
PREFACIO 
 
"A Igreja Verdadeira" e "A Igreja Falsa" são estudos bíblicos dados por John Walker na igreja em Rubiataba 

em 1971 e redigidos por Christopher Walker. Recomendamos que esses estudos sejam lidos cuidadosamente 
com uma Bíblia aberta, e com o coração aberto em oração. 

Nos últimos anos a "renovação carismática" em todas as denominações pode ter levado muitos cristãos a crer que 
Deus iria "salvar" estas organizações tradicionais e de alguma forma uni-las para formar a igreja única de Jesus 
Cristo. Mas o Senhor Jesus ensinou em Mateus 9:17 que vinho novo deve ser deitado em odres novos. O 
derramamento do Espírito Santo sobre as denominações e vinho novo. As denominações são odres velhos. 
Deus esta fazendo duas coisas na terra hoje: Ele esta renovando o Seu povo com o Espírito Santo, e Ele está 
restaurando a Sua igreja com a palavra profética. Ainda que ambos esses processos sejam necessários, não devemos 
confundir um com o outro. Deus esta chamando um povo de cada denominação, seja a Igreja Católica, a 
Assembléia de Deus, ou qualquer outra. Ele também esta levantando os apóstolos e profetas (Ef 4:11-13) que, ao 
mesmo tempo, serão os fundamentos(Ef 2:20) e lançarão os fundamentos (1 Co 3:10,11) da igreja gloriosa que o 
Senhor Jesus vera receber (Ef 5:27). 

Os estudos que seguem tratam do problema dos odres e não do vinho novo que Deus esta dando aos 
sedentos em todas as divisões tradicionais da cristandade. Que possamos emular os nobres habitantes de Beréia 
que "receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram 
de fato assim” (At 17:11). 
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A IGREJA VERDADEIRA 

Apocalipse 12: A chave de entender as coisas dos últimos dias, e o resto deste livro, e encontrado neste 
capítulo. 

Versículos 1 e 2: 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, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo 
tormentos para dar à luz. Esta mulher vestida do sol, não é Maria, pois o livro de Apocalipse é uma profecia 
de coisas que ainda estão para acontecer, e não de coisas passadas. A mulher representa a igreja na Bíblia. 
Esta mulher não é qualquer igreja que está de qualquer maneira, antes é a igreja gloriosa e vencedora, 
brilhando com a luz do sol. 

Malaquias 4:2: Mas para vós outras que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação 
nas suas asas; saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O sol da justiça é uma profecia que refere a 
Jesus, como vemos em João 8:12. A l u z  do mundo, naturalmente falando, e o sol. Jesus e o sol da justiça, 
a luz verdadeira do mundo. Portanto, este sol que reveste a mulher representa Jesus. Ela e a igreja 
verdadeira, um contraste a outra mulher que vemos em Apocalipse 17:4-6. A meretriz deste capítulo 
representa uma outra igreja, a falsa ou Babilônia. Porém, aquela que esta vestida do sol da justiça, a luz do 
mundo, esta representando o próprio Cristo nesta terra. Ela esta cheia do Espírito Santo, que tomou: o lugar 
de Jesus quando E l e  subiu para o Pai, e que e a gloria resplandecente de Cristo na igreja. O poder e gloria 
da presença de Jesus pelo Espírito, então, e a fonte desta luz que reveste a igreja verdadeira. Esta mulher é 
a mesma Jerusalém 15 de cima de Gaiatas 4:26, que e a mãe de todos nos que cremos. 

Com a lua debaixo dos pés. A lua e muito bonita, mas não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol 
como espelho. Ela representa: a cultura, civilização, sabedoria e ciência que vem de Jesus, ai fonte de toda 
esclarecimento, mas que vem como l u z  refletida e indireta. Como a luz da lua se deriva do sol, estas coisas 
(cultura, raciocínio, tolerância, filosofia,etc.) tem por base  o 
cristianismo,que tem influenciado, toda a cultura ocidental com suas leis e instituições. Toda civilização 
recebe sua luz de Cristo, pois não ha outra fonte de sabedoria ou inteligência, da mesma maneira que o sol 
e a fonte de toda luz natural. Onde ha a religião crista, e a Bíblia Sagrada, ha cultura e civilização. O 
problema e que se da a impressão que a lua esta produzindo, ela mesma, esta luz, e não e reconhecido que 
vem do sol. 0 povo substitui a luz da lua no lugar da luz do sol, e esquece-se da fonte, orgulhando-se destas 
coisas derivadas. Os países civilizados se orgulham de hospitais, escolas, igrejas, e progresso que verá da 
influencia crista, e usam-nas para sua própria vida, mesmo negando sua fonte de origem. 

Em nosso ser temos luz do Espírito que vem diretamente de Jesus, e luz da alma, que e refletida. A 
igreja atual e vestida da lua é dominada pela civilização, cultura, organização, teologia e raciocínio natural, 
que vem da região da alma. Refletem as coisas de Deus, sem ter realmente Sua presença. Porem, a mulher 
vestida do sol da justiça tem a Tua debaixo dos pés, e já venceu e pisou a região natural da alma com tudo 
que a acompanha. Ela rejeitou todas estas coisas para se vestir com a luz direta e gloriosa do sol! Ela e 
totalmente liberta da influencia de teologia e idéias humanas — e pura, lã de cima! 

Portanto, a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, tem estas coisas do reino natural debaixo dos pés,e e 
vestida da própria luz do sol, direta da fonte do Espírito. Ela não e dominada ou enganada pela luz refletida 
da lua; pelo contrario, a tem debaixo dos pés e do seu domínio. As igrejas hoje, porem, são dominadas em 
maior parte pela luz natural da alma. Em vez de procurar a luz verdadeira do sol dá justiça, estão se 
vestindo com as coisas refletidas de cultura, tradição, filosofia, e inteligência humana. Estas igrejas, como a 
lua, são da noite. A lua e bonita, e tem a função importante de iluminar as trevas, mas não se compara ao 
sol em seu esplendor. A luz do sol da vida; a luz da lua é uma imitação, um reflexo, que se deriva do sol, 
mas traz gloria à própria lua. Assim, a igreja vestida da lua tem sido uma luz através dos séculos escuros -- 
luz que vem de Cristo de uma maneira imperfeita — mas agora esta luz vai desaparecer ao nascer o sol da 
justiça no meio da igreja despertada. 

