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A Marca do Anticristo 

Por Nader Mansour 

O título da nossa discussão, ou estudo para essa 

noite é: 

A Marca do Anticristo 

E estudando esse assunto, eu apenas gostaria 

de dizer adiantadamente que: 

Há uma grande possibilidade de que você 

possa ouvir coisas que possam te assustar, alarmar, 

chocar, te agradar, uma variedade de coisas e... 

porque sei que um número de pessoas aqui são 

faces familiares que vemos, algumas pessoas são 

novas, então há uma variedade de reações e assim, 

no estudo dessa noite, estaremos lidando com um 

assunto que pode ser bem pesado, então por favor 

coloquem os seus cintos de segurança espírituais, 

oro apenas para que vocês me concedam um pouco 

de graça e ouçam-me apesar do seu total choque e 

horror, talvez, daquilo que você possa ouvir, e veja 

que há uma razão porque dizemos as coisas que 

dizemos.  

Às vezes, ao pregar a verdade, há coisas 

alarmantes que podem ser ditas. Sabem que quando 

Jesus pregou a mensagem diretamente uma vez, ele 

quase perdeu todos os seus seguidores. Ao fim da 

mensagem eles basicamente deram às costas e 

foram embora. 

As vezes há coisas difíceis para se dizer, e 

pessoas diferentes reagem diferentemente, então, o 

motivo porque as compartilhamos não é para ouvir 

essas reações terríveis e chocar as pessoas e assustar 

as pessoas ou irritar, ou até mesmo ofender as 

pessoas, esse não é o propósito. É simplesmente 

para compartilhar a mensagem da verdade.  

Assim oro para que vocês se concentrem nisso 

e tomara que se as minhas palavras não 

transmitirem a mensagem claramente, que vocês 

possam ver além das minhas palavras, até o 

pensamento que está sendo transmitido, e quero 

dizer isso adiantadamente porque temos um 

número de pessoas no acampamento e estamos 

todos em estágios diferentes da nossa jornada. 

Especialmente quando lidamos com um assunto tal 

qual o que falaremos nessa noite: A Marca da 

Anticristo.  

A Identidade do Anticristo na profecia bíblica 

é um dos principais temas do mundo cristão. O 

Anticristo da profecia bíblica é entendido ser uma 

figura enganosa, uma pessoa que aparecerá nos 

últimos dias e enganará a maioria dos cristãos, 

particularmente os evangélicos focados nos sete 

anos de tribulação, e a pré e pós tribulação e todas 

essas coisas. 

A figura do Anticristo é a maior pessoa pela 

qual eles estão buscando e algumas pessoas até 

mesmo sugerem quem ele pode ser. No que 

concerne a nós, adventistas do sétimo dia, o 

anticristo da profecia bíblica é entendido não como 

um indivíduo, mas uma instituição, um sistema e 

esse é um tema principal nos nossos seminários de 

Daniel e Apocalipse. Até mesmo a publicidade 

reflete isso, às vezes os panfletos e brochuras tem 

palavras neles como: “Quem é o Anticristo da 

profecia bíblica?” 

Certo? 

Enquanto que os livros de Daniel e Apocalipse 

não mencionam o Anticristo sequer uma vez, pelo 

nome, como o Anticristo. Entendemos das 

escrituras que são dadas ali que fala sobre esse 

sistema, este poder, o mesmo poder. 

O Anticristo é na verdade mencionado por 

apenas uma pessoa nas escrituras, e exploraremos 

todas as ocorrências de ‘Anticristo’ na Bíblia. 

Aparece somente cinco vezes. Não são muitas as 

vezes em que aparece.  

E hoje não exploraremos as marcas 

identificadoras do anticristo no que concerne a sua 

localização geográfica ou suas históricas evidências 

do porquê o anticristo é esse determinado sistema, 

mas hoje estaremos olhando para um significante 

pilar de ensinamento do anticristo, que serve como 

uma marca identificadora do ensinamento e 

doutrina do anticristo. Que nos capacitará... no 

processo espero que sejamos capazes de identificar 

mais corretamente e também entender onde essa 

aplicação ocorre. Porque às vezes também temos 

uma visão muito limitada do anticristo.  

Antes de tudo quero olhar para o significado 

da palavra, se você procurar, é um número fácil para 

se lembrar, é o número 500 no Strong’s. ‘Anti-

Christos’, duas palavras, que significam ‘no lugar 

de’, ou, ‘em oposição a Cristo,’ este é o significado 

da palavra. No lugar de ou em oposição a Cristo. 

Então se você substituir a Cristo com alguém ou 

com algo mais, você está, portanto, se opondo a 

Cristo: anti-Cristo. É claro que ‘Christos’ é a 

palavra para Cristo – é de onde obtemos o Cristo 

em inglês – que provém do hebraico, Messiah, ou o 

inglês do hebraico é Messiah, que em hebraico é o 

Messias, o que literalmente significa, o Ungido.  

Então anticristo: no lugar ou em oposição ao 

Messias, o Ungido. Este é o nome deste poder em 

particular. Antes que possamos explorar mais 

avante o anticristo, precisamos entender 

exatamente ao que se opõe este poder em 

particular. O que há exatamente acerca de Cristo, 

o Messias, que o anticristo busca substituir, se 
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opor, e, portanto, merecer o nome ou o título, 

anticristo? 

Antes que possamos identificar as falhas, você 

tem de entender a verdade. O que há acerca de 

Cristo, o Ungido, que se sobressai? 

Veja você, nem todo mundo pode ser o 

Messias, o Salvador do Mundo. Há uma 

qualificação muito importante que capacita a 

pessoa que conhecemos como Jesus, que o capacita 

a ser e o qualifica a se tornar o Salvador do mundo, 

o Ungido. 

Qual é essa qualificação? Vou te dar uma dica. 

O Pai disse... quando o Seu Filho foi Ungido para 

a sua missão como o Salvador do mundo, vocês se 

lembram do que Ele disse? 

Este é o Meu Filho amado em quem Me 

comprazo.  

Vocês percebem que isso, vindo de Deus o Pai, 

a maior autoridade no universo, que isso diz para 

você e para mim, que a qualificação para o Salvador 

ser o Messias é o fato de que Ele é o Seu Filho. 

Para esse efeito veremos um número de 

passagens, e não apenas Ele é o Seu Filho, mas o 

Seu amado Filho.  

Em outro lugar nas Escrituras há uma 

ocorrência muito parecida.  

Em Mateus 17:5, na transfiguração de Cristo: 

“E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem 

luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que 

dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me 

comprazo; escutai-o.” 

De novo, o Pai dizendo a mesma coisa. Mas 

então Ele acrescentou algo, e esse é outro aspecto 

sobre o qual quero me concentrar, para que 

possamos apreciar as palavras que o Pai falou.  

Veja você, que não é frequente que Deus o Pai 

fale com voz audível do céu para que a humanidade 

possa ouvir.  

Se você olhar nas escrituras na verdade não 

encontrará muitos lugares como esse. No Novo 

Testamento há apenas três ocorrências que 

conhecemos. Duas delas acabamos de nos referir, o 

Batismo foi um e aqui em Mateus a transfiguração. 

Assim Deus o Pai, que raramente quase nunca 

fala dessa maneira para a humanidade, escolheu 

falar, e você pensa que o que Ele teria a dizer é algo 

muito importante para se dizer, não é certo? De 

fato é. Ele afirma a missão do Seu Filho como o 

Messias, e nos dá a fundação e a qualificação do 

porque nós acreditamos que Jesus Cristo é o 

verdadeiro Messias.  

Não é apenas que ele veio no tempo certo 

como disseram as profecias, é o fato de que Ele é o 

único no universo inteiro que é qualificado para ser 

o Salvador. Essa qualificação é baseada no fato de 

que ele é o amado e unigênito Filho de Deus. 

Note o que o Pai diz aqui. Qual é a razão dada 

para que devamos ouvir a Cristo? 

Ele disse: “Este é o meu amado Filho, em quem 

me comprazo; escutai-o.” Nós darmos ouvidos às 

palavras de Cristo é baseado no fato de quem Ele é. 

Em outras palavras, a sua filiação dá às suas palavras 

autoridade, e é por isso que devemos ouvir às suas 

palavras, é porque Ele é o Filho de Deus. Você vê a 

conexão? ‘Ouça o que ele tem a dizer, este é o meu 

Filho, Ele sabe do que está falando. Ele me conhece.’ 

Isso é o que o Pai está dizendo. E esse 

conhecimento, é claro, é baseado nesse 

relacionamento com o Pai.  

Somente o Filho conhece melhor o Pai. 

