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Através do estudo das profecias bíblicas podemos concluir que, desde o princípio, à
marca de YHWH, a fidelidade à Sua vontade, os Seus juízos, os Seus estatutos, os
Seus testemunhos e os Seus mandamente, i.e. a Sua LEI, sempre se opôs a marca de
Satanás, da besta, que se traduz na desobediência e rebeldia aos preceitos
estabelecidos por YHWH para o homem, conforme nos fala toda a Palavra de Deus e,
em particular, os Livros de Daniel e de Apocalipse.
Vamos procurar demonstrar, da forma mais clara possível, a justaposição que sempre
se manifestou entre estas duas posições: o bem e o mal.
À medida que os dias passam e nos aproximamos mais dos dias de calamidade que
hão-de preceder a vinda gloriosa do nosso Deus e Rei Eterno, Senhor Yeshua (Jesus),
O Filho de David, podemos observar sinais inequívocos de apostasia e heresia no
mundo, particularmente no chamado mundo religioso, as quais se manifestam no
desvio da sã maneira de viver, em que abunda tudo o que é mau e em que a própria

sociedade humana dá mais valor às coisas perversas, malignas, que às coisas santas.
Tudo isto é sinal dos tempos em que vivemos. Estamos rodeados de testemunhos do
que acabamos de afirmar.
Porém, existe uma advertência muito séria para estes tempos do fim e, em particular
para todos os que se consideram “religiosos” e que, de alguma maneira procuram
chegar ao verdadeiro conhecimento, aquele que nos é transmitido pela Palavra de
Deus, a Bíblia Sagrada.
Esta Palavra tem um chamamento muito particular em Apocalipse 18:4 – “E ouvi outra
voz do céu, que dizia: Sai dela [do seio da igreja adúltera e apóstata que YHWH
apelida de “grande prostituta”], povo meu, para que não sejas participante dos
seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas”, o qual é dirigido a todos
os que, com sinceridade de coração, buscam servir ao Deus Altíssimo e andar segundo
a Sua Vontade1.
Analisemos este aviso de Deus:
1. Apela a que o Seu povo saia do meio de uma igreja corrompida e que Ele
próprio considera uma abominação.
2. Diz-nos para sair do seio de uma igreja que apostatou da verdade e que
perseguiu (e continua a perseguir) os santos do Altíssimo, mas que sofrerá, por
isso mesmo, pesada sanção.
Neste estudo não iremos procurar analisar que classe e tipos de pecados foram
cometidos por esta igreja apóstata ao longo dos séculos (fazemo-lo noutros estudos),
sendo que a lista das abominações desta igreja satânica é extensa. Vamos antes
concentrar-nos no que a Palavra de Deus chama de “sinal” ou “marca” da besta.
Em primeiro lugar vamos procurar identificar o que é a chamada “besta do Apocalipse”.
É nosso entendimento que “a besta do Apocalipse” pode ter várias leituras:
• Em primeiro lugar, ela é a força satânica que está corporizada num conjunto de
organizações e forças terrenas movidas pelo “príncipe deste mundo”, Satanás,
cujos responsáveis têm procurado, através dos tempos e de várias formas,
dominar o mundo nas várias vertentes da vida humana, e que se traduzem em
poderes económicos e governamentais, legislativos, religiosos e militares que,
conjugadamente, emprestam o seu esforço ao plano demoníaco de desviar o
homem de servir O Deus Verdadeiro, Senhor YHWH.
1

Quando utilizamos a expressão “Sua vontade”, estamos a referir-nos, indubitavelmente, a todos os
preceitos dados por YHWH ao homem, desde a Criação, para que vivesse, a qual se encontra
consubstanciada na chamada “Lei, Instrução, Ensino” ou mais simplesmente, na Torá que YHWH deu a
Israel e que já era seguida pelos santos da antiguidade, mesmo antes dela estar escrita e ser dada
através de Moisés no Monte Sinai, tal como podemos encontrar nas Escrituras inúmeros exemplos
através de Enoque, Job, Abraão (Génesis 26:5), e tantos outros servos fiéis da antiguidade. Esta mesma
“Vontade” que foi cantada em todo o Salmo 119, utilizando palavras que são sinónimo da “Sua Vontade”,
tais como mandamentos, caminho, verdade, luz, estatutos, juízos, testemunhos, veredas, etc. e toda a
palavra que sai da boca de Deus.