A lua pode representar a velha aliança também, que e a sombra das coisas que se cumprem em Cristo. A 
igreja do Senhor ainda não tem colocado a lua debaixo dos seus pés, pois ainda há esta mistura da velha 
aliança com coisas exteriores, ritualismo, e tradicionalismo no meio do povo de Deus. A luz da lua, então, é 
apenas uma imitação, uma claridade falsa ou inferior, da noite, sem vida, que rouba a gloria do sol, e tem 
substituído a luz do sol na igreja. Mas, graças a Deus por esta visão da igreja gloriosa que tem vencido 
completamente sobre a influencia e domínio desta luz,e está brilhando com a luz pura e verdadeira da 
presença de Jesus pelo Espírito. 



Em vez de ser dominada pela lua, esta igreja tem uma coroa de doze estrelas na cabeça. 0 numero 3 na 
Bíblia representa Deus;o numero 4 representa a criação (os quatro cantos da terra, os quatro seres viventes, 
etc); o numero 7 e o numero da perfeição, que e igual a 3+4, ou Deus mais o mundo que criou. O numero 
12 e igual a 3x4, e o numero das tribos de Israel, e dos aposto!os.A igreja do Velho Testamento era Israel, 
com doze tribos, e a igreja do Novo Testamento tinha doze apóstolos. A igreja é Israel espiritual (Ro 9:6-8; 
Gl 3:29; Ro 2:29; Fp 3:3).' Portanto, esta coroa de doze estrelas representa a igreja completa com todas as 
doze tribos, ou seja, todo o povo de Deus. Representa, também, a igreja apostólica, com doutrina pura e a 
palavra profética do Senhor, Na Nova Jerusalém em Apocalipse 21, a cidade está fundada sobre o 
fundamento dos doze apóstolos, com doze portas correspondentes as doze tribos de Israel. Isto e a igreja 
unida, firmemente edificada sobre a palavra e doutrina apostólica, e não sobre leis e tradições. Vemos, 
também em Apocalipse 4:4 os 24 anciãos, que podem representar a união da igreja e Israel que formara a 
igreja unida e poderosa dos últimos dias (Ro 11:11-32). 

Atos 2:42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. 
Atualmente a igreja não tem doutrina apostólica. Para que esta mulher, a igreja gloriosa, seja levantada, é 
necessário a restauração da doutrina apostólica, na qual ela vai permanecer. 

Efésios 4:11-14 — Esta passagem é profética, como algumas outras partes das epístolas. Apóstolos e 
profetas são necessários para levantar a igreja de Jesus hoje — não só pastores e evangelistas, nem 
homens intitulados pelas organizações, mas homens escolhidos e capacitados pelo Espírito Santo para estes 
ministérios. Estes e que vão vestir a mulher do sol da justiça pelo seu ministério no Espírito. Para ver esta 
visões da igreja cheias da presença e gloria de Jesus cumprida, precisam ver os ministérios levantados com 
grande poder, pois esta igreja dos últimos dias será mais gloriosa que a própria igreja do Novo Testamento 
(Ag 2:9). 

Apocalipse 12:2:... que, achando-se grávida,grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar a 
luz. Esta mulher esta grávida, sofrendo dores de parto para dar a luz. Em versículo 5   ela dá à luz um filho-
varão. 

Isaías 66:7 - 13--(na edição corrigida) Sião, igreja, não vai dar a luz sem dor de parto. Quem já ouviu tal 
coisa? Mas Deus está animando o Seu povo a passar por dores de parto, e não evita-las, pois tendo-as, 
certamente dará à luz. Vamos crer que a igreja vai sofrer, mas também vai dar a luz. Uma nação não nasce 
de um dia para outro, nem a mulher da a luz sem dores. A igreja não será aperfeiçoada de um momento 
para outro quando Cristo voltar, sem dor alguma. As dores e tribulação têm que ser agora para a 
santificação e aperfeiçoamento da igreja. Muitos querem que a igreja ganhe gloria, e que o filho-varão 
nasça, sem sofrer as dores de parto. Mas não vai ser assim. 

João 16:21, 22: A mulher quando está para dar à luz, tem tristeza, porque há sua hora é chegada; mas, 
depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um 
homem. Asso, também agora vós tendes tristeza; mas outra vez vos verei; o vosso coração se alegrará, e a 
vossa alegria ninguém poderá tirar.(Gálatas 4:19: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, 
até ser Cristo formado em vós). 

Jesus preparou os Seus discípulos para passar por aflição ate a Sua volta outra vez ao mundo. Paulo 
também, como pai espiritual, sofreu dores de parto ate que Cris-to fosse formado nos gálatas.Não tem jeito 
de dar ã luz, de Cristo ser formado no Seu povo, sem que haja alguém para sofrer dores de parto. Deus esta 
buscando esta mulher, esta noiva aperfeiçoada, vestida da glória do sol, que esta pronta para sofrer dores 
de parto para ver o filho-varão nascer. Assim será manifestada nova coisa, cumprindo o propósito eterno de 
Deus. Agora e tempo de sofrer angustia pelo Corpo de Cristo, para que depois possamos ter grande alegria. 
Se estivermos em complacência e contentamento, não vamos dar a luz coisa alguma, nem fazer parte desta 
mulher gloriosa. 