E as palavras que Jesus fala, Ele nos diz em 

outro lugar, que elas são e Espírito e são vida, por 

que? Porque esse é o Filho de Deus que está 

falando. Foi o que o Pai disse: “Escutai-o”. As 

palavras dele importam, porque Ele é Meu Filho. 

Isso te dá a autoridade e respaldo do porque as 

palavras de Cristo importam e porque devemos 

ouvi-lo. É interessante que Deus não diz: ‘Ouçam-

no porque Ele criou as coisas comigo.’ Deus não 

disse: ‘Ouçam-no porque Ele pode fazer todas essas 

coisas poderosas, esses atos poderosos, ou essas ações 

divinas...’ Ele não usou nada disso. A única razão 

que Deus dá para ouvirmos às palavras de Cristo, é 

que Ele é Meu Filho. Esta é a autoridade Nº1. 

Vocês veem o ponto, esse não é um evento 

insignificante, Ele sendo o Seu Filho. E portanto, 

as Suas palavras são Espírito e são vida.  

 

Quando Deus nos dá a vida eterna, olhamos 

muitas vezes para a vida eterna como Deus apenas 

nos dando a habilidade para vivermos para sempre, 

ou não morrer, ou algum tipo de poder. Esse não é 

o caso irmãos e irmãs. A vida eterna na verdade é 

uma conexão com Deus. O fato de que você acabou 

por viver para sempre é um subproduto. 

Vida eterna, conhecemos o verso certo? João 

17:3: “E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti 

só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a 

quem enviaste.” 

Jesus veio, e tornou-se o Messias, o Salvador, 

e é o único qualificado para nos dar o verdadeiro 

conhecimento de Deus, porque Ele é o único que 

melhor O conhece. Neste conhecimento está a 

vida eterna. Deus disse: ‘É melhor vocês ouvirem o 

que Ele diz. Este é o Meu Filho que está falando.’ 

Ele tem apenas um Filho unigênito. É por isso 

que Ele é o único qualificado em todo o universo 

de Deus para ser o nosso Salvador, para ser o 

Messias. E em muitos lugares isso é expresso:  

Em Hebreus 3:6: “Mas Cristo, como Filho, 

sobre a sua própria casa; a qual casa somos nós, se 

tão somente conservarmos firme a confiança e a 

glória da esperança até ao fim.” 
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Cristo é a cabeça do Seu povo, como Filho 

sobre a sua casa. Qual casa? O que é a Sua casa? 

Somos nós, certo? Então como cabeça da 

igreja, como cabeça da Sua casa, essa posição que 

Ele ocupa como Filho, que é a qualificação que Ele 

tem. É por isso que cremos que Ele é o Messias. E 

claro que tem a declaração de fé de Pedro em 

Mateus 16:16: “Simão Pedro respondeu: "Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivo."  

É um verso muito significante. Por que? 

Os hebreus entendiam o Messias ser 

equivalente a dizer o Filho de Deus, isso é o que 

Ele está revelando para eles certo? 

Veremos isso um pouco mais tarde. Quando 

Pedro estava dizendo: ‘Tu és o Messias, cremos tu és 

Aquele que fora prometido vir, o Messias – em outras 

palavras – Tu és o Filho de Deus. Pedro, é claro, 

estava expressando a fé dos 12, e a fé da nação 

judaica, de que o Messias que viria não seria outro 

senão o próprio amado Filho de Deus.  

Isso é importante para se ter em mente, a sua 

qualificação para a sua messianidade, porque veja, 

sem um você não tem o outro. Certo? 

 Se você remover essa qualificação de Cristo, 

pode Ele ainda ser de verdade o Messias? A 

resposta é um sonoro NÃO, como veremos. 

Mas quando se trata da palavra anticristo, 

como eu disse, é mencionada apenas 5 vezes na 

Bíblia, todas registradas por João, nas suas cartas. 

Agora, é claro, João é o mesmo autor do livro de 

Apocalipse. Mas eu acho interessante que no livro 

de Apocalipse e Daniel, você nunca encontra a 

palavra ‘anticristo.’ Você encontra a descrição do 

mesmo poder, mas essa palavra não é usada, é usada 

nas cartas.  

Aqui está a primeira, 1 João 2:18: “Filhinhos, 

esta é a última hora e, assim como vocês ouviram 

que o anticristo está vindo, já agora muitos 

anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é 

a última hora.” 

Aqui estão duas ocorrências dessa palavra em 

um verso. João diz para os leitores aqui que eles já 

ouviram que o anticristo viria.  

Onde eles ouviram isso? 

Não nos é dito. Talvez João os estava visitando 

e lhes disse sobre isso, não nos é dito, mas ele lhes 

disse que estava falando algo sobre o qual eles 

estavam familiarizados. ‘Vocês ouviram que o 

anticristo virá.’ No futuro, certo? Então ele diz o 

que? ‘Já agora há muitos anticristos...’ 

Espera um minuto, geralmente não pensamos 

do anticristo como muitos, de acordo com João o 

anticristo não é uma pessoa individual apenas, não 

é um determinado sistema, mas há na verdade 

muitos anticristos. De fato, neste tempo, quando 

ele estava escrevendo, ele disse: ‘Agora há muitos 

anticristos.’ Quanto tempo foi isso? 

Aproximadamente 2.000 anos atrás, então o 

anticristo pode ser mais de um, há muitos 

anticristos, e o começo disso remonta ao tempo em 

que João estava escrevendo a sua carta.  

Essa não é a minha opinião, isso é o que o 

verso diz, certo? É o que olharemos nessa noite, 

porque, como eu disse, pode ser que eu fale coisas 

diferentes do que você pensa ou creia, mas 

seguiremos apenas o que a Bíblia diz: há muitos 

anticristos. De fato, o ponto do verso é este, o fato 

de que há muitos anticristos é prova de que 

estamos nos últimos dias. 

A multiplicação de anticristos, de que há mais 

de um, de que há muitos anticristos, é prova de que 

estamos nos últimos tempos. Isso é o que ele está 

dizendo.  

O fato que une os muitos anticristos é que eles 

substituem e se opõem a algo que tem a ver com o 

Messias. Os inimigos do Messias. Preenchendo o 

lugar de Cristo com algo que se assemelha com 

Cristo mas na verdade é o inimigo de Cristo. Esta 

é a definição da palavra, e há mais de um.  

Então se eu fizer essa pergunta para você, 

quem é o anticristo da profecia bíblica? Como você 

responderia?  

Vamos lá!  

Quantas pessoas tem estado no seminário de 

Daniel e Apocalipse? Ok, o poder papal, o sistema 

católico romano.  

Certo ou errado?  

Ok, há um silêncio hesitante aqui na audiência.  

Ok, esse é um anticristo. Vocês conhecem 

outros? Ok, temos alguém dizendo a nova era.  

Queremos ver a descrição no que diz respeito 

ao que João disse, de que há muitos outros. Não é 

apenas um. O segundo verso onde isso ocorre, 1 

João 2:22: “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.” 

Porque no verso anterior que acabamos de ler, 

não obtemos nenhuma descrição do que o 

anticristo disse, apenas diz que há anticristos, algo 

que se opõe a Cristo, e agora ele nos diz que o 

anticristo possui a característica de ser o que?  

Um mentiroso, e negando que Jesus é o 

Cristo, que Jesus é o Messias.  

É o anticristo que nega o Pai e o Filho.  

Vamos analisar isso um pouco. Qual é o 

critério Nº1 para você se qualificar para ser um 

mentiroso? Você precisa conhecer a verdade.  

Não está certo? 

Para você se tornar um mentiroso, ou ser um 

mentiroso, isso significa que você sabe da verdade, 

e que você está dizendo algo diferente ou oposto à 

verdade. Se você não conhece a verdade e diz uma 

falsidade, você é um mentiroso? Vê a diferença? 

Este é um critério importante. 
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Jesus disse em João 8:44: “Vós tendes por pai 

ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. 

Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou 

na verdade, porque não há verdade nele. Quando 

ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, 

porque é mentiroso, e pai da mentira.” 

Você vê? O Diabo estava na verdade, ele não 

permaneceu na verdade, e se tornou um mentiroso 

porque ele conhecia a verdade e se opôs a ela. O 

anticristo é um mentiroso. Um ponto muito chave 

para se ter em mente. O anticristo conhece a 

verdade, mas a nega, se opõe a ela e mente sobre 

ela.  

João diz mais adiante, em 1 João 2:19: “Saíram 

de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de 

nós, ficariam conosco; mas isto é para que se 

manifestasse que não são todos de nós.” 

