.8-10, "8 e sairá
para enganar as nações que estão nos quatro cantos da
terra, Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a batalha.
Seu número é como a areia do mar. 9 As nações marcharam
por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento
dos santos, a cidade amada; mas um fogo desceu do céu e as
devorou. 10 O Diabo, que as enganava, foi lançado no lago
de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados
a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite,
para todo o sempre". Com esta batalha termina a ação do
diabo contra os filhos de Deus. Observe que ele será lançado
no lago de fogo e enxofre, de onde nunca mais sairá. Ali será
atormentado "para sempre!" Aqui a Palavra de Deus nos
mostra o fim do império do mal, quando não somente o
diabo, mas também o Anti-Cristo e o Falso Profeta,
juntamente com todos os anjos diabólicos serão lançados no
Lago de Fogo, para punição eterna.

 

 

II. ANTI-CRISTO

VS. 1-10

"1 Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete
cabeças e, sobre os chifres, dez diademas e, sobre as cabeças,
nomes de blasfêmia. 2 A besta que vi era semelhante a
leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-
lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 3
Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas
essa ferida mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou,
seguindo a besta; 4 e adoraram o dragão porque deu a sua
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autoridade à besta; também adoraram a besta, dizendo:
Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
5 Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e
blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses; 6 e
abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o
nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no
céu. 7 Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra os santos e
os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo,
povo, língua e nação; 8 e adorá-la-ão todos os que habitam
sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no
Livro da Vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação
do mundo. 9 Se alguém tem ouvidos, ouça. 10 Se alguém leva
para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar à espada,
necessário é que seja morto à espada. Aqui está a
perseverança e a fidelidade dos santos".

1. De acordo com este capítulo de Apocalipse podemos ver
João tendo uma visão de uma besta que sai do mar. Sabemos
que mar significa "multidões", "povos" (Ap 17.15), o que
nos leva a crer este ser bestial sairá do meio dos povos, das
nações, e será apoiado por eles. Temos aqui o aparecimento
do Anti-Cristo. A palavra "anti-cristo", vem dos termos
gregos "anti" (anti) + "cristov" (christos), e literalmente
significa "o adversário do Messias". Esta será a principal
função do Anti-Cristo: Ser adversário, opositor do Messias -
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pelo que lemos nas Escrituras,
sabemos que o Anti-Cristo será uma personificação do
próprio Satanás. Será um homem com uma grande
capacidade política, e atuará no sentido de unir todos os
povos em torno de seu comando. Certamente ele atingirá
seus objetivos, devido a sua grande capacidade para resolver
os problemas sociais e políticos do mundo. Não podemos
deixar de ver aqui a nota de Herbert Lockyer:

 

"Com a aparição da primeira besta temos a
obra-prima de Satanás, e a personagem mais
espantosa que jamais apareceu sobre a terra.
Será uma combinação de todas as bestas que
surgiram antes, incorporando todos os domínios
maus e anarquia - a personificação da
iniqüidade. Toda a feição de seu retrato é
descrita no Salmo 10 e em Daniel 7.3, 7. Com a
aparição desta besta selvagem e feroz chegará
à luta última pelo domínio do mundo, o conflito
final de ideologias opostas. Procuremos
compreender a pessoa e o prestígio deste super-
homem satanicamente inspirado como João o
viu do seu ponto privilegiado na areia do mar.