Romanos 8:18-27 — Esta passagem mostra como são estas dores de parto, e de onde elas virão. São os 
gemidos inexprimíveis, a angustia e intercessão do Espírito. O Espírito move em nós, ora através de nos, e 
faz-nos participantes da natureza divina, sentindo o coração e o propósito de Deus, e a necessidade de 
sermos conformes ã imagem de Jesus. 

O Espírito Santo na igreja vai produzir estas dores de parto. Quem já recebeu o Espírito sabe alguma 
coisa sobre isto, quem nunca sofreu tristeza, problemas e aflição no Espírito, nunca O recebeu, pois Ele e 
fogo consumidor. Quão maravilhoso é entrar nos gemidos do Espírito que vão produz i r  em nós a palavra 
viva para revelar Cristo ao mundo. Desta forma, os filhos de Deus, amadurecidos e aperfeiçoados, formarão 
o filho-varão. Então, esta na hora de cumprir Efésios 4:11 -16,os ministérios apostólicos que levantarão a 
igreja gloriosa, esta igreja que vai dar à luz um ministério muito diferente. A igreja ainda não tem 
capacidade de dar à luz, pois a mulher nem e formada ainda; não tem sua glória, nem a coroa de doze 



estrelas, ou a lua debaixo dos pés. Em toda fase da formação desta igreja, e o ministério do filho-varão, ha 
dores de parto. Nos vamos sentir dores antes que se levantem estes ministérios, e os ministérios vão sentir 
dores para a formação desta igreja como Paulo sentiu. Não há saída para os que vão entrar nesta luta para 
cumprir o plano de Deus para os últimos dias deste século. Esta igreja formada por meio dos apóstolos e 
outros ministérios vai sofrer, então, estas dores no Espírito, e vai interceder para dar á luz um ministério 
diferente e mais puro -- Cristo manifesto ao mundo através dos filhos amadurecidos que são as mesmas 
duas testemunhas de Apocalipse 11:3. 

Estas dores de parto são operação do Espírito Santo. A igreja vai sofrer para dar a luz este ministério 
profético do filho-varão, mas esta é a função de uma mãe. O filho-varão depois vai sustentar a igreja no 
deserto, como as duas testemunhas fornecera o azeite para o candelabro, (Zc 4;11-14). 

É necessário primeiro que os ministérios se levantem para levar a igreja a tal perfeição e união com 
Deus,Seu coração e desejos, que sofra "estas dores.de parto, e de a luz esse ultimo ministério profético. 
Agora vemos a igreja  fraca e amarrada, sem força para orar ou dar a luz. Os pecadores são amarrados, não 
sentem convicção dos pecados, e não se convertera, Mas quando a igreja entrar na intercessão espiritual no 
nível mundial, vai amarrar os espíritos deste mundo, resultando em libertação de almas oprimidas e 
convicção do pecado. Estas dores de parto produzirão libertação do Espírito Santo em nosso meio, e a 
formação dos filhos de Deus. 

A dor de parto não e coisa que vem por vontade própria. A mulher não pode para-la ou evitá-la. Ela vem 
sem poder impedi-la ou prolonga-la. Da mesma maneira, Deus vai começar esta obra no meio do Seu povo 
através do Espírito, e não vai poder parar ate que o Espírito termine a sua operação. 

Não pode entrar neste ministério quando os demônios estão presentes. Mas ao tomar conta o Espírito do 
ambiente, todo o demônio terá que sair, pois não tem parte com a obra do Espírito. Por isso e importante 
esta fase atual da igreja em que nossas vidas estão se preparando para ser instrumentos do Senhor.  Ele 
esta tirando todo o impedimento, a força do pecado e dos demônios. Quando a igreja for liberta dos 
demônios e forças das trevas, ela vai entrar em contato mesmo com o Senhor, e conseqüentemente vai 
entrar no sofrimento das dores de parto. 

Apocalipse 12:3, 4: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete 
cabeças, dez  chifres e,nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, 
as quais lançou pana a terra; e o dragão se deteve em frente  da mulher que estava para dar a luz, a fim de 
lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 13:1, 2: Vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres 
e sete cabeças e, sobre os chifres, dez diademas e, sobre as cabeça, nomes de blasfêmia. A besta que vi era 
semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, 
o seu trono e grande autoridade. 

O dragão é Satanás. Ele sabe que o que vai nascer da igreja gloriosa, -- os profetas dos últimos.-dias, e 
os filhos amadurecidos de Deus, vai derrotar o seu reino, e estabelecer o reino de Deus. É, portanto, um 
inimigo morta do filho-varão. 

O dragão tem sete cabeças e dez chifres. A besta do capitulo 13 também tem sete cabeças e dez chifres. 
O dragão e Satanás e a besta representa o poder do mundo, o sistema do governo mundial. As sete cabeças 
representam os impérios do mundo, como Egito, Babilônia, Roma, etc. Os dez chifres representam uma 
aliança de dez reis, que, como numero simbólico, formarão o governo dos últimos dias. A besta recebe o seu 
poder autoridade e domínio do dragão. Quando Cristo Se une a Sua igreja, Satanás se unirá-ao sistema 
secular deste mundo, formando uma coligação de forças. 

Esta besta, que e o sistema de governo mundial, com o poder e espírito de Satanás, quer acabar com a 
igreja verdadeira. Nos tempos primitivos os f i e i s  foram perseguidos por não adorarem o imperador de 
Roma, e não aceitarem a marca da besta. Nos últimos tempos isto vai acontecer de novo. Ate hoje podemos 
ver este idêntico espírito operando nos governos dos países comunistas.Começando a agir sutilmente, 
levando as igrejas a se conformar com suas normas, aceitar sua supervisão e prestar-lhe contas de todas as 
atividades, terminam estrangulando completamente a verdadeira vida da igreja. A igreja verdadeira vai ficar 
l i v r e  de todos estes compromissos, pois é Jerusalém lá de cima. 