Ele está descrevendo a mesma coisa, estando 

na verdade e não permanecendo nela, mas se 

afastando dela. Tornando-se um mentiroso é o que 

qualifica alguém para se tornar um anticristo. Em 

outras palavras, o anticristo precisa ter alguma 

pretensão cristã ou histórica ou experiência. 

Precisa ter alguma espécie de fé ou entendimento 

de Jesus Cristo, para que ele então se oponha e 

minta sobre isso. Você vê esse ponto? 

Vamos voltar a esse verso que acabamos de ler, 

que diz que ele é um mentiroso e então diz sobre o 

que ele mente. Ele nega que Jesus é o Messias, nega 

o Pai e o Filho. 

O que significa quando é dito que ele nega que 

Jesus é o Messias? 

Pergunta: O sistema católico romano, que é a 

resposta Nº1 que recebemos sobre quem é o 

anticristo na profecia bíblica, o sistema católico 

romano nega que Jesus Cristo é o Messias?  

Ok temos sim e temos não.  

Eles acreditam que Jesus é o Salvador certo? 

Mas a Bíblia diz aqui que a identificação para o 

anticristo é que ele nega que Jesus seja o Messias. 

Agora a resposta é sim, eles negam que Jesus seja o 

Messias, vocês sabem como? Por negar o que 

qualifica Cristo a se tornar o Messias. Negando a 

base para a sua messianidade. O que descobrimos 

que isso é? A Sua filiação. Iremos ver isso, porém, 

você não pode desligar os dois.  

Ao negar a filiação de Cristo e dizer que Cristo 

não é realmente o Filho de Deus você remove dele 

o que o qualifica para ser o Messias. Então o que 

isso faz dele? Outro Messias. Você está colocando 

alguém que não tem essa qualificação que o Filho 

de Deus tem, e você está colocando outro nesse 

lugar.  

Veremos isso e espero que fique mais claro 

conforme continuamos. Isso é o que se resume o 

negar a Cristo, porque todos sabem, o sistema 

católico romano disse que Jesus é o Salvador do 

mundo, o Messias. Certo? Então como é que eles 

o estão negando? Temos que olhar sob a superfície 

um pouco, você não pode acreditar no que é dito. 

João aqui identifica isso, e assim fazendo, note 

o que o restante do verso explica, em assim 

procedendo o anticristo acaba por negar o Pai e o 

Filho. Porque se Cristo não é verdadeiramente o 

Filho de Deus então não há um Pai. Não! Então 

quando você nega que o Filho é o Filho em essência 

você também está negando o Pai. Ele não é um Pai 

de verdade porque Ele não tem um Filho de 

verdade. Você é anticristo se você crê nisso. Eu não 

disse isso. É João que o disse. É uma coisa séria 

irmãos e irmãs. 

E sobre outras maneiras de se negar o Filho? 

Veremos isso. Algumas pessoas dizem que Cristo 

não é realmente, verdadeiramente o Filho 

Unigênito de Deus, e que isso é apenas um título, 

que é apenas profético, que é apenas uma 

encenação. Qualquer coisa, conquanto não seja 

real.  

O que você tem feito é que acabou de negar o 

Pai e o Filho. Em essência você está dizendo: “Não 

é real, eles são apenas títulos que não tem nenhuma 

relevância ou significado real par eles, nas maneiras 

que entendemos essas palavras e nas maneiras que as 

usamos por todo o mundo.” 

Quantos pais há na sala aqui esta noite? 

O que faz de você um Pai? 

Eu acabei de me tornar Pai pela segunda vez, 

vocês viram as fotos, certo? O que faz de você um 

pai? Algo real aconteceu. Você teve um filho. É 

isso que faz de você um pai. Como você se sentiria 

se alguém chegasse e lhe dissesse: “Ouça, sabe 

aquela criança, não é realmente o teu filho. E você 

não é realmente um pai. É apenas algo que temos que 

resolver.” Você ficaria um pouco chateado? Eu sei 

que eu ficaria.  

Negar o Pai e o Filho, é uma qualificação e 

uma marca identificadora para o anticristo.  

Note o que acontece como resultado disso, 

logo no verso seguinte. 

1 João 2:23: “ Qualquer que nega o Filho, 

também não tem o Pai; mas aquele que confessa o 

Filho, tem também o Pai.” 

É uma coisa séria. Negar o Filho não é uma 

coisa leve. O que acontece é que você perde os dois, 

o Pai e o Filho. O que significa quando é dito: “Mas 

aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.” 

Como você confessa o Filho? Por acreditar que Ele 

é o Filho! Por simplesmente aceitar a palavra de 

Deus, no Batismo, e crer nelas quando Ele disse: 

“Este é o Meu Filho amado.” Sim eu creio nisso. 

Você reconhece isso. E o que acontece quando 

você reconhece isso é que você está afirmando e 

crendo que esse relacionamento entre o Pai e o 

Filho é real, e você tem ambos. Quando você nega 
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esse relacionamento, você é? Anticristo. E 

essencialmente você está fazendo de Deus um 

mentiroso.  

Esta questão surgiu quando Cristo estava na 

Terra.  

Mateus 26:63: “Jesus, porém, guardava 

silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: 

Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o 

Cristo, o Filho de Deus.” 

Qual foi a resposta de Jesus? “Tu o disseste.” 

Em outros lugares as escrituras dizem que Ele 

respondeu: “Eu sou.” 

Não perca a importância disso, aqui está 

Caifás, o líder da nação judaica, o Sumo Sacerdote, 

não líder político, o líder religioso. E na sua 

pergunta para Cristo ele está expressando a crença 

da nação judaica. Muitas pessoas dizem: “Ó você 

sabe, os judeus, eles não acreditam de Deus tem um 

Filho.” Não é verdade. Eles criam e sabiam que 

Deus tinha um Filho.  

A pergunta que lhe foi feita aqui é exatamente 

a mesma pergunta que Pedro reconheceu mas ao 

inverso, pois ele era um descrente. Ele disse: “Diga-

nos se Tu és o Messias, o Filho de Deus.” Então na 

mente dos judeus o Messias é equivalente a ser o 

Filho de Deus. Eles entendiam que o Messias, o 

Salvador que viria, não era outro senão o Filho de 

Deus. O problema deles não era se Deus tinha um 

Filho ou não, era se esse carpinteiro de Nazaré era 

esse Filho. Foi isso que eles se recusaram a 

reconhecer.  

E quando Jesus disse: “Tu o disseste,” vocês se 

lembram o que aconteceu? Ele fez o ato de rasgar 

as suas roupas como se ele estivesse ultrajado: ‘Ó, 

Ele falou uma blasfêmia!’  

E baseado nisso eles mataram a Cristo certo? 

Esse foi o ponto que cravou as acusações de culpa 

e morte sobre Cristo. Todas as falsas testemunhas 

vieram e acabaram se contradizendo e tudo acabou 

sendo uma bagunça. Todas as tentativas deles. Eles 

estavam perdendo o caso. Eles conseguiam ver que 

aquilo não estava funcionando. Então o último 

esforço do sacerdote para salvar a coisa toda e 

conseguir o que eles queriam fazer... ele foi para a 

jugular, por assim dizer: “Você está dizendo que 

você é o Messias, o Filho de Deus?” E Ele disse: “Tu 

o disseste.” E pronto: ‘Blasfêmia!’  

Ele é culpado de morte? O que você acha? Sim, 

que Ele morra. Porque? Por que Ele disse que é o 

Filho de Deus. E de acordo com aqueles descrentes, 

esse fato, e essa afirmação de que ele afirmava que 

era o Filho de Deus, é dito ser o quê? Blasfêmia.  

Você sabe que espírito estava operando em 

Caifás? O espírito do anticristo. Opondo-se ao 

Messias e negando que ele era o Messias, por não 

acreditar que Ele era o Filho de Deus. 

Até onde concerne ao anticristo, se você crer 

que Jesus Cristo é verdadeiramente o único Filho 

unigênito de Deus, você é um blasfemo.  

Estão comigo? Tenha isso em mente, será 

muito importante conforme continuamos.  

Terceiro verso onde ‘anticristo’ aparece. 1 João 

4:3 : “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.” 

2.000 anos atrás o espírito do anticristo já 

estava no mundo. Mas alguém pode dizer: “Espera 

um pouco, você está confundindo o assunto aqui, eu 

pensei que o anticristo fosse o sistema papal, o poder 

papal, e você está dizendo que há muitos, que ele já 

estava lá. Você está tentando tirar esse título de 

Roma.”  

Não é esse o caso.  

Há um anticristo que virá, a mais forte 

manifestação do espírito do anticristo está nesse 

sistema que é identificado nos livros de Daniel e 

Apocalipse, com todas as outras marcas 

identificadoras. Tem a mesma crença central de ser 

anticristo, opor-se a Cristo, e ao que qualifica 

Cristo a ser o Messias. 