Primeiramente, esta besta surge do mar, o qual
pode representar a condição não resolvida da
humanidade, O mar é usado de maneira
figurada para uma grande multidão, Gn 22.17,
e é empregado por João como um símbolo das
forças caóticas e revolucionárias em operação
quando da aparição da besta, e que ela
comandará no interesse da força bruta. Do
colapso geral de toda a autoridade
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governamental (sob o sexto selo – 6.12-17)
emergirá a besta".(5)

 

2. Certamente, este homem com a grande capacidade sócio-
política que demonstrará, atrairá a admiração e o aplauso
das nações falidas, espoliadas, arruinadas pelo juízo de Deus
sobre a terra no período tribulacionista. Com soluções
práticas para a fome, o desemprego, a saúde, etc., o Anti-
Cristo estabelecerá o seu domínio sobre os povos. Ele criará
até mesmo, um período de paz, tanto almejado pelos
homens. Porém, trata-se de uma falsa paz! Note a
advertência da Palavra de Deus: "... pois quando estiverem
dizendo: Paz e segurança! então lhes sobrevirá repentina
destruição, como as dores de parto àquela que está grávida;
e de modo nenhum escaparão", 1 Ts 5.3.

3. Um dado interessante para notarmos aqui é o simbolismo
em torno das cabeças e dos chifres do referido animal bestial.
Lockyer, citando Ralph Brown, Outline of Bible Prophecy
(Esboço da Profecia Bíblica) nos mostra que:

 

"...as sete cabeças representam as sete nações
gentias que governaram ou governarão o
mundo bíblico e Israel. "Cinco já caíram", de
Abraão a Cristo. Estas cinco que se elevaram e
caíram incluem Egito, Assíria, Babilônia,
Medo-Pérsia e Grécia. "Um existe" - isto é,
Roma, o governo do tempo em que João
escreveu. "E o outro ainda não é vindo" - a liga
das dez nações, simbolizada por "dez dedos" e
"dez chifres". As sete coroas significam pseudo-
supremacia, e os dez chifres significam a
pseudoforça. "A besta... é também o oitavo rei, e
é dos sete", Ap 17.11, refere-se ao reavivamento
de um dos sete, e também ao governo gentio
final. "Ele é o oitavo" implica que usurpa a
autoridade e forma um governo distinto dos dez
reis. Passagens para serem estudadas
intimamente relacionadas com Apocalipse
13.1-8 incluem Daniel 7.7, 8, 28-26; Apocalipse
17.8-18".(6)

 

Se a posição de Lockyer está correta quanto aos detalhes,
não nos é importante aqui. Porém, não podemos deixar de
afirmar que de fato chifres, cabeças, diademas, simbolizam
nações e seus respectivos governantes e que a besta será o
oitavo rei que surgirá dos sete, e portanto, o Anti-Cristo. Ele
usurpará o poder e exercerá o controle sobre os dez reis
(uma Confederação de Nações).

4. Também, não podemos nos esquecer que toda autoridade
do Anti-Cristo virá do dragão, Satanás, v. 4, que no
exercício de seu poder apresentará uma bestialidade e
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maldade nunca vistos, conforme nos alerta Lockyer:

 

"O dragão outorga à besta domínio delegado e
constitucional. Incorporando toda a força e
brutalidade dos impérios babilônio, medo e
persa, a besta é um agente ideal para o uso de
Satanás. Nosso Senhor recusou a soberania
mundial que lhe foi oferecida pelo príncipe
deste mundo, Jo 12.31; Lc 4.5, 8. Agora ela é
oferecida à besta e esta a aceita".(7)

 

5. Dentro desta autoridade concedida pelo diabo ao Anti-
Cristo, ele blasfemará contra tudo e contra todos num
período de 42 meses (três anos e meio). Nesta onda de
"blasfêmias", ele não medirá esforços para blasfemar
inclusive contra Deus, num surto de difamações que atingirá
também o tabernáculo, os próprios filhos e criaturas de Deus
que povoam os céus. É importante notarmos que sobre as
cabeças da besta, que representam reis, governos,
autoridades, há nomes de blasfêmia, "...e sobre as suas
cabeças nomes de blasfêmia", v. 1. O poder do Anti-Cristo e
sua influência terá como característica própria, o blasfemar
de tudo e de todos!