A terça parte das estrelas arrastadas pela cauda do dragão são os anjos que caíram com Satanás, e que 
são atualmente os demônios que seguem seu rei. Procuram corpo para habitar e controlar em contraste aos 
anjos de luz que nunca procuram entrar em corpo humano. 

Apocalipse 12:5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com certo de ferro. E o 
seu filho foi arrebatada para. “Deus até ao seu trono. Deus, porém está preparado para toda tática do diabo, e o 
filho-varão não e devorado pelo dragão, mas arrebatado para o Seu trono. Em contraste a besta que governara o 



mundo por algum tempo, o filho-varão ha de reger todas as nações com cetro de ferro (domínio absoluto) por mil 
anos (cap.20:4-6). Em Salmo 2:7-9 encontramos uma profecia a respeito de Cristo, reinando com vara de ferro; e 
em Apocalipse 2:26 encontramos a mesma profecia falando dos vencedores, o Corpo de Cristo. Logo, e o mesmo 
reino --Jesus em Seus vencedores vai reinar. Para fazer parte do filho-varão, que é esta companhia de vencedores, 
precisa nascer da igreja gloriosa, e vencer sobre todas as coisas”. 

O filho-varão e arrebatado--- não em corpo, mas em espírito. Paulo diz que estamos sentados em lugares 
celestiais (Ef 2:6). Assim os corpos vão ficar aqui, mas totalmente separados do mundo e de Satanás, sem 
possibilidade de ser dominados por ele. São os vencedores, presentes com Deus em espírito, mas agindo 
aqui na terra. Eles têm vitória completa, como Jesus, que foi intocável por Satanás, e estava em completa 
união com o Seu Pai. Como Cristo era, os filhos de Deus serão (1 Jo 4:17). 

Apocalipse 12:6: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus PREPARADO lugar para que 
nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Os 1260 dias são três anos e meio, em que a igreja e 
sustentada no deserto, e o filho-varão esta nos lugares celestiais. Este e o período que precede 
imediatamente a vinda de Cristo. 

Apocalipse 12:7-9: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também 
pelejaram o dragão e seus anjos; todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no céu o lugar deles. 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. 

É significante que logo após o arrebatamento do filho-varão ao céu, há uma peleja lá entre Miguel e o 
dragão com seus anjos. Há um lugar no nível celestial de domínio e controle. Este lugar é herança prometida 
ao povo de Deus, mas atualmente Satanás está dominando lá. Nós devíamos estar em lugares celestiais 
com Cristo, dominando sobre todo ó poder e potestade, mas a igreja ainda não tomou posse desta herança 
gloriosa em Cristo. Por causa deste domínio satânico, nos sentimos a oposição forte quando oramos, pois 
ele está colocando obstáculos, nos resistindo e nos acusando. Mas a chegada do filho-varão no espírito para 
tomar posse deste lugar da o apoio necessário para Miguel e seus anjos (servidores dos filhos de Deus) 
expulsarem Satanás de sua posição ilegítima. Miguel e seus anjos estão aguardando a chegada do filho-
varão, pois não podem expulsar o dragão sozinho. Satanás e o filho-varão não podem ocupar este lugar 
estratégico ao mesmo tempo, e por isso, (v.8), nem mais no céu se achou o lugar do dragão e os seus 
anjos. Nesta luta no céu, Satanás será expulso definitivamente para a terra para sua luta final aí nos três 
anos e meio. 

O povo de Deus nunca alcançou o andar no Espírito tal qual este que o filho-varão terá neste tempo. 
Jesus disse em João 3:13, que Ele estava no céu ao mesmo tempo em que estava na terra. 
Semelhantemente, os filhos de Deus vão andar no corpo em perfeito contato com sua Cabeça. Esta e a hora 
de maior gloria do povo de Deus, quando se cumprira o mistério que foi revelado a Paulo em Efésios 3:9-
11,... para que PELA IGREJA, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e 
potestades nos lugares celestiais. 

Tirado este impedimento do céu, o filho-varão vai operar nos lugares celestiais para sustentar, alimentar 
e ministrar a igreja que está no deserto protegida. Com o filho-varão regendo e dominando em lugares 
celestiais, a igreja vai ter contato direto com Deus, comunicação aberta, sem impedimento. Mas ao 
mesmo tempo, Satanás virá com suas forças a terra, e dominara completamente aqui, com perseguição e 
grande poder. Assim haverá separação completa, que e compatível com a natureza de Deus revelado em 
Gênesis 1, onde Ele separa a luz das trevas, a terra das águas, etc. Não haverá mistura, compromisso,e isto 
e a preparação para a separação final entre o céu e o inferno. O dragão queria devorar o filho-varão, porque 
sabia que este o derrubaria do céu, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra.  Aleluia! 

Apocalipse 12:12: 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. 

Festejai, é céus, e vós os que neles habitais! Estes que habitam nos céus são a companhia vencedora. 
Estão na terra apenas aparentemente, mas realmente estão sentados com Cristo em lugares celestiais, e 
não são tocáveis por Satanás em toda a sua fúria. Ai da terra, daqueles que não se separaram do mundo, e 
do sistema político e religioso a tempo — não fugiram com a mulher para o deserto. Estes serão perseguidos 
pelo dragão que sabe que lhe resta pouco tempo. 

Apocalipse 12:14: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto, 
ao seu lugar, ai onde é sustentada durante um tempo, tempos, e, e metade de um tempo, fora da vista da 
serpente. O dragão não pode devorar o filho-varão, e agora foi impedido de perseguir a mulher. As duas 
asas de águia dadas ã mulher para fugir para o deserto podem representar a palavra e o Espírito, 
novamente as duas testemunhas. O deserto representa um lugar escondido ou separado -- não participando 



das coisas deste mundo secular e civilizado. A lua está debaixo dos pés dela. A palavra profética dos últimos 
dias vai levar a igreja para fora das grandes cidades e centros de civilização. 