Mas essa não é a única manifestação do 

espírito do anticristo, isso é o que João está 

dizendo aqui. Em outras palavras, foi manifestado 

naquele tempo. Como que é expressado: 

‘Qualquer espírito que não confessa que Jesus 

Cristo veio em carne,’ – o que isso significa? 

Como você não confessa que Jesus Cristo veio 

na carne? Jesus Cristo significa o quê? Jesus, o 

Messias. Não há muitos cristãos que negam que 

Jesus Cristo tenha vindo na carne, vocês sabem 

disso, não? 

A maioria, se não todos, reconhecem isso de 

alguma maneira ou forma, mas eles negam certos 

aspectos do que Cristo realmente é. 

Eu quero que você compare isso, eu coloquei 

lado a lado, o verso que acabamos de ler está na 

esquerda, na direita está 1 João 5:20, onde é dito: 

“E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos 

deu entendimento para que conheçamos ao 

Verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto é, 

em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus 

e a vida eterna.” 

Antes de explicar esse verso eu gostaria apenas 

de comentar, note o que João disse, no capítulo 4 

ele disse: “E todo o espírito que não confessa que 

Jesus Cristo veio em carne...” Então ele diz: “E 

sabemos que já o Filho de Deus é vindo...” Então 

quando ele que Jesus Cristo veio, ele também 

compreende e diz que quem veio. O Filho de Deus 

veio. Então negar que Jesus Cristo veio é a mesma 

coisa que negar que o Filho de Deus veio. Vocês 

veem? 
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Dizer que: “Não, não. Não foi o Filho de Deus 

que veio, foi um outro. Alguém fazendo o papel de 

Filho; alguém que apenas tem o título. Alguém que 

não é realmente unigênito de Deus, não é realmente 

o Filho. Isso é o que Ele está dizendo. Ele está 

igualando os dois.”  

Algumas pessoas têm muitas dificuldades com 

esses versos, mas deixe-me explicar rapidamente.  

Ele diz que o Filho de Deus veio e nos deu 

entendimento, certo? Para que conheçamos 

Aquele que é verdadeiro. Quem é esse? O Pai. 

Porque o Filho tem essa qualificação para nos 

ensinar a respeito do Pai, Aquele que é verdadeiro? 

Porque Ele é o Seu Filho Unigênito. Então ele diz: 

‘E no que é Verdadeiro estamos’. Quem é esse? Deus 

o Pai. O Filho nos dá entendimento sobre Ele que 

é verdadeiro, nós estamos Nele que é verdadeiro, 

isto é, em Seu Filho Jesus Cristo. Então Aquele que 

é verdadeiro é quem tem a Jesus Cristo como o Seu 

Filho. Este é o Pai. Ok. Então é dito: ‘Este é o 

verdadeiro Deus – quem é esse? O Pai. Deus o Pai... 

e a vida eterna.’ 

Eu não vou perguntar o que é isso, vou 

perguntar quem é esse? Quem é a vida eterna? O 

Filho. Aquele que tem o Filho tem o quê? 

Vida. 

Que tipo de vida? 

Vida eterna. Então a vida eterna não é o que é? 

Mas quem é? Certo? O Filho de Deus. Isso é o que 

está em João 17:3: ‘O único Deus verdadeiro e a 

Jesus Cristo, quem enviaste.’ Isso é vida eterna. É 

conhecê-los. 

Quarto verso, ok, o último. 2 João 1:7: 

“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.” 

Uma descrição semelhante de ser um 

mentiroso, o anticristo aqui é um enganador. Há 

quantos deles? Muitos. Não confessam que Jesus 

Cristo, o Messias, veio na carne. É um enganador e 

um anticristo que faz isso. Por substituir o Messias 

com outra pessoa.  

Não é deixar a posição vazia. Não confessar 

que Jesus Cristo veio não é dizer que: Não Ele não 

veio; o anticristo coloca outra pessoa em seu lugar.  

Para que você continue a pensar que a posição está 

ocupada, mas está preenchida com algo, ou alguém, 

que não é o verdadeiro Cristo, é um substituto, 

tornando-o falso, e, portanto, oposto, e o inimigo 

de Cristo. Então está longe de ser apenas um 

indivíduo, podem ser muitos, o espírito do 

anticristo.  

Esta é a qualificação essencial, irmãos e irmãs. 

Então eu coloco para vocês, baseado nisso – a 

propósito, esta é a última vez que vemos a palavra 

‘anticristo’ na Bíblia. Acabou. Não tem mais.  

Eu coloco para vocês que qualquer um que 

nega essa qualificação essencial do Messias, de que 

ele realmente é o Filho de Deus, qualquer um que 

faça isso, é um enganador e um anticristo. De 

acordo com o que João disse. Isso é o que estamos 

vendo. É uma coisa séria. Porque acontece que João 

é o único que escreve sobre isso. E daqui a pouco 

veremos o porquê? 

Mas quero te mostrar um exemplo de uma 

pessoa, que costumava ser uma coisa, um descrente, 

e tornou-se um crente em Cristo. Quando ele se 

tornou um crente em Cristo, há um detalhe muito 

interessante escrito sobre isso. Este é o Apóstolo 

Paulo. Em Atos 9:19-20, isso é o que nos é dito: “E, 

tendo comido, ficou fortalecido. E esteve Saulo 

alguns dias com os discípulos que estavam em 

Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, 

que este é o Filho de Deus.” 

O primeiro sermão de Paulo, como um crente, 

como um cristão, o assunto para aquele Sábado foi? 

O de que Jesus Cristo é o Filho de Deus.  

Pergunta: Então o que Paulo acreditava antes?  

A inferência é muito clara, o primeiro sermão 

que ele pregou após ser convertido foi que Jesus é 

o Filho de Deus, e isso te diz diretamente que antes 

disso ele não acreditava que Jesus é o Filho de 

Deus. Certo? Ele estaria na mesma categoria que 

Caifás e toda o grupo que eram os líderes 

espirituais do povo naquele tempo, certo? 

Isso é o que mudou, o que trocou. Ele era um 

descrente. Não acreditava que Cristo era o Filho 

Unigênito de Deus, e agora ele se tornou um 

cristão e acredita que Cristo é o Filho Unigênito 

de Deus. 

Eu acho muito interessante como ele descreve 

o seu estado de descrença. 

1 Timóteo 1:13: “A mim, que dantes fui 

blasfemo, e perseguidor, e injurioso; mas alcancei 

misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na 

incredulidade.” 

O que Paulo descreve, é o que a descrença é. 

Blasfêmia. Ele era um blasfemo. Como que ele era 

um blasfemo? Negando que Cristo é realmente o 

Filho de Deus. Isso foi o que ele disse, certo? 

Ele não é o único que diz isso, veremos que 

Cristo diz isso também, mas, quero que vocês 

pensem sobre isso. Há uma disputa que está 

acontecendo aqui, não sei se vocês perceberam isso 

ou não. Porém no que concerne ao espírito do 

anticristo, como foi representado em Caifás, crer 

que Jesus Cristo é o Filho de Deus é considerado? 

Blasfêmia.  

Paulo, agora como cristão, escrevendo, ele 

descreve a sua descrença no Filho de Deus como 

blasfêmia. Então ambos os lados estão dizendo que 

é blasfêmia: Cristo e o anticristo. Vocês veem isso? 
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Note o que Paulo fez também. Atos 26:9-11: 

“Bem tinha eu imaginado que contra o nome de 

Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos; 

O que também fiz em Jerusalém. E, havendo 

recebido autorização dos principais dos sacerdotes, 

encerrei muitos dos santos nas prisões; e quando os 

matavam eu dava o meu voto contra eles. 

E, castigando-os muitas vezes por todas as 

sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido 

demasiadamente contra eles, até nas cidades 

estranhas os persegui.” 

Que breve descrição dos horrores que devem 

ter acontecido. O que significa quando ele disse 

que os obrigou a blasfemar? Vocês já pensaram 

sobre isso? 

O que ele estava tentando forçá-los a fazer, ou 

dizer, ou negar? Negar que a pessoas que eles 

acreditavam ser o Messias é o Filho de Deus. Vocês 

sabem o que ele fez? É dito que ele os compelia. 

Vocês sabem como ele fazia isso? Ele os torturava. 

Ele apanhava alguns cristãos, cristãos judeus, 

levava-os para a cadeia e então os sujeitava à 

tortura, para fazê-los negar que Cristo era de fato 

o Filho de Deus. Vocês percebem que isso era o 

que estava acontecendo? E Paulo teve parte nisso. 