5. Outro detalhe importante aparece no v. 7, quanto numa
batalha declarada contra os santos, os exércitos malignos
saíram vencedores. Disto podemos deduzir que no período
da Grande Tribulação o Anti-Cristo receberá poder
absoluto. Note o que escreve Win Malgo:

 

"O diabo está agora realizando um dos seus
outros objetivos, que lhe permite destruir ao
menos em parte a descendência da mulher. Ele,
entretanto, pode matar somente o corpo, e não a
alma. Pois aqueles que serão mortos na terrível
carnificina, encontram-se na vitória de
Romanos 8.35-39: ‘Quem nos separará do amor
do Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou
espada? Como está escrito: Por amor de ti
somos entregues à morte o dia todo, fomos
considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas causas, porém, somos mais que
vencedores, por meio daquele que nos amou.
Porque eu estou bem certo de que nem morte,
nem vida, nem anjos, nem principados, nem
causas do presente, nem do porvir, nem poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer
outra criatura poderá separar-nos do amor de
Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor’
Então eles literalmente sorverão essas palavras
e se apropriarão delas profundamente. Através
do versículo 7 de Apocalipse 13 conclui-se
claramente que durante quarenta e dois meses
a besta terá autoridade absoluta, ilimitada,
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tanto no campo religioso como também no
político".(8)

 

6. Finalmente podemos observar que a autoridade
outorgada ao Anti-Cristo, será sobre todas as nações, povos,
tribos e línguas, que receberão ordens para adorá-lo. Este
personagem, que não é outro senão o próprio diabo
encarnado, procurará atingir seu objetivo principal desde a
sua criação, ou seja usurpar o poder e o lugar de Deus,
atraindo para si a adoração que pertence somente ao
Criador. Porém sabemos que este domínio do inimigo é
apenas por um período de tempo, ou seja na Grande
Tribulação. Paulo resume a ação do Anti-Cristo e
consequentemente o juízo sobre ele em sua Segunda Carta
aos Tessalonicenses: "3 Ninguém de modo algum vos
engane; porque isto não sucederá sem que venha primeiro a
apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da
perdição, 4 aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que
se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se
assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. 5
Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando
ainda estava convosco? 6 E agora vós sabeis o que o detém
para que a seu próprio tempo seja revelado. 7 Pois o mistério
da iniqüidade já opera; somente há um que agora o detém
até que seja posto fora; 8 e então será revelado esse iníquo, a
quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e
destruirá com a manifestação da sua vinda", 2 Ts 2.3-8.

 

III. FALSO PROFETA

VS. 11-18

"11 Vi ainda outra besta emergir da terra; possuía dois
chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. 12
Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira
besta, cuja ferida mortal fora curada. 13 Também opera
grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à
terra, diante dos homens. 14 Seduz os que habitam sobre a
terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante
da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam
uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada,
sobreviveu; 15 e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da
besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse
morrer quantos não adorassem a imagem da besta. 16 A
todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os
livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre
a mão direita ou sobre a fronte, 17 para que ninguém possa
comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome
da besta ou o número do seu nome. 18 Aqui está a
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sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número
da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é
seiscentos e sessenta e seis".

1. Ainda no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do v. 11,
encontramos João tendo outra visão, onde vê outra besta,
que desta vez está subindo da terra. Esta besta pode ser
identificada nos capítulos 16.13; 19.20 e 20.10. Este
personagem não é outro, senão o "Falso Profeta". Com o
aparecimento e ministério do Falso Profeta a terrível
imitação da Trindade Divina se completa. Através da
história bíblica podemos ver que sempre o diabo procurou
imitar a Deus e suas realizações, culminando agora com uma
imitação sem precedentes. Como diz Win Malgo:

 