Ha uma parte da igreja que não se separou do mundo, ficando nas igrejas formais e organizadas, e nos 
grandes centros. Se estas não aceitarem a marca da besta, serão mortos. Muitos que estavam no meio do 
caminho aceitarão esta marca, e se ajuntarão ao grande sistema. 

Apocalipse 12:15,16: 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. A terra, porém, socorreu a mulher; e a terra abriu a boca e 
engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. A água que o dragão lançou da sua boca representa 
as coisas sujas do mundo que poderiam destruir a igreja verdadeira. Como  exemplos de coisas que já têm 
lançado: televisão, pornografia, modas indecentes, bebidas, drogas, etc. Isto esta destruindo as igrejas 
atualmente, apagando o fogo do Espírito.Mas a igreja verdadeira será protegida pelas asas da águia, a 
palavra e o Espírito, que a levam para o deserto -- para não aceitar este rio de imundícia. A terra representa 
as denominações, que são daqui, naturais, da lua,e que vão engolir a água da boca do dragão e aceitar 
estas coisas mundanas. O inimigo vai pensar que isto e uma grande vitória, ao colocar estas coisas dentro 
das denominações, mas realmente a igreja verdadeira esta escondida, isenta de tudo isto, contaminada. 

Apocalipse 12:17: 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. Quando o diabo vê que não pode vencer a 
mulher, ele se ira, e vai pelejar com os seus descendentes que ficaram no meio das denominações, e no 
sistema secular. Os que ainda dão testemunho de Jesus serão mortos pela perseguição furiosa do dragão 
que v i u  o filho-varão arrebatado, e a mulher gloriosa fugir com as asas da palavra e o Espírito. 

Vemos, portanto, três companhias neste capitulo: a companhia vencedora dos profetas dos últimos dias 
que anunciarão a vinda de Jesus e reinarão em lugares celestiais; a igreja restaurada e gloriosa, protegida 
num lugar separado do sistema, e sustentada pela companhia profética que ela deu á luz; e os 
descendentes da mulher que não atenderam a palavra profética a tempo de sair do sistema atual,mas que 
guardam o testemunho de Jesus em face da morte. 

Apocalipse 12:10-11: 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. 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.  

 

A IGREJA FALSA 
 

Daniel 7:1-28 — Quatro animais, grandes, diferentes uns dos outros, SUBIAM do mar. Quatro e o numero 
da terra.O mar representa povos, línguas, nações e tribos. Os quatro animais são quatro reinos mundiais 
que começaram no tempo de Daniel. Babilônia foi o primeiro, começando a serie de quatro, contemporâneo 
de Daniel. Pérsia foi o segundo, Grécia o terceiro, e Roma o quarto. 

O império de Roma foi mais potente e extensivo que seus antecedentes. Este quarto animal tinha dez 
chifres que representam as nações que surgiram do desmembramento do império romano. Versículo 8 fala 
de um pequeno chifre que subiu, arrancando três dos primeiros. Isto se cumpriu quando o papa se tornou 
um poder temporal, tomando o lugar do império romano. Os três chifres abatidos são três pequenos estados 
da I t á l ia ,  doados por Pepino o Breve em 754 A.D. e que formavam os Estados Pontifícios. Ainda mais 
representam o poder e autoridade temporal que o papa exercia sobre o Sacro Império Romano Germânico, 
sucessor de Roma, e que era formado pelos países da Europa representados pelos dez chifres. O papa se 
tornou uma figura importante no mundo, porque conseguiu a conversão nominal dos bárbaros e alemães ao 
cristianismo, quando estes estavam dando os últimos golpes ao império decadente de Roma. Assim o papa 
foi o verdadeiro sucessor do império romano, como veremos mais adiante. Desta maneira a religião desviou 
a corrente de destruição que Satanás mandou para destruir a igreja verdadeira que estava dentro do 
império romano. Este desvio da corrente de bárbaros alemães que inundariam de paganismo a região onde 
o cristianismo estava, e um cumprimento de Apocalipse 12: 15-16.     Aqui vimos a terra ajudando a igreja 
verdadeira por engolir a corrente de imundícia que o dragão enviou para destruí-la. A Igreja Católica, já 
organizada, engoliu a corrente de bárbaros, protegendo a igreja verdadeira de extinção total.  

A Igreja Católica saiu do Império Romano, portanto, e com seu governo e hierarquia tomou o mesmo 
aspecto de organização romana. O papa usou religião para ganhar poder secular, e posição, tornando-se 



uma espécie de imperador. Este é o espírito dá igreja falsa. Todas as igrejas denominacionais, católicas ou 
protestantes, trazem esta legação de organização e governo romano. Homens lideram a igreja através de 
uma organização formal, e governam por sabedoria própria, natural, e não pelo Espírito Santo. Isto e 
contrário ao governo da igreja verdadeira. 

Nestes últimos dias, toda igreja com governo secular, vai unir e formar um só império religioso, com 
governo central e a marca da besta dominada por homens com força carnal e dinheiro, Se nos entendemos 
a direção para a qual as igrejas organizadas vão, com sua liderança humana e união com o governo deste 
mundo, podemos ficar livre da contaminação com este espírito da igreja falsa. 

Este capítulo compreende toda a historia da igreja falsa, desde o levantamento da Igreja Católica do 
meio do quarto animal, ate a igreja do anticristo nos últimos dias. Portanto podemos ver claramente a 
origem da igreja falsa -- ela sai do meio do governo secular deste mundo, contaminada com o espírito da 
besta. Hoje, em maior ou menor escala as igrejas estão contaminadas com este espírito de compromisso e 
união com o governo, e desejo de ter posição autoridade e possessão temporal. A igreja verdadeira e 
completamente livre deste espírito, não procurando nem o reconhecimento ou apoio dos poderes naturais. O 
reino de Jesus não e deste mundo (Jo 18:36). Hoje ha muita mistura, mas nos últimos dias Deus vai fazer 
uma separação completa entre destes dois espíritos. 