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•

Em segundo lugar, também entendemos, pela Palavra, que “besta” também se
refere a um homem demoníaco (cuja força e domínio lhe será entregue pelo
próprio Satanás antes da vinda do Rei eterno) e que procurará a completa
destruição da humanidade, conforme nos diz em Apocalipse 17:11 – “E a besta
que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição”.

Temos assim um duplo significado para o termo “besta do Apocalipse”, pois certamente
representa não só a corporização de todos os sistemas humanos regidos por Satanás
que se opõem à Lei eterna de YHWH e ao povo santo, como nos aparece ainda
corporizado numa pessoa que irá estar à frente da “grande prostituta” nos dias do fim.
Esta passagem de Apocalipse aparece-nos contextualizada no quadro dos
“reis”/”papas” que regeram a nação-estado do Vaticano, particularmente desde que a
mesma foi criada em 1929. Para podermos contextualizar este versículo temos que ler
também todo o Capítulo 17 de Apocalipse.
Estes são pois os propósitos da “besta”. É precisamente sobre esta “besta” ou conjunto
de poderes satânicos terrenos que “a mulher” (igreja apóstata) aparece sentada como
nos diz em Apocalipse. É com os reis (poderes) deste mundo que ela cometeu
fornicação, adulterando a Palavra de Deus, perseguindo os santos do Altíssimo. Esta é
a “grande prostituta” de que nos fala o Livro de Apocalipse.
E é deste sistema demoníaco que YHWH nos diz para sairmos, voltando-nos para Ele,
porque Dele vem a nossa salvação, Yeshua.
Do que na realidade estamos aqui a falar é de uma guerra espiritual da qual a larga
maioria dos seres humanos não se dá conta, nem imagina que nela está envolvido,
guerra essa que existe desde que o homem desobedeceu à vontade do seu Criador.
Voltemo-nos agora para a identificação do “sinal” ou da “marca” que identifica os que
servem a Satanás e os que servem O Deus Altíssimo, Senhor YHWH.
Costumamos dizer que se YHWH diz que é preto, Satanás diz que é cinzento…escuro.
Certas tonalidade de cinzento carregado podem até parecer-se com o preto, mas já
não são preto, pois já têm um pouco de branco, já têm mistura. Assim é o erro. Muitas
vezes tem foros de verdade porque se apresenta como uma verdade misturada com
erro. Ou seja, é uma verdade adulterada. É essa verdade adulterada que tem
conduzido o homem ao erro e a desviar-se da verdade de YHWH que é Yeshua, O
Messias.
Demos exemplos:
O Senhor YHWH instituiu as Suas solenidades semanais e anuais, nos dias por Ele
apontados conforme nos diz em Levítico 23. Pois veio Satanás e criou solenidades
adulteradas, paralelas, quer nas datas, quer na forma e conteúdo: A Páscoa, o Dia de
Pentecostes, o Sábado semanal (vs Domingo), etc., etc.
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O Livro de Apocalipse fala-nos de duas bestas: uma que saiu do mar e outra que saiu
da terra. Embora estas duas figuras pareçam distintas elas são basicamente a mesma,
pois a diferença entre si depende somente do período da História em que ambas se
manifestam. Ambas representam o mesmo poder terreno, diabólico, rebelde: religioso,
apóstata e cheio de heresias, económico e político, que sempre perseguiu a verdade e
os santos do Altíssimo em diferentes épocas e assim há-de persistir até que Yeshua
venha para reinar sobre todas as nações e ponha termo a este estado de coisas.
A besta que saiu do mar (o termo mar significa povos, nações e línguas sobre os quais
essa besta vem exercendo o seu poder diabólico, conforme nos é dito em Apocalipse)
nos tempos correspondentes à profecia dos 1260 anos de que nos fala Daniel e que foi
exercido pelo poder papal que vigorou entre 538 e 1798, e a besta que saiu de terra
que vem sendo exercido pelo mesmo poder restaurado, cuja chaga que parecia mortal
foi curada (lembremos que todo o mundo se admirou da cura da chaga mortal em 1929
– Tratado de Latrão e criação do Estado do Vaticano).