E ele está envergonhado disso: ‘Eu fiz todas essas 

coisas’; e ele está expressando a sua angústia por 

isso. Ele os estava compelindo a blasfemar.  

João 10:36, Jesus disse, muito claramente: 

“Aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao 

mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque disse: Sou 

Filho de Deus?” 

Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, o 

anticristo te chama de blasfemo. Se você acredita 

que Jesus Cristo é o Filho de Deus... desculpe... é 

o oposto, ok...se você não crê que Cristo é o Filho 

de Deus, isso é? Blasfêmia.  

Sabe, muitas vezes nos nossos seminários de 

Apocalipse, e Daniel, e nos seminários e assim por 

diante. Falamos sobre o sistema de Roma, que tem 

nomes de Blasfêmia, certo? E como definimos 

blasfêmia? O homem se esquecendo... obrigado... 

está alguém acordado aí? Como você define 

blasfêmia? Lembram-se? Colocando-se no lugar de 

Deus e... afirmando perdoar pecados. 

Vocês sabem que essas duas definições na 

verdade veem dos Fariseus, dos Judeus? Elas são 

verdadeiras. Mas aqui há uma definição para 

blasfêmia que vem de Paulo, um crente cristão. E 

ele descreve a sua descrença em Cristo como o 

Filho de Deus, antes da sua conversão, como 

blasfêmia. Esta é uma outra definição de blasfêmia: 

negar que Cristo é realmente o Filho de Deus. 

Vocês percebem isso? É blasfêmia.  

Vamos trazer isso para a data de hoje.  

Estamos olhando para o espírito do anticristo, 

para as manifestações dele nos dias de João e ele 

disse que o anticristo já estava no mundo naquela 

época. Vamos trazer para a data atual e ver hoje.  

Essa é uma descrição, ou uma definição, da 

doutrina da Trindade. É dito: Trindade 

Há um Deus: Pai, Filho, e Espírito Santo, 

uma unidade de três pessoas co-eternas. 

Estão familiarizados com essa definição? 

Vocês devem ter lido porque na verdade é como é 

definido nas nossas crenças fundamentais, na igreja 

adventista do sétimo dia. 

O que isso significa? Que peso tem isso no 

que estamos falando? Porque essa definição não é 

encontrada em nenhum verso bíblico que 

conhecemos, é basicamente um resumo, ou uma 

forma reduzida de expressar essa crença, de que 

este um Deus da Bíblia, é composto de 3 pessoas, 

compondo esse 1 Deus, chamado Pai, Filho, e 

Espírito Santo. 

Eu quero me concentrar particularmente em 

como a Igreja define e explica esse relacionamento 

do Pai e do Filho nessa definição sobre quem Deus 

é.  

Como eu disse, porque isso não está na Bíblia, 

porque a Bíblia diz que quantos Deuses há ali? 1 

Quantas pessoas é Deus, eu devia perguntar, 

de acordo com a Bíblia? Uma. É o Pai de Cristo. O 

Filho de Deus significa que Cristo é Filho do 1 

Deus da Bíblia, esse é que Ele é, é o que lhe dá a 

qualificação e isso foi o que Ele veio revelar. 

Mas não entrarei em muitos detalhes aqui, pois 

quero explorar em particular esse relacionamento 

entre o Pai e o Filho. 

Isso é do website do BRI – Instituto de 

Pesquisa Bíblico, e antes de eu ler, quero que 

entendamos a importância do que o Instituto de 

Pesquisa Bíblico diz. É dito aqui, e isso é uma 

declaração direto do Website. “O Instituto de 

Pesquisa Bíblico existe para promover o estudo e 

prática da teologia adventista e modo de vida como 

compreendido pela igreja mundial. Aprimorando o 

entendimento e expressão da verdade bíblica. 

Estudando assuntos de interpretação bíblica.” 

Há uma longa lista dos propósitos e funções 

deles, mas este é o ponto que quero fazer. Em 

outras palavras, quando o BRI fala sobre 

entendimento bíblico e teologia, está expressando 

o entendimento de quem? Da Igreja Mundial. Ok. 

Então não é apenas pessoas expressando a sua 

opinião. O motivo pelo qual estou colocando isso 

aqui é porque há um certo... vamos ler primeiro e 

depois falemos dessa ‘certa coisa’, digamos assim. 

Aqui está, do Instituto Bíblico de Pesquisa no 

que concerne ao relacionamento entre o Pai e o 

Filho, num artigo de 2015, com o título: “Uma 

questão de Filiação.” Isso é o que Ángel Rodrigues 

disse, ele era o diretor do BRI, esta é uma citação 

direta do artigo: “Cristo é o eterno Filho de Deus... 
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Estamos lidando com um uso metafórico da 

palavra ‘filho’.” 

Então ele diz, significância metafórica: O 

Filho não é o natural, literal Filho do Pai. 

Sim, isso foi de Novembro de 2015. E assim é 

como a definição anterior da Trindade é 

encontrada; então a Trindade é um Deus, Pai, Filho 

e Espírito Santo, e esse relacionamento de Pai e 

Filho nesse um Deus que definimos nas crenças 

fundamentais, esse relacionamento é uma 

metáfora. Em outras palavras, o Filho não é o 

natural, ou literal, Filho de Deus. 

Então não é natural ou literal, o que isso 

significa? Não é real! Certo? 

É uma metáfora. O que queremos dizer por 

uma metáfora? Ok, uma mentira. Uma 

representação que não é real. Um símbolo.  

Agora, o que quero dizer é isso, algumas 

pessoas podem ouvir isso e elas diriam: “Eu não 

concordo com isso. Eu não creio nisso.” Bom para 

você. Eu estou lidando com a crença oficial da 

Igreja mundial. Isso aqui não é a opinião desse 

homem. A crença oficial da Igreja Mundial, é de 

que a filiação de Cristo ao Pai não é real, não é 

natural, não é literal, é apenas uma metáfora. 

Pergunta: Isso qualifica para ser o espírito do 

quê? 

Do anticristo. 

Uau. Todos têm estado a ouvir muito bem. 

Agora vejam, irmãos e irmãs, essa é uma coisa 

muito séria para se dizer. E é, isso é o que 

entendemos das escrituras. Negar que o Filho é 

realmente um Filho.  

Porque veja, se a filiação é apenas uma 

metáfora, adivinhe, a Sua Messianidade é apenas 

uma metáfora. E se o Filho é uma metáfora, então 

o Pai que é Deus o Pai é apenas uma metáfora. 

Vocês entenderam. 

Não é real. É irreal. Então o Pai não é 

realmente um Pai. O Filho não é realmente um 

Filho, o que eles são? Ninguém sabe. 

Porque a maneira que Deus se revelou para nós 

não é realmente quem Ele é. Então quem sabe 

quem Ele é? Você é deixado com um mistério. Isso 

é muito sério irmãos e irmãs. 

Alguns de vocês podem pensar: ‘Ó isso é 

realmente muito mal e você acha até mesmo 

engraçado.’ 

Isso é uma tragédia. Uma tragédia total. Que 

quando Deus diz quem Ele é, nós dizemos: ‘Nós 

resolvemos isso, descobrimos que isso não é realmente 

o que você quer dizer. Não significa realmente isso.’ 

Sem realmente dizer o que realmente significa. 

Esses títulos acabam sendo apenas termos que 

usamos, que não tem significado nenhum. Deus 

poderia ter facilmente dito: Um Deus, e ao invés de 

Pai e Filho, Tio e primo, e não faria nenhuma 

diferença. Certo? Não faria nenhuma diferença. 

Estes são apenas termos, eles são títulos e não 

possuem nenhuma conotação na realidade de quem 

Deus realmente é. 

E o que é dito é essencialmente isto: Deus em 

sua verdadeira essência de quem Ele realmente é, não 

se pode conhecer.  

E vida eterna é conhecer o único Deus 

verdadeiro e Jesus Cristo quem Ele enviou. Você 

vê o que está acontecendo aqui? Substituindo a 

Cristo com outro que não é o verdadeiro unigênito 

Filho de Deus. É uma tragédia muito séria.  

Agora, ao dizer tudo isso, é muito provável, 

altamente provável, que eu possa ofender alguém. 

Quando eu digo algumas dessas coisas sobre o que 

a Igreja diz no que concerne às crenças. 

Quando eu falo sobre isso sendo o espírito do 

anticristo, que se opõe à verdade da filiação de 

Cristo, isto não é julgamento na experiência ou 

caminhada com o Senhor dessas pessoas em 

particular; ou a pessoa que escreveu esse artigo. 