O pequeno chifre de Daniel 7 com suas blasfêmias e poder sobre os santos nos últimos três anos e meio 
(v.25) também representa o anticristo.  Esta profecia, como muitas outras, teve um cumprimento mais 
imediato, e terá outro no futuro. Como o apóstolo João escreveu, o espírito do anticristo já está no mundo, 
operando e preparando para sua revelação nos últimos dias (1 Jo 4:3). Da mesma maneira, o Espírito de 
Cristo está no mundo, preparando os Seus escolhidos para serem manifestos' em maior pureza e poder do 
que em qualquer outra época. Diante desta confrontação entre estes dois espíritos, que ocorrera na 
consumação deste século, ninguém vai ficar em estado neutro. É tempo daqueles que tem olhos para ver a 
diferença entre estes espíritos se decidirem para um lado ou outro. 

Apocalipse 13:1-18 — Daniel virá quatro animais na sua visão. Esta besta da revelação do apóstolo João 
pode incluir todos aqueles reinos e outros mais, em uma só figura. A besta saiu do mar também, com sete 
cabeças e dez chifres. As sete cabeças representam todos os reinos e domínios desde o início. Representam 
também o espírito imperial de domínio secular. Este espírito tem o alvo de dominar o mundo e tomar o lugar 
de religião. As sete cabeças, todas as quais tiveram este espírito, podem ser: Egito, Assíria, Babilônia, 
Pérsia, Grécia, Roma, e a Igreja Católica. Todos estes impérios queriam conquistar o mundo, fazer um 
grande nome e alcançar uma posição exaltada. Este é o espírito de Satanás, da besta, contrario ao Espírito 
de Cristo. 

A Igreja Católica, portanto, é uma continuação daquele mesmo espírito de dominação universal que 
existiu desde a torre de Babel e o Egito. Este espírito e a religião falsa que procura dominar o mundo 
(católico quer dizer universal). É ligado com o governo, como a sociedade de sacerdotes e guerreiros que 
dominavam no Egito. Usa a espada e a força humana com interesse no dinheiro riqueza e escravização dos 
povos. Não procura o esclarecimento do povo, mas pelo contrario aproveita a aparência religiosa para se 
enriquecer. Temos que abrir os nossos olhos para ver o que vai acontecer e não fazer parte deste sistema 
em parte alguma. Este espírito e mais visível na Igreja Católica, mas continua em menor escala em todas as 
igrejas denominacionais. 

No fim da época virá outro reino, a pedra de Daniel 2:34,35 que destruirá todos os outros reinos deste 
mundo, e enchera toda a terra. Este reino prevalecera eternamente  (Dn 7 :26 ,27) .  Esta guerra não será 
com armas mate r i a i s ,  e sim com espirituais. 

Apocalipse 13:3, 4; 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; e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à. 
besta; também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? 

A besta, portanto, e o sistema de governo deste mundo, e recebe o seu poder, trono e autoridade do 
dragão. Como o Corpo de Cristo não esta completamente formado e manifesto, porem já existe, assim 
também ainda não vemos o governo imperial e universal do anticristo, mas seu espírito já esta atuando 
entre os governos e religiões.Estes versículos resumem o que vai ser descrito no resto do capítulo, A cabeça 
golpeada de morte e o império ro mano que foi destruído e depois curado com a constituição do papado que 
substituiu o império romano no seu governo mundial. A Igreja Católica teve uma função importante no 
plano de Deus, para conservar a c i v i l i z a ção ,  preservar certas doutrinas fundamentais é manter a ordem 
nos séculos escuros da Idade Media, mas temos que entendê-la como a cabeça, da besta curada. O império 
do papa conquistou os alemães pela religião quando estes haviam conquistado o império romano. Os 
bárbaros passaram a reconhecer o papa no lugar do imperador, Quem não reconhecesse o papa seria 



morto, como nós tempos em que o imperador romano, era considerado um deus. Assim, em ambos os 
impérios, muitos verdadeiros cristãos foram mortos. 

Versículo 4 refere a admiração do mundo inteiro pela organização, regime, e grandeza da Igreja Católica, 
e como  ela conseguiu se levantar do meio da destruição do império romano. Quem pelejará contra ela? Este 
é o espírito do império romano, e a essência da igreja falsa que procura uma grande organização e domínio 
natural para se tornar forte, em vez da união no Espírito. 

Versículos 5-7: Foi-lhe dada uma boca que proferia  arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 
quarenta  e dois meses; e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar  
o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os 
vencesse. Deus-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo,  língua e nação. 

As blasfêmias são muitas. Como exemplos vemos a adoração de Maria no lugar de Jesus e a substituição 
do papa no lugar do Espírito Santo. É o sucessor desta igreja nos últimos três anos e meio que vai difamar 
os santos do tabernáculo e s p i r i t u a l ,  aqueles que habitam no céu (o filho-varão) e para matar os santos 
que são descendência da mulher (Ap 12:17). Sabemos que a Igreja Católica e um cumprimento parcial 
destas profecias que referem também a igreja do anticristo, que realmente dominara o mundo em maior 
escala do que em qualquer outra manifestação da besta. Notemos uma diferença: a besta tem autoridade 
para difamar os vencedores que estão habitando no céu, mas pode matar os outros santos que não se 
prepararam antes para participarem da igreja g lo r i osa  e separarem-se completamente do espírito da 
besta. 

Apocalipse 13:8-10: 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. Se algum tem ouvidos, 
ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário e que seja 
morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. 

Deus sabe tudo com antecedência — os que vão adorar a besta e os que terão os nomes escritos no livro 
da vida. Os que terão que permanecer na tribulação tem a chave de perseverança -- Mateus 26:52;5:38; 
João 18:36.Esta chave consiste em receber perseguição sem res i s t i r ,  sabendo que vai receber galardão e 
vida eterna, e que seus perseguidores que matam com a espada, da mesma maneira serão j u l gados .  
Quem reage com sua própria força perdera a batalha. Se lutar contra outros, enfrentará luta contra si 
mesmo da mesma maneira. Mas se receber perseguição com paciência e perseverança, depois ressuscitara 
com triunfo. Portanto, neste segredo esta a perseverança e fidelidade dos santos. 

