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Parte 2
Voltando às palavras proféticas de Apocalipse 17:9-11 vamos identificar os
personagens que lhe correspondem:
a) “cinco já caíram”:
1º - Pio XI (1922-1939), o que confirmou o Tratado de Latrão, em
Fevereiro de 1929

2º - Pio XII (1939-1958), que foi Núncio Apostólico na Alemanha nazi e
que veio depois a ser “papa”, o mesmo que silenciou o morticínio que
ocorreu nos campos nazis – o Holocausto

3º - João XXIII (1958-1963)

4º - Paulo VI (1963-1978)

5º - João Paulo I (1978 – reinou apenas 33 dias…)
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b) “e um existe”:
6º - João Paulo II (1978-2005 – reinou cerca de 27 anos)

 “outro ainda não é vindo”:
7º - Benedito/Bento XVI (Joseph Ratzinger) – “e convém que quando vier
reine por “um pouco de tempo”: este “papa” reinou cerca de 8 anos
(2005-2013, vindo a abdicar da cadeira papal)



“e o oitavo, que é dos sete, vai à perdição”
8º - Francisco I – o que “vai à perdição” e é referido como sendo dos
sete, i.e., que tem o mesmo espírito e propósito dos anteriores, sendo
ele a própria “besta” do tempo do fim, a que “era e já não é, mas que
virá”. Oriundo dos Jesuítas, começou o seu reinado em Março de 2013
e tem aberto a sua boca em inúmeras blasfémias contra YHWH.

Esta é a galeria dos “papas” que governaram o Vaticano após “ter sido curada a ferida
que parecia mortal”, a qual foi curada com a assinatura do Tratado de Latrão em
Fevereiro de 1929, tratado celebrado com o Estado Italiano com a assinatura de Benito
Mussolini e que garantiu o pedaço de terra em plena cidade de Roma, na colina do
Vaticano. Roma tem sete colinas, dos quais a do Vaticano é uma das sete.
Por esta sucessão de reis/”papas” (ligados à “besta” e comandando-a) e pelo pouco
tempo que falta cumprir até à vinda de Yeshua ben David, facilmente nos podemos
aperceber do eminente fim desta era, que se transformou num mundo doente, injusto e
podre, governado por Satanás e seus acólitos. Há muito que a condenação da grande
prostituta foi traçada.
Os nossos olhos, os olhos dos nossos filhos e dos nossos netos verão o castigo de
YHWH sobre ela e sobre todos os que abraçam as suas doutrinas inquinadas. Tal
como ela condenou à fogueira tantos servos do Elohim Altíssimo ao longo de séculos,
também ela será queimada no fogo. Numa hora virá o seu castigo à vista do mundo
inteiro (Apocalipse 18:10, 16, 19).
Apocalipse 18:8 – “Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o
pranto, e a fome; e será queimada no fogo; porque é forte o Senhor Deus
que a julga”.
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Pois “nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que
foram mortos na terra. E, depois destas coisas ouvi no céu como que uma
grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação, e glória, e
honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus; porque verdadeiros e justos
são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra
com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos” –
Apocalipse 18:24; 19:1-2.
Não que esta Babilónia espiritualmente corrupta se restrinja somente à igreja católicaromana. Ela é somente a cabeça visível de um sistema religioso iníquo muito mais
vasto, uma vez que ela tem muitas filhas que saíram