Não estou passando juízo sobre indivíduos na 

caminha deles com o Senhor, todos serão julgados 

por Deus baseado no conhecimento e na luz que 

eles têm. Estou simplesmente me dirigindo à 

posição doutrinal. Estão comigo? Eu quero fazer 

essa distinção porque às vezes não o fazemos e se 

torna muito confuso. E alguém poderia sair dessa 

porta e dizer: “Esse irmão está dizendo que a Igreja 

adventista é anticristo. Essas pessoas são loucas. Estou 

fora daqui.” 

A crença que agora é adotada e promovida, e 

quando eu digo agora, era muito diferente no 

passado, há recursos disponíveis aqui se você quiser 

descobrir sobre isso... a crença que é adotada e 

promovida agora, a qualifica, pela descrição que a 

Bíblia diz, que é a marca identificadora do 

anticristo e do espírito do anticristo. Outro alguém 

tomou o lugar do verdadeiro Filho de Deus. Foi 

substituído por uma metáfora.  

Eu quero dizer algo mais, alguém ouviria isso... 

e veja, muitas pessoas não sabem disso, já 

perceberam? Muitas pessoas na igreja não têm ideia 

de que essa é a posição oficial da igreja, a igreja 

mundial. Como adventista do sétimo dia, isso é o 

que você acredita a respeito de Deus. 

Agora você pode dizer: “Não irmão. Eu não 

acredito nisso.” Bem, isso é o que a igreja diz. E com 

todo o respeito com a tua crença sobre esse 

assunto, se você não crê nisso, ótimo, a posição 

oficial da igreja não é influência pelo o que você crê 

pessoalmente e individualmente.  

Acontece tão frequentemente, você fala às 

vezes com as pessoas sobre a Trindade, e eles 

dizem: Esse não é o modo como eu entendo a 

Trindade e eles dão o entendimento deles. 
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Veja irmãos e irmãs, a Trindade não nos é dada 

como a Trindade e você preenche os espaços em 

branco com o que quer que você goste. A Trindade 

tem uma definição que funcionou por mais de 500 

anos na cristandade. Uma falsa definição.  

Quem você pensa que é para definir o que a 

Trindade é?  

500 anos de história estão contra você. Tem 

sido forjada nos conselhos do catolicismo, ano 

após ano após ano de discussão... sangue foi 

derramado sobre a atual definição da Trindade que 

temos nos credos hoje, o credo de Nicéia, o credo 

de Atanásio, e assim por diante.  

Então quem você pensa que é, quando se 

levanta e diz: A Trindade, não, eu acredito que é 

dessa maneira.  

Não é preencher os espaços em branco. 

Se você acredita que é dessa maneira, bom para 

você. Chame de outra coisa, não chame de 

Trindade, ok? Você não tem um dicionário onde 

todo mundo vai e escreve os significados que eles 

querem para as palavras. Isso faz das palavras sem 

sentido e inúteis.  

Há uma definição para a doutrina da Trindade, 

o ensinamento clássico, ortodoxo, da doutrina da 

Trindade, não é difícil de descobrir, de encontrar, 

está em um lugar. É muito difícil de entender. Eu 

te digo isso. Mas é uma definição. 

Porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas 

dizendo: Não, não, não, a nossa Trindade é diferente 

de Roma, a nossa Trindade é blá, blá, blá. Desculpe-

me, quem você pensa que é. Você não tem direito 

de redefinir a Trindade. É um fato histórico por 

mais de 500 anos. 

Então se você é um irmão ou irmã que não 

acredita disso ou não concorda, bom para você, a 

igreja definiu a posição dela sobre Deus e sobre o 

Filho de Deus, se você discorda disso, bem-vindo! 

Junte-se ao clube. Há uma lista por aí, talvez você 

queira colocar o seu nome nela. 

Estamos lidando com a posição oficial, 

entendem o que eu digo? Isso é algo para se ter em 

mente porque às vezes as pessoas tentam se desviar 

das balas por assim dizer, quando a identificação é 

tão clara, eles dizem: Não, não, não, a nossa é 

diferente da Trindade deles. Chame de outra coisa. 

Como você ousa? Se você define a Trindade 

diferente da definição oficial que tem existido por 

mais de 500 anos, chame de outra coisa. Porque 

usar um termo do qual você não gosta do 

significado? 

Porque usar um termo que você diz, essa não é 

a definição? Chame de outra coisa. 

Então, esses são apenas títulos, são apenas 

metáforas, eles não são reais. Irmãos e irmãs essa é 

uma situação muito triste, porque se você pensar a 

respeito, nós acreditamos e entendemos que somos 

erguidos para dar a última mensagem de 

misericórdia para o mundo, a igreja remanescente. 

Certo? A última mensagem de misericórdia para 

adorar a Deus, o verdadeiro Deus, Aquele que fez 

o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. Temei-

O e daí glória a Ele e adorai-O. Certo? 

E quando se trata de quem Deus é, alteramos 

a nossa crença. Satanás tem sido muito bem-

sucedido. Vocês percebem que o Deus que 

adoramos e pregamos hoje na igreja adventista do 

sétimo dia é um Deus diferente do que era adorado 

pelos pioneiros do movimento? 

Se você não acha que isso é alarmante, não 

estou certo como eu posso expressar para que você 

sinta o quão alarmante é.  

O espírito do anticristo. É uma acusação 

muito séria. Mas é o que João disse, como vimos.  

Agora para contrastar isso, o autor das cartas 

de João, que escreveu o evangelho de João, note o 

que ele diz: João 20:31, a conclusão do seu 

evangelho: “Estes, porém, foram escritos para que 

creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para 

que, crendo, tenhais vida em seu nome.” 

É por isso que João escreveu esse evangelho, 

vocês percebem isso? Isso é o que ele tinha em 

mente. Ele escreveu para demonstrar para você e 

para mim, para nos dar provas suficientes, para 

provar uma coisa, que este homem, que cremos que 

é o Messias, é realmente o Filho de Deus. E crendo 

e aceitando isso, você terá vida. É por isso que 

encontramos... todas as pessoas amam João e é o 

evangelho favorito delas, o mais sublime, elas 

dizem, porque expressa a divindade de Cristo tão 

lindamente. Porque isso era o que João tinha em 

mente. Ele está demonstrando para você que este é 

o Filho de Deus. Você acha que ele estava tentando 

provar que é uma metáfora? 

Honestamente agora, lendo isso, é esse o 

ponto porque ele escreveu todo esse evangelho? 

Para que no fim você concluísse: Ah sim, é uma 

metáfora. Ele não é realmente o Filho de Deus. Você 

vê a tragédia em que estamos? E estamos mesmo 

no fim dos tempos.  

A coisa triste é que, irmãos e irmãs, muitas 

pessoas na igreja colocam a confiança delas no que 

a igreja diz sobre Deus e sobre o Filho de Deus, e 

eles escolhem crer nisso acima da palavra de Deus.  

Você sabe que há muitas pessoas na nação 

judaica que fizeram exatamente isso? Muitas 

pessoas que ouviram os sermões de Cristo, que 

viram milagres, que em seus corações sentiram: 

‘Esse é o Messias.’ Mas porque os líderes disseram 

diferente, eles lançaram a sua sorte com os líderes, 

apenas no caso de. Não mudou muito. E é triste 

sabem, eu não estou mostrando isso para condenar 

a igreja ou condenar as pessoas, não é esse o ponto. 

O ponto é o que João disse aqui, que você possa 
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crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o 

ponto. É por isso que compartilhamos o que 

compartilhamos. Mas as vezes ao fazer isso temos 

que demonstrar a verdade e o erro, e mostrar que o 

erro é na verdade um erro, para que possamos 

apreciar a verdade. Esse é o motivo, esse é o ponto, 

não é para condenar as pessoas e dizer: Olhe para 

eles, olhe para nós. Não é este o ponto irmãos e 

irmãs, isto é, sobre vida eterna, sobre conhecer a 

Deus, é uma questão pessoal. 

Deus quer que nós o conheçamos com o 

entendimento correto de quem ele é. Você sabe 

que ele não leva em conta o tempo da nossa 

ignorância. Ele não quer que permaneçamos em 

ignorância, de outra maneira ele nem teria dado a 

Bíblia. Ele quer que o conheçamos. 

Note o que Jesus disse. Mateus 12:31: 

“Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia 

se perdoará aos homens; mas a blasfêmia contra o 

Espírito Santo não será perdoada aos homens.” 

Quantas vezes vocês ouviram esse verso? 

Lançado na sua cara por causa do que você acredita. 

Você blasfêmia o Espírito Santo! O seu pessoal não 

acredita que o Espírito Santo é a terceira pessoa! Isso 

é blasfêmia! 

Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero 

ilustrar para você um exemplo onde se aplica esse 

verso.  