Versículo 11: Vi ainda outra besta emergir da terra; possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como 
dragão. Esta besta que surgiu da terra representa uma descrição de maior detalhe da cabeça ferida e curada 
de versículo 3, ou seja, a Igreja Católica. A primeira besta saiu do mar que representa as nações, e é, por 
conseguinte, o governo mundano. A segunda aqui surge da terra que simboliza a igreja falsa, terrestre, com 
organização e governo daqui. Os dois chifres podem representar os dois ramos da igreja: a igreja romana e 
ortodoxa. Podem também ser a Igreja Católica e as igrejas Protestantes. A besta parece cordeiro -- e 
semelhante exteriormente a Jesus e a igreja verdadeira — mas fala como dragão: Se não obedecer às 
nossas ordens, será morto. Como a história da igreja revela, os líderes católicos tomaram esta atitude 
apesar de terem aparência de piedade. As igrejas denominacionais que tem esta atitude em menor escala 
pensam que só quando se torna membro da sua organização e que se salva. 

Versículo 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. A Igreja Católica exerce toda a 
autoridade da primeira besta, o governo romano. Ela exige a mesma lealdade e fidelidade ao seu líder 
supremo, o papa, que o imperador exigia. Era o mesmo espírito em uma forma um pouco diferente. 

Versículo 13: Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante 
dos homens. Os grandes sinais são os milagres da Igreja Católica durante os séculos através de seus santos. 
Estes milagres, no poder do espírito da besta e dragão, tem o efeito e propósito de seduzir o mundo, e 
estabelecer seu domínio sobre a terra. 

Versículos 14-15: Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais quando 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  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.A imagem da besta e o governo 
mundial dos últimos dias, que governara o mundo inteiro, fazendo-o adorar a besta e receber a sua marca 
nos últimos três anos e meio. Este governo final, a ultima manifestação da besta e a mais poderosa, recebe 
seu poder da igreja falsa. Esta igreja, na sua manifestação como império religioso dos últimos, dias (através 
do movimento ecumênico), vai seduzir o mundo, incitando-os a fazer uma imagem a primeira besta. Em 



busca de paz e união, formarão o governo mundial unido com a igreja universal -- que é esta imagem a 
primeira besta de Roma e outros impérios. A igreja falsa fará com que todos adorem esta imagem. 

É importante, então, entender a direção dos acontecimentos atuais ã luz destas revelações a Daniel e ao 
apostolo João. A Igreja Católica constitui uma continuação do império romano que foi uma manifestação da 
besta assim como a igreja verdadeira manifesta Jesus através do Espírito Santo. Agora esperamos para o 
fim da época o aparecimento, não de algo novo e misterioso, mas da igreja que constitui a manifestação 
mais perfeita e completa da mesma besta que tem operado no mundo através do império romano e da 
Igreja Católica. Esta igreja vai ter domínio absoluto sobre o mundo -- mais do que os impérios anteriores. 
Através da marca da besta na mão ou na fronte ela domina as ações e pensamentos de todos que a 
aceitam. O espírito da besta já está no mundo, preparando as mentes das pessoas para aceitarem esta 
marca. 

 Através deste espírito enganador que esta cegando os olhos das multidões atualmente para esperar paz, 
união e segurança falsa, a besta esta preparando o mundo para seu domínio nos últimos dias, e para seu 
controle completo das pessoas que estão no mundo.  Somente em fazer parte do grupo que vai vencer com 
Jesus; e que vamos resistir esta marca sobre as nossas mentes e o domínio da besta em nossas vidas. 

Apocalipse 17:1-3: Veio um dos sete anjos que tem as sete taças, e falou comigo, dizendo: Vem, 
mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se 
prostituíram os REIS da terra; e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na 
terra. Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, 
besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Aqui vemos outra representação da 
igreja falsa. Uma mulher esta montada numa besta cheia de nomes de blasfêmia. É a mesma besta que 
vimos em capitulo 13. A mulher simboliza a igreja, e esta meretriz representa a igreja falsa. E l a  esta sendo 
levada ou suportada pelo sistema de governo mundial. Ela deriva seu poder da besta, como a Igreja Católica 
recebeu seu domínio dos sistemas seculares da época. Realmente, canto recebe a mulher poder da besta, 
como também dirige a ela. Depois da igreja receber seu domínio da besta, a começa a controlar o próprio 
governo secular. 

Versículos 4,5: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras 
preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante te de abominações e com as 
imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério: BABILÔNIA; A GRANDE, A MÃE 
DAS MERETRIZES E DAS ABOMINAÇÕES DA TERRA. Vemos aqui uma descrição da Igreja Católica, mãe das 
meretrizes -- as filhas dela são as igrejas Protestantes que dela saíram. A prostituição e a união com a 
besta, sistema deste mundo, no lugar de união com Cristo. Este e o sinal de toda igreja falsa. O cálice de 
ouro e representante da missa, e as vestes de escarlates e púrpuras são as dos eclesiásticos. O cálice de 
ouro tem a cor e aparência de santidade e pureza externamente, mas é cheio de abominações feitas em 
nome da religião. Escarlate e a cor de sangue, e a Igreja Católica tem sido instrumento de martirizar os 
santos através dos séculos. As riquezas e pedras preciosas mostram a igreja falsa como santuário de 
opulência em todos os países, extraindo o dinheiro do povo e usando a religião como comercio. Como temos 
visto, não só a Igreja Católica tem sido contaminada com este espírito, mas também as suas filhas, as 
igrejas denominacionais. 