"Agora também a imitação da Trindade é um
fato! O dragão = o anti-Pai; a primeira besta = o
anti-Filho; a segunda besta = o anti-Espírito. O
falso profeta é o elemento religioso. No Antigo
Testamento, e na história de modo geral, temos
exemplos dessa tática. Faraó, o anti-semita,
chamou os magos como auxiliares religiosos, Êx
7.11, 22. Balaque, o rei moabita, que queria
exterminar Israel, encarregou o falso profeta
Balaão de amaldiçoar Israel, Nm 22ss. Dã,
uma das tribos rebeldes de Israel - seu nome
significa "serpente" - tomou para si um levita
como sacerdote, Jz 18. Absalão, o filho rebelde
de Davi, teve por conselheiro a Aitofel, 2 Sm 16
e 17. E Acabe, o sétimo rei na linha israelita,
jamais teria sido o que foi sem Jezabel e os que
a seguiram, 1 Rs 21.5ss. Hitler tinha Goebbels e
o lema era: Cremos na vitória, porque temos o
‘Führer’!".(9)

            

             2. Note que o Falso Profeta exerce a mesma
autoridade do Anti-Cristo e seu principal objetivo é fazer
com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, e
para isso opera grandes sinais diante dos homens. Observem
ainda que o Falso Profeta providencia que se faça uma
imagem do Anti-Cristo, à qual ele dará o poder de falar,
objetivando a sua adoração por parte dos homens. Todos
aqueles que recusarem adorá-la, serão condenados à morte.
Temos aqui algo com que devemos nos preocupar! Muitos
filhos de Deus vivem correndo atrás de sinais, prodígios e
maravilhas, não procurando questionais se estas
manifestações vem de Deus ou não! Quando houver a
manifestação dos sinais do Anti-Cristo e do Falso Profeta,
muitos serão seduzidos pela sua própria curiosidade e
ignorância dos princípios divinos!

•         Cristo nos adverte que muitos operadores de
milagres não passam de falsos profetas e falsos cristos,
que agem desta maneira com o objetivo de enganar
os incautos. Observe o texto de Mt 7.15, 22-23, "15

Página 11

http://www.pdfdesk.com


A TRINDADE SATÂNICA

Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós
disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos
devoradores. 22 Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu
nome não fizemos muitos milagres?23 Então lhes
direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de
mim, vós que praticais a iniquidade".

•         Paulo também nos alerta que Satanás tem uma rede
de obreiros fraudulentos, enganadores, e que ele
mesmo pode se transformar em anjo de luz com o
intuito de atrair os menos experientes na Palavra:
"13 Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros
fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo.
14 E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás
se disfarça em anjo de luz", 2 Co 11.13-14.

3. Para exercer o controle absoluto sobre os homens daquele
tempo, o Falso Profeta em conluio com o Anti-Cristo,
utilizarão uma marca que será colocada na mão direita ou
na fronte, o que será uma credencial para comprar, vender,
trabalhar, estudar, etc.. Com esta marca, os homens serão
monitorados à distancia! Aquele que não aceitar a marca
certamente pagará com sua vida! Consideremos aqui a
palavra de Lockyer:

 

"A sujeição universal à besta também será
forçada pelo mais rígido controle do comércio
jamais praticado. O mais estupendo boicote
jamais instituído de alimento e comércio
operará universalmente. Ninguém poderá
comprar ou vender, quer seja rico quer pobre, a
menos que tenha a marca oficial da ração - o
emblema do reinado do homem do pecado.
Então, a escolha será idolatria ou morrer de
fome. E o falso profeta não deixará existir
mercados paralelos nem contrabandistas. Será
criada a policia secreta mais temível a fim de
forçar a união econômica para o comércio e
vida. A submissão mais abjeta à tirania mais
vil jamais experimentada serão evidenciadas
por uma marca mística na mão direita ou sobre
a fronte, assim como os animais e escravos
muitas vezes têm sido marcados com o nome ou
marca de seus donos.