Nós o vimos antes, é o caso do Apóstolo 

Paulo. Paulo era antes um blasfemo. Ele obteve 

misericórdia. O que fez com que Paulo mudasse de 

um descrente e blasfemo e aceitasse o Filho de 

Deus? Foi a obra e influência do Espírito de Deus. 

É claro que Cristo apareceu para ele, e você sabe 

daqueles três dias que ele passou cego, e todas essas 

impressões vieram até ele que foi convencido de 

que essa era a verdade. Vocês sabem que ele esteve 

três dias cego, lembram-se disso? Antes que 

Ananias viesse e lhe abrisse os olhos? O que você 

acha que estava passando pela mente de Paulo? 

Todos esses versos com os quais ele era bem 

familiarizado, ele os estava vendo numa... nova luz. 

Vocês já experimentaram isso? Geralmente você 

experimenta isso quando aceita a verdade, certo? 

Isso é o que estava acontecendo com Paulo. 

Então ele tinha inicialmente rejeitado o Filho 

de Deus, mas Deus o perdoou, e o usou, para 

pregar a verdade, porque ele responde à influência 

do Espírito de Deus. 

Então em toda maneira o pecado pode ser 

perdoado, mesmo a negação da filiação de Cristo 

pode ser perdoada. Você sabe o ponto em que não 

se pode ser perdoado? É se a atrativa influência do 

Espírito de Deus te diz: Esse é o Seu Filho, e você 

continua a resistir e a rejeitar. Então você está a 

blasfemar o Espírito. Você está fechando o seu 

coração contra a influência do Espírito de Deus 

que te convenceria daquilo que João escreveu, que 

esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus disse: 

“Eu não posso lidar com isso. Porque você não se 

arrependeu disso, você continua a rejeitar e a resistir 

a verdade.” Isso é o que a blasfêmia contra o 

Espírito Santo é. A rejeição da convicção que o 

Espírito da verdade traz ao seu coração e mente do 

que a verdade é. 

O anticristo é um blasfemo. 

Agora, isso se torna muito interessante com o 

que está acontecendo no mundo hoje. Isto é do 

website do Conselho Mundial das Igrejas. Eu 

quero apenas atualizar isso e colocar num aspecto 

mais amplo. 

O Conselho Mundial das Igreja é uma reunião 

de Igrejas com o propósito do ecumenismo, e o 

movimento ecumênico. Vocês já ouviram sobre 

isso? Para se qualificar, se você é uma igreja, ou 

membro de uma igreja, para uma igreja se qualificar 

para fazer parte do Conselho Mundial das Igrejas 

você tem que concordar com o princípio básico, e 

o princípio básico é uma fé trinitariana. 

É dito aqui, “Uma comunhão de Igrejas que 

confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e 

Salvador, de acordo com as escrituras, e portanto 

buscar realizar juntas o chamado comum para a 

glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.”  

Isso é uma trindade certo? 

Não deixe os termos bíblicos te confundirem. 

Há um Pai bíblico, ele é o único Deus verdadeiro. 

Há um Filho bíblico, ele é o Filho unigênito de 

Deus. Ele não é um membro num comitê, chamado 

Deus. Ele é o Filho de Deus. E há um Espírito 

Santo bíblico, que é o Espírito de Deus, e o Espírito 

de Cristo. Não uma pessoa diferente deles.  

Então isso está usando numa terminologia 

bíblica, mas com uma definição não bíblica. Uma 

definição da Trindade. Porque no fim do dia eles 

são apenas termos. Eles não significam um Pai de 

verdade, e um Filho de verdade, como vimos em 

uma definição. 

Algumas pessoas dizem... isso é um debate 

constante... é a igreja adventista um membro do 

Conselho Mundial das Igrejas? 

Algumas pessoas dizem sim, algumas dizem 

não. A igreja diz: “Não, somos apenas 

observadores.” Para ser muito franco, na verdade 

não importa, porque a crença na Trindade está ali. 

Em outras palavras a Igreja se qualifica para ser 

um membro. Quer eles sejam um membro ou não, 

é secundário. O problema já está ali.  

Isso é o que o Papa disse: “O ecumenismo é 

um “processo espiritual” enraizado na Trindade.  

Vocês sabiam disso? 

A cola, que une todas as igrejas, é o Deus que 

elas adoram. Se você adora o mesmo Deus, venha a 
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bordo irmão. Se não, você adora outro, blasfêmia. 

Isso é o que está acontecendo. 

Não muito tempo atrás, outubro do ano 

passado, a ordem Jesuíta recebeu um novo líder. O 

novo general cinco estrelas latino-americano. 

Vocês já ouviram sobre o Papa negro? Aquele 

que se veste de negro, certo? Ele é o comandante, 

e chefe, e o cabeça da...? Ordem Jesuíta. Eles têm 

um novo. Interessante. Não apenas isso, mas isso é 

também de julho desse ano, não muito tempo atrás, 

‘O Papa Francisco nomeia um jesuíta como o 

chefe de doutrinas do Vaticano.’ 

O departamento para o qual ele nomeou esse 

Jesuíta como chefe é conhecido como ‘a 

congregação para a doutrina da fé.’ Este é o 

departamento com a tarefa de proteger a pureza da 

doutrina da fé católica. Na idade das trevas, 

provavelmente isso seja mais familiar para vocês 

como, a inquisição. 

E claro, penso que todos sabemos, que o 

próprio Papa é um Jesuíta, pela primeira vez na 

história. Nós temos um Papa Jesuíta, e o novo líder 

da congregação para a doutrina da fé, soa muito 

bem, é um Jesuíta, é há um novo comandante 

Jesuíta. Todos eles são amigos, a propósito. De 

verdade, todos eles se conhecem muito bem. 

Isso é o que nos foi dito no livro O Grande 

Conflito, sobre esta Ordem em particular: 

“Passados os primeiros triunfos da Reforma, 

Roma convocou novas forças, esperando ultimar 

sua destruição. Nesse tempo fora criada a ordem 

dos jesuítas — o mais cruel, sem escrúpulos e 

poderoso de todos os defensores do papado... 

Não havia para eles crime grande demais para 

cometer, nenhum engano demasiado vil para 

praticar, disfarce algum por demais difícil para 

assumir. Votados à pobreza e humildade 

perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir 

riqueza e poder para se dedicarem à subversão do 

protestantismo e restabelecimento da 

supremacia papal.” (GC88 234.2) 

Há muitas ordens no sistema católico romano, 

a única que é mencionada no Grande Conflito é a 

Ordem dos Jesuítas. Você não acha isso 

interessante? E estamos vivendo num tempo onde 

pela primeira vez temos um Papa Jesuíta, e qual é o 

estudado objetivo deles? A destruição do 

protestantismo. E acontece de estarmos um par de 

meses distantes do aniversário de 500 anos da 

Reforma Protestante. Isso não é interessante? O 

que acontecerá ali?  

Antes que eu prossiga, quero que você pense 

sobre algo, retornaremos a isso. 

Reestabelecer a supremacia papal é na verdade 

reestabelecer àquilo que o papado considera como 

a coisa mais importante para eles. Não é outra coisa 

senão o deus que eles adoram. Não está certo? 

Veremos isso num minuto.  

Agora, aqui é onde nos é dito sobre essa 

comemoração: 

“Papa irá para a Suécia para o aniversário da 

Reforma, anuncia o Vaticano.” UAU. 

O protesto era contra Roma e o Papa, e as 

indulgências de Roma, e 500 anos depois, você 

pode ver o sucesso dessa Ordem em extinguir a 

Reforma. Tanto é assim, que agora o Papa pode ir 

e se juntar a essa comemoração. A comemoração é 

sobre 500 anos de protestos contra Roma, e então 

Roma está enviando o homem Nº1 deles, para ir 

festejar nessa comemoração. Eles não vão festejar, 

mas você sabe o que quero dizer. E acontece que 

ele é o que? Um Jesuíta. UAU. 

Parece o roteiro de um filme, com reviravoltas, 

sabe, uau, não imaginávamos que isso ia acontecer. 

Mas é a realidade. 

O que eles vão fazer? Note. “Liberado 

detalhes da comemoração da Reforma em Lund, 

Suécia.” Uma declaração em conjunto diz que o 

objetivo do evento é “expressar os dons da 

Reforma e pedir perdão pela divisão perpetuada 

pelos cristãos das duas tradições.” 

Então eles vão se reunir e irão orar por perdão. 