Vejamos algumas passagens do Livro de Apocalipse e os sinais que nos ajudarão a
melhor situar esta parte introdutória e a conhecer esta besta que irá à perdição –
Apocalipse 17:8 – “A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à
perdição; e os que habitam na terra (cujos nomes não estão escritos no livro da
vida, desde a fundação do mundo) se admirarão, vendo a besta que era e já não
é, mas que virá”. Do conhecimento desta verdade dependerá o não virmos a ser
envolvidos pelas doutrinas e pelos sinais do engano de Satanás e dos seus servos e
não recebermos a sua marca.
Vejamos:
Apocalipse 13:11-12: “E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres
semelhantes aos de um cordeiro; e falava como o dragão. E exerce todo o poder
da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam
adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada”. Esta é a imagem da
grande prostituta que tem reinado e ainda reina sobre todos os reinos deste mundo
debaixo do poder e influência de Satanás. A mesma besta que modificou os tempos e a
Lei como nos diz em Daniel 7:25a.
Apocalipse 13:16-18: “E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres,
livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o
nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem
entendimento, calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o
seu número é seiscentos e sessenta e seis [666]”. Este é o número de um homem,
o número dos vários anti-Cristos até agora e também daquele que se há-de manifestar
no tempo do fim.
Apocalipse 14:9-11: “E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se
alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua
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mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado,
no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos
anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o
sempre; e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a
sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome”. Que “sinal” será este?
Apocalipse 15:2: “E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e também os
que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal [vemos assim
que a besta também tem um “sinal”, que contradiz o sinal dado por YHWH para o
Seu povo], e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e
tinham as harpas de Deus”. Esta profecia mostra-nos aqueles que sairão vencedores
da grande tribulação que sobre eles se há-de abater. Mesmo que sejam mortos pelo
Nome do Cordeiro de Deus, eles sairão vitoriosos.
Apocalipse 16:2: “E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se
uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que
adoravam a sua imagem”. Eis sinais inequívocos de castigos que YHWH há-de
derramar sobre os que se submeterem ao poder diabólico da besta, aceitando o seu
sinal e adorando a sua imagem.
Apocalipse 19:20: “E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela
fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram
a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com
enxofre”. Este é o castigo que YHWH destinou para os principais responsáveis pelo
engano dos povos – os que comandam a própria besta e todo o falso profeta.
Apocalipse 20:4: “E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder
de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de
Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e
não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram
com Cristo durante mil anos”. Vemos aqui claramente a recompensa dos justos, de
todos os que não se vergaram ao poder da besta, mas mantiveram a sua confiança e
fidelidade aos mandamentos de Deus, conservando a sua fé em Yeshua – Apocalipse
1:6; 5:10; 14:12.
Depois de lermos estas passagens podemos então tirar as seguintes conclusões:
1. Os que receberem o sinal da besta serão aniquilados pelo Deus Todo-Poderoso,
Senhor YHWH, para todo o sempre;
2. Os que não receberem o sinal da besta (os que resistirem e provarem a sua
fidelidade ao Messias) herdarão a vida eterna, e serão reis e sacerdotes com
Cristo durante mil anos. Farão parte da Nova Jerusalém. Serão iguais aos anjos
– Lucas 20:36.
As coisas de Deus são muito simples de entender. As Suas promessas são facilmente
entendíveis e guardadas pelos simples de coração. Elas são-nos reveladas pelo
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Espírito Santo, pois Se Ele não se manifestasse no nosso coração não as poderíamos
compreender e aceitar. E isso implica uma profunda transformação e entrega dos
nossos corações.