A ausência da marca da besta significará
ostracismo sem misericórdia. Tal marca será
necessária para a vida e para todas as relações
sociais e comerciais. De fato, será uma licença
de comércio diabólico. Estará à plena vista,
sobre a mão, indicando que a pessoa marcada é
escravo ativo da besta. A mão aberta e erguida
é forma de saudação romana; quando as mãos
são erguidas, a imagem será vista
imediatamente se os que saúdam a besta são
seus adoradores e portanto qualificados a
comprar e a vender. A marca sobre a fronte
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será o sinal público de abjeta submissão à
besta".(10)

 

4. Finalmente, João coloca sobre nós um enigma! Calcular a
número atribuído ao poder satânico, ou seja "seiscentos e
sessenta e seis", v. 18. Aqui podemos destacar as opiniões de
alguns estudiosos de Escatologia:

Russel Shedd:

 

"Uma da muitas explicações vê no número sete
o símbolo da perfeição, seis é imperfeição; daí
seiscentos e sessenta e seis seria o acúmulo da
maldade. O nome da besta se representa por
este número. É impossível, para nós hoje,
interpretar com segurança que nome o Anti-
Cristo terá".(11)

 

Win Malgo:

 

"Esse será um boicote absoluto, extremamente
eficiente, contra todos que não tiverem o sinal
666 ou o nome da besta. Terrível! E
interessante que está escrito no versículo 18:
"Aqui está e sabedoria". Em outras palavras:
no comunicado seguinte está a sabedoria, que
servirá para reconhecer o anticristo a tempo
naquela época difícil, ajudando também a
tomar a posição interior e exterior correta
diante dele Essa palavra vale, portanto,
exclusivamente para aqueles que não
participarem do arrebatamento: "Aquele que
tem entendimento calcule o número da besta...
"Portanto, quando surgir então o grande
imperador mundial, que aos olhos do mundo e
dos cristãos de nome parecer o anticristo, eles
devem calcular o número do nome da besta.

Será possível ter clareza, quando se somar o
valor numérico das diferentes letras desse
nome. Se compreendermos assim o sentido
simples dessas importantes palavras, então
naturalmente parece que é um esforço sem
sentido e sem perspectivas querer descobrir já
atualmente o nome do anticristo. Pelo contrário,
aqueles que então não foram arrebatados,
quando realmente aparecer um líder suspeito,
deverão quietamente calcular o valor numérico
do seu nome. Se resultar o número 666, suas
suposições serão confirmadas.

Na língua original do Novo Testamento, no
grego, o santo nome do Senhor Jesus representa
o valor numérico 888.0 número? é o santo
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número do Criador, que no 7? dia descansou
das suas obras, e que deu à criação terrena a
semana de sete dias com seu regular dia de
descanso como sagrada condição de vida. Sete é,
portanto, o número do Criador, e o número oito
é o número do Salvador, que ressuscitou no dia
após o sétimo dia da semana. Com isso ele
lançou o fundamento para a nova criação. Ao
contrário, o número 6 é o número dos dias da
semana sem o sábado, ou também o número da
criação sem o Criador; o número do mundo sem
Deus. Desse modo o número do nome do
anticristo forma o contraste mais intenso com o
número do santo nome de Jesus: 888.

Já dissemos que o anticristo será um
aglutinamento, ou seja, uma recorporificação
das características de todos os anticristos
políticos de todos os tempos. Mas do mesmo
modo também se projetarão em sua expressão
máxima, no número do seu nome, todos os
anticristos religiosos anteriores. Certamente
por isso João disse: ‘... também agora muitos
anticristos têm surgido’, 1 Jo 2.18".(12)

 

Herbert Lockyer:

 

"Será necessária a sabedoria espiritual para
resolver o mistério da iniqüidade, de modo que
não sejam enganados por ele. O que o nome e o
número da besta significam será conhecido dos
santos que estiverem na terra na época em que
a besta estiver aqui em pessoa. De uma coisa
temos certeza: ninguém na atualidade tem
sabedoria suficiente para compreender o
número da besta. A significação da trindade dos
tem sido assunto de muita pesquisa e debate.
Muitos nomes gregos hebraicos têm valor
numérico de 666. Muitas interpretações
engenhosas têm sido dadas deste número
simbólico.