Isso é muito sério, quando eu olhei para isso, para 

ser honesto, não pensei muito sobre isso, desse 

evento... Mas sabe, quando você olha para alguns 

detalhes e UAU, isso é sério. Isso não é nada mais 

senão uma afirmação de vitória pela ordem jesuíta, 

500 anos depois. E ele diz: ‘Vocês vão comemorar e 

eu estarei lá.’ Peguei vocês! 

E quando eles orarem por perdão, sabe, para 

Roma eles orarão: ‘Roma, eu oro, desculpe pelo 

modo como te tratamos.’ O que vocês acham que os 

Luteranos e os representantes dos protestantes, 

pelo o que vocês acham que os protestantes vão 

orar? Desculpe, nós protestamos.  

Não está certo? 

Porque na verdade não há mais motivo para 

protestar. Você sabe porque isso é possível? 

Porque o protesto não foi longe o suficiente, 

porque eles adoram o mesmo Deus. Vocês 

entenderam? 

Aqui está: ‘Oração comum conjunta da 

comemoração luterana-católica da Reforma em 

2017.’ 

Eles têm um livro inteiro da oração em comum 

e processo e liturgia sobre como eles passarão por 

esse processo, e como eles comemorarão essa coisa, 

e eles irão orar juntos, porque eles adoram o 

mesmo Deus. 

Este é um outro website, chamado “O 

Wittenberg 2017.” E isso é o que diz: “A iniciativa 

de Wittenberg 2017 é uma crescente comunhão 

internacional de seguidores de Jesus. Somos 
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católico romanos, protestantes e Judeus 

messiânicos.” 

Essas são pessoas que estão dizendo: “Este é 

um grande evento, vamos todos nos ajuntar e sermos 

unidos. Vamos nos curar. Para que Deus cure essa 

separação que tem existido por 500 anos.” Uma 

ótima coisa.  

E isso é o que é dito ali também: “Nossa 

esperança para a união cristã está enraizada no 

amor da Trindade.” UAU, é do mesmo website.  

Eles estarão unidos por causa da Trindade. E o 

amor na Trindade é a base para o amor entre nós 

todos e todos serão uma grande família feliz de 

crente unidos e não há mais protestos. 

Adivinhem, quem será o inimigo? 

Qualquer um que continue a protestar. 

Você é um inimigo... nós curamos essa ponte... 

Deus curou e nos deu perdão e você continua a 

protestar. Peguem-no! Isso é o que acontecerá. 

O catecismo da igreja católica diz: “Esta é a fé 

católica: Adoramos um Deus na Trindade e a 

Trindade na unidade.” 

E também diz... essa é uma citação direta: “A 

fé de todos os cristãos repousa sobre a Trindade.” 

Em outras palavras, muito simples, de acordo 

com Roma, se você não crê na Trindade, você não 

é um cristão. 

Anticristo, diz João, eles eram de nós, mas 

saíram dentre nós. Eles conheciam a verdade, mas, 

se tornaram mentirosos. E tristemente a mesma 

coisa aconteceu conosco como a igreja 

remanescente de Deus. Porque nós temos a 

verdade sobre isso, anos atrás. E nos apartamos 

disso, e assim fazendo, tristemente, nos tornamos 

mentirosos. 

Note o que Jesus disse aqui para este homem. 

Este homem era cego, e Jesus o curou. Os judeus 

não gostaram que ele era um pouco esperto no 

interrogatório que eles lhe deram, e disseram: Você 

é cego, diga-nos! E continuavam a perguntar para 

ele. 

Ele disse: “Ouçam, eu era cego e agora posso 

ver; quer você diga se é de Deus ou não, tudo o que 

eu sei é que eu era cego e agora vejo.” Eles não 

conseguiam responder a isso e disseram: Saia 

daqui! 

Então Jesus o encontrou, no verso 35: João 

9:35: “Jesus ouviu que o tinham expulsado e, 

encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de 

Deus?” 

De todas as perguntas que Jesus poderia ter 

perguntado para ele, perguntou isso. Ele não me 

disse: “Ouça, me desculpe que eles te trataram mal... 

alguns de vocês já foram expulsos da igreja ou 

congregação de vocês por causa da fé de vocês no 

unigênito Filho de Deus? Eu sei que muitos de 

vocês aqui foram. Talvez alguns de vocês estejam 

passando por isso agora, se não, está vindo. E para 

alguns de nós essa experiência é muito dolorosa, 

não é agradável. E até mesmo muito probante.  

E Jesus chega para esse homem e nem sequer 

fala sobre aquilo. Ele diz: “Eis o que importa, aquilo 

que é importante, você crê no Filho de Deus?” E o 

homem diz: “Senhor quem é ele para eu possa crer 

nele?” E Ele diz: “Você o viu e é Aquele que fala com 

você.” E ele o aceitou. 

Porque irmãos e irmãs, quero dizer uma coisa, 

por mais probante e difícil que possa ter sido essa 

experiência pela qual vocês passaram, vocês ainda 

não viram nada. E não sou eu que estou dizendo 

isso para vocês, é Jesus dizendo isso. 

João 16:1-3: “Tenho-vos dito estas coisas para 

que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das 

sinagogas; vem mesmo a hora em que qualquer que 

vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto 

vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a 

mim.” 

UAU. 

Ele sabe do que está falando. Eles não 

conhecem o Pai, nem a Mim. Quem eles 

conhecem? Outra pessoa. Você preenche o espaço 

em branco. Não importa quem. Se você não 

conhece o verdadeiro Pai e o verdadeiro Filho e há 

um outro alguém no lugar deles, este é o 

comportamento que será manifestado. 

Vocês sabem que o fato de as pessoas serem 

expulsas da igreja e perseguidas por causa de sua fé 

no Filho de Deus, é um sinal de que o Espírito de 

Cristo não está presente ali. Nesse tipo de 

comportamento. Porque o espírito do anticristo 

persegue, e virá numa escala muito maior, se você 

foi expulso e acha que isso foi ruim, bem... você 

conhece alguém que tenha sido morto por sua fé 

no unigênito Filho de Deus? Levantem as mãos se 

vocês conhecem alguém que foi morto por isso? 

Um dia, talvez tenhamos mãos se levantando. 

Vocês percebem isso? É muito sério irmãos e 

irmãs. 

É por isso que Jesus disse e deu esse aviso. Ele 

disse: “Eu vos disse essas coisas para que não 

tropecem e caíam...” Isso é o que significa quando 

ele disse ‘para que não vos escandalizeis.” Para que 

você não tropece e caia e perca a fé e se pergunte o 

que é que está acontecendo, eu te digo 

adiantadamente, isso é o que está vindo, vigiai. E o 

motivo porque eles fazem todas essas coisas é porque 

eles não conhecem o Meu Pai nem a Mim. Prepare-

se. 

Como nos preparamos? Este é o nosso último 

verso. Gálatas 2:20, Paulo diz: “Já estou crucificado 

com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive 

em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a 

pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se 

entregou a si mesmo por mim.” 
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Essa é a sua experiência? Essa é a única 

segurança que há. E amo como Paulo o disse. Ele 

disse: “Estou crucificado com Cristo – o Messias, 

certo? – e o Messias vive em mim, e então ele diz: 

‘vivo-a pela fé do? Filho de Deus. 

Esse é quem vive nele. No que concerne a 

Paulo, o Messias, Cristo, é o Filho de Deus. Se você 

crê no Cristo bíblico, o Messias, Ele é o Filho de 

Deus. Se você gosta de negar isso, é um universo 

livre, você pode fazê-lo, mas ele não mais é o 

Messias bíblico, você o está substituindo com 

outro alguém. A definição para isso nas escrituras, 

e o nome para isso é: anticristo. 

Então irmãos e irmãs, não apenas é importante 

saber da verdade, mas você não pode ter ninguém 

mais no coração ao invés de Cristo. Porque na sua 

experiência pessoal você não pode ser o anticristo, 

você não pode estar no lugar de Cristo, na sua 

experiência, por não o trazer para o seu coração de 

verdade. Não é apenas um conhecimento de 

cabeça. 

Alguns de vocês pode compreender... e pensar 

assim: eu me sinto muito confiante e seguro. Não é 

esse o caso. Tem que ser como Paulo disse. O eu é 

crucificado, Cristo vive interiormente, aí é onde o 

Filho de Deus pertence.  

Não coloque ninguém, ou nada mais, 

especialmente você mesmo, nesse lugar. Isso é o 

que realmente importa. 

Espero que nessa noite tenhamos obtido uma 

fresca perspectiva e discernimento sobre uma, 

acima de todas as outras, marcas identificadoras do 

anticristo. Isso está muito perto de nós, irmãos e 

irmãs, e veremos o resultado após chegar e passar 

outubro. Vamos nos ajoelhar e encerrar com uma 

oração. 

 

 

 

 

 

 