Apocalipse 17:8-10: A besta que viste, era e não e, está para emergir do abismo, e caminha para a 
destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a 
fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não e, mas aparecerá Aqui está sentido, que 
tem sabedoria: As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis, 
dos quais caíram cinco, um existe, e o OUTRO ainda não chegou; e, quando chegar, tem de durar pouco. 

A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Como vimos, a 
besta e o espírito de Satanás operando no mundo através do governo, dos impérios desde o inicio do 
mundo. Este espírito, que começou com a torre de Babel, e oponente do povo de Deus que tiveram seu 
início com Abraão. As maiores manifestações da besta foram o império romano, e a Igreja Católica. A 
terceira e maior será a igreja falsa dos últimos dias, que esta para aparecer. Temos, então, a besta que era 
-- o império romano — e não é -- destruído, mas substituído sutilmente pela Igreja Católica --mas aparecera 
-- a igreja falsa com domínio perfeito que surgira do abismo nos últimos dias para a admiração daqueles que 
não tem seus nomes escritos no livro da vida, 

Das sete cabeças ou reinos cinco caíram (Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, e Grécia), um existe (Roma, que 
governa na época desta revelação, e o outro ainda não chegou. Neste caso, o ultimo esta referindo à igreja 
dos últimos dias pois e de curta duração. A Igreja Católica faz parte das cabeças da besta, mas aqui talvez 
seja incluída na cabeça de Roma, como sendo continuação dela. 



Mas em versículo 11 vemos um outro aspecto desta visão. A besta e considerada, ela mesma, o oitavo 
rei. Notamos que a profecia ou visão no Espírito não é f i x a  segundo as nossas mentes racionais, e 
conseqüentemente, não pode “ser abarcada senão pelo mesmo. Espírito que a revelou. Neste sentido vemos 
sete manifestações da besta, começando com Egito e terminando com a Igreja Católica. A igreja verdadeira, 
também tem manifestado Jesus através dos séculos, de maneira semelhante. Agora, porem, esperamos algo 
maior. A igreja falsa dos últimos dias vai ser a própria besta, revelada e aperfeiçoada entre os homens como 
nunca antes. A igreja de Cristo, com os filhos amadurecidos de Deus, ou as duas testemunhas, vão 
personificar o próprio Jesus neste mundo como nunca antes. 

Versículo 12: Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda nao receberam reino, mas recebem 
autoridade como reis, com  a besta, durante, uma hora. Este numero dez representa uma aliança de reis dos 
países que surgiram do desmembramento do império romano (Dn 7:7,8), ou seja, a Europa. Estes reis se 
unirão para formar o governo mundial, e terão autoridade com a besta por uma hora (período curto). Com 
um pensamento darão poder e autoridade a ela, para escapar de uma ameaça comum -- como a de uma 
guerra atômica, por exemplo. 

O mundo chegara a um ponto tão critico, que os lideres deste mundo oferecerão todo. seu poder e 
autoridade a besta para alcançar a paz. Esta união de pensamento na parte dos governos e religiões deste 
mundo vira como resultado da grande preocupação de todos sobre a paz em vista das crises mundiais. 
Porem, a base desta união da igreja falsa e completamente diferente do fundamento da igreja gloriosa em 
Cristo. O Espírito de Jesus traz uma paz de outra espécie, mas aqueles que nunca a experimentaram, serão 
enganados pelo espírito falso para buscar uma paz e segurança neste mundo. Este espírito já esta atuando 
no mundo atualmente entre os líderes da Europa e as grandes potências, e alguns estão buscando 
sinceramente encontrar uma solução para os problemas, não sabendo que estão sendo levados pela besta  
a cumprir estas profecias e o plano de Deus. Europa já está preparando para estes acontecimentos com o 
Mercado Comum, e o mundo esta procurando unir os sistemas religiosos com o movimento ecumênico. A 
formação de um sistema monetário mundial também faz parte deste espírito. Muitos crentes estão sendo 
enganados por estas coisas, esperando que este mundo se melhore. Mas nós aguardamos uma outra pátria, 
e de vemos abrir os nossos olhos e desligar-nos da contaminação com todo espírito falso para não sermos 
participantes do reino da besta. 

Apocalipse 17:14: Pelejarão eles CONTRA o Cordeiro, E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos 
senhores é o Rei dos reis; vencerão também os chamados, eleitos E FIÉIS QUE SE acham com ele. Aqui vemos 
o fim de toda esta preparação dos reinos da besta e de Cristo. O sistema da besta e unido através da marca 
sobre seus seguidores, que e o seu controle sobre eles. A solução para nos e encontrada era Apocalipse 
14:1, 2. Com este nome marcando as frontes dos seguidores de Cristo, estes vencerão na grande 
confrontação entre os dois reinos na consumação deste mundo. Assim, através desta vitória de Cristo no 
Seu povo, Ele será reconhecido nesta terra como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós podemos fazer 
parte deste plano glorioso se atendermos bem a palavra profética nestes últimos dias deste século. 

Versículos. 16,17: Os dez chifres que viste e a besta esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e 
despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seus corações incutiu Deus QUE 
realizem o seu pensamento, o executem à uma e dêem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as  
palavras de Deus. Aqui vemos Deus como o Autor e Coordenador de todas estas coisas. Nada acontece por 
acaso, ou fora do Seu controle. A união da igreja falsa com o governo é para cumprir o plano e propósito de 
Deus, mas no fim Deus vai usar a própria besta e o governo mundial para exercer Seu juízo e destruir a 
meretriz.Como na libertação que Deus deu ao povo de Israel através de Gideão e os trezentos, a vitória dos 
santos não é através de luta carnal da sua parte, mas os inimigos de Deus se destroem uns aos outros. 
Desta maneira, nenhum homem é exaltado, mas o Cordeiro é coroado Senhor dos senhores e Reis dos reis 
eternamente. 

Apocalipse 3:20-22: Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei 
em sua casa; e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim 
como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito 
diz às igrejas. 

 