Ellicott, em seu valorosíssimo comentário,
devota bastante espaço à significação deste
número simbólico, mas conclui sabiamente,
dizendo: ‘Sou inclinado a interpretar o número
666 como simbólico, expressando tudo o que é
possível para a sabedoria e poder humanos
alcançar, quando dirigidos por um espírito
mau, indicando o estado de perfeição
maravilhosa terrena quando o poder da besta
tiver alcançado seu desenvolvimento mais
elevado, quando a cultura, a civilização, a arte,
o canto, a ciência e a razão forem combinados a
fim de produzir uma era tão parecida com a
perfeição - uma era de ouro, senão uma
dourada - que os homens começarão a dizer que
fé em Deus é impertinência, que esperança de
uma vida futura é difamação da felicidade
presente. Então o poder do mundo terá chegado
ao zênite de sua influência; então somente a
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sabedoria que vem do alto poderá detectar a
diferença infinita entre um mundo com fé e um
mundo sem fé, e o grande abismo que a falta de
um pouco de amor do céu pode colocar entre era
e era.’

Expositores têm apresentado perícia,
conhecimento, e em alguns casos, muita
pesquisa na tentativa de resposta à pergunta:
‘O que significa o número 666?’ Há sabedoria
divina oculta neste numeral-simbólico (que
ocorre somente no Apocalipse) e é preciso
compreensão espiritual para desvendar seu
mistério. Não resta dúvida de que a solução
completa, precisa e final será evidente aos
sábios e santos durante os dias da Tribulação,
quando o poder da besta, sob a astúcia de
Satanás, exibirá o desenvolvimento humano
mais elevado em orgulho, impiedade e oposição
combinada religiosa e política contra Deus e
seu Ungido. Em geral esta é a significação
moral de 666. O significado será óbvio aos
santos da Tribulação e acarretará repúdio
imediato da besta e de suas reivindicações, que
será o ministro político de Satanás em oposição
blasfema a Deus.

O número 666 é o número de um homem, sendo
a unidade 6 impressa sobre ele em sua criação e
em sua história subseqüente. O homem foi
criado no sexto dia. Os dias em que deve
trabalhar são seis por semana. O escravo
hebreu deve servir por seis anos. Por seis anos a
terra devia ser semeada. Sob o sexto selo no
sexto capítulo do Apocalipse uma queda
espantosa de todo o poder e autoridade
governamental acontece nos dias vindouros da
Tribulação.

O numeral sete é o número de Deus e
geralmente denota o que é perfeito ou completo,
mas seis fica aquém deste e significa a
imperfeição e trabalho humanos. No
desenvolvimento crescente da história humana
ele vai de mal a pior, e seis combinado com seis
aumentam em significação moral até que o
homem aberta e diretamente se opõe a Deus".
(13)

 

Antônio Gilberto:

 

"O nome e o número da Besta. Será fácil saber
isto pelos que estiverem aqui quando a Besta
surgir no cenário mundial. Para nós, os salvos,
aguardamos o arrebatamento da Igreja, muito
antes da manifestação desse Anticristo.
‘Número de homem’ (v. 18). A Besta não será o
Diabo, nem um homem ressuscitado, mas um
homem personificando o Diabo. Três coisas são
ditas dela, no versículo 17: sua marca, seu
nome, e seu número.
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O número "666" é número de homem ou
humano (v. 18). O homem foi criado no sexto
dia. Ao homem foi determinado que trabalhe
seis dias na semana, O escravo hebreu servia
por seis anos de cada vez. O homem cultivava a
terra por seis anos de cada vez. Encontramos o
número "666" no Antigo Testamento, mas sem
qualquer relacionamento com o da Besta (1 Rs
10.14; 2 Cr 9.13). Muitos, através dos tempos,
têm encontrado o número ‘666’ nos nomes de
muitas personagens da história, mas tudo não
passa de especulação".(14)

 