Desde o princípio que o Senhor YHWH fala aos filhos de Israel dizendo-lhes:
Deuteronómio 30:19: “Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de
que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a
vida, para que vivas, tu e a tua descendência”, palavras mais tarde confirmadas em
Jeremias 21:8: E a este povo dirás: “Assim diz YHWH: Eis que ponho diante de vós
o caminho da vida e o caminho da morte”. Esta mesma palavra também nos
continua a ser dita hoje, pois se escolhermos os caminhos da mentira de Satanás e dos
falsos profetas estaremos a escolher o caminho da morte, estaremos a deixar que a
besta nos coloque a sua marca.
Vamos então ver, em concreto, o que significa ter a marca de Deus em alternativa à
marca da besta. Não nos esqueçamos que uma se opõe à outra: a marca de Satanás
aparece sempre como uma adulteração da marca de YHWH.
O sinal ou a marca de YHWH
- A doutrina da verdade, baseada na Lei eterna de
YHWH, na Torá de Israel
- Os Sábados santos (semanais e anuais), como
parte integrante da Torá

O sinal ou a marca da Besta (de Satanás)
- As doutrinas adulteradas, incluindo a Lei de Deus
falsificada pelo homem – Daniel 7:25
- O Domingo e as celebrações falsificadas pelo
homem e por Satanás (Natal, falsa Páscoa, etc.)

Vejamos, à luz da Palavra de Deus o que é o “sinal” ou a “marca” de Deus:
Êxodo 13:9b: “E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos,
para que a lei de YHWH esteja em tua boca”. No seu contexto, esta passagem falanos da Lei/Instrução/Ensino de YHWH dado a Israel através do Seu servo, o profeta
Moisés.
Deuteronómio 6:4-8: “Ouve, Israel, YHWH nosso Deus é o único YHWH. Amarás,
pois, a YHWH teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as
tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno [a Minha Lei/Torá], estarão no
teu coração; e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por
sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos.
Mateus 4:4: “Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá
o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus”.
Satanás tem vindo a adulterar a verdade em todos os tempos, servindo-se dos filhos da
desobediência como sua ferramenta, os que praticam a iniquidade (lembremos que
iniquidade é a trangressão da Lei de YHWH) – 1.João 3:4. Nestes tempos presentes
imperam a idolatria, a bruxaria, o espiritismo, o engano espiritual, o homicídio, toda a
sorte de perversões e muitos outros actos condenados por Deus. O Domingo afirma-se
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cada vez mais por insistência da igreja católica-romana, apóstata, que nela e nos seus
máximos representantes têm inscrito o número seiscentos e sessenta e seis, como o
falso dia do Senhor, o dia que YHWH não santificou. Ao contrário deste, o Sábado
santo é o memorial da criação de YHWH e uma das expressões da Sua vontade. O
Domingo, pelo contrário, é o dia que desde tempos antigos (lembremos Nimrod) foi
dedicado ao culto de um deus pagão – Tamuz, o deus-sol babilónico, o que é uma
abominação que YHWH não perdoou: Ezequiel 8:14-18.
Para melhor compreendermos estas questões, devemos ainda estudar as seguintes
passagens bíblicas:
• Êxodo 13:9; 20:8-11; 31:13
• Deuteronómio 6:6, 8; 30:10
• Ezequiel 9:4-6
• Romanos 4:11
• Apocalipse 7:3
A Bíblia Sagrada ensina-nos que os que irão viver com o Eterno são os que “guardam
os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”, conforme nos é dito em Apocalipse
14:12.
Conservemo-nos pois do lado dos que são fiéis a YHWH e ao Seu Messias (a Sua
Palavra), obedecendo-Lhe em amor, e aceitando unicamente a marca de YHWH nas
nossas mãos (não trabalhando ao Sábado conforme o mandamento) e na nossa testa
(na nossa mente, onde devemos guardar todos os Seus preceitos para os cumprir)
para termos a esperança viva de um dia virmos a fazer parte daquela tão grande
multidão que será a Nova Jerusalém, a Esposa do Cordeiro.
Resistamos ao diabo e aos servos dele, pois o prémio será grande, em Yeshua.
Ouçamos e retenhamos as palavras dO Verbo Divino, Aquele que se veio a revelar
como O Senhor Yeshua, na carne, falando através do profeta, em Isaías 8:16, 20 –
“Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos…À lei e ao testemunho!
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles”.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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