Deixando agora de lado as questões sobre numerologia, ou
quaisquer outros cálculos imaginativos para identificarmos o
Anti-Cristo, queremos afirmar que o verdadeiro filho de
Deus, certamente reconhecerá aquele que vier para tentar
usurpar o lugar de Deus. Certamente suas ações contrárias
às Escrituras e aos propósitos de Deus o identificarão, sem
haver necessidade de suposições e cálculos imaginários. O
que precisamos é buscar a sabedoria de Deus e
caminharmos com uma vida reta diante dEle, que com
certeza não seremos de forma alguma iludidos, enganados,
seduzidos pelo poder do mal. Deus, o Todo-Poderoso, nem
dúvida alguma protegerá seus filhos de toda artimanha e
enredo dos poderes diabólicos.

 

CONCLUSÃO:

1. Como vimos, Satanás está preparando uma grande
guerra espiritual para o final dos tempos! Para esta guerra
ele assumirá na terra a forma humana, nas pessoas do Anti-
Cristo e do Falso Profeta, que serão instrumentos
indispensáveis ao seu plano sinistro. O principal objetivo
deste plano satânico, como pudemos observar no decorrer
de nosso estudo, é frustar os propósitos do Criador!
Evidentemente ele não terá vitória! Satanás já sabe por
antecipação que está derrotado! Porém deseja seduzir e
arrastar atrás de si o maior número de seguidores possíveis,
que serão candidatos, como ele e suas hostes malignas, ao
Lago de Fogo!

2. Como povo de Deus, Igreja do Senhor, precisamos estar
preparados para enfrentar esta batalha! Vejamos algumas
bases bíblicas que nos dão suporte e capacitação para
enfrentarmos as hostes infernais:

•         O uso de instrumentos espirituais de ataque e defesa,
"11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para
poderdes permanecer firmes contra as ciladas do
Diabo; 12 pois não é contra carne e sangue que temos
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que lutar, mas sim contra os principados, contra as
potestades, conta os príncipes do mundo destas
trevas, contra as hostes espirituais da iniqüidade nas
regiões celestes. 13 Portanto tomai toda a armadura
de Deus, para que possais resistir no dia mau e,
havendo feito tudo, permanecer firmes. 14 Estai, pois,
firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a
verdade, e vestida a couraça da justiça, 15 e calçando
os pés com a preparação do evangelho da paz, 16
tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do
Maligno. 17 Tomai também o capacete da salvação, e
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; 18
com toda a oração e súplica orando em todo tempo
no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a
perseverança e súplica, por todos os santos...", Ef
6.10-18;

•         Sabemos pela boca do próprio Senhor que o Inferno
jamais sairá vencedor numa batalha contra a Igreja:
"...sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela", Mt
16.18;

•         Temos a promessa de que Deus esmagará Satanás
debaixo de nossos pés: "E o Deus de paz em breve
esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça
de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco", Rm
16.20.

3. Por esta razão, devemos viver sem temor do mal,
trabalhando com afinco no serviço de Deus, para
arrancarmos do poder do Inferno e das mãos de Satanás o
maior número possível de vidas, as quais estão acorrentadas,
algemadas, cegas! Somente através de uma ação ousada da
Igreja de Cristo, através da oração e de uma pregação
ungida pelo Espírito de Deus é que alcançaremos os
objetivos divinos. Vamos trabalhar na obra, uma vez que o
Senhor recompensará os fiéis, 1 Co 15.58, "Portanto, meus
amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão
no Senhor". Aquele que trabalha, terá a mesma visão que
Paulo teve ao final de sua existência terrena: "5 Tu, porém,
sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um
evangelista, cumpre o teu ministério. 6 Quanto a mim, já
estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha
partida está próximo. 7 Combati o bom combate, acabei a
carreira, guardei a fé. 8 Desde agora, a coroa da justiça me
está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele
dia; e não somente a mim, mas também a todos os que
amarem a sua vinda", 2 Tm 4.5-8. Amém!!!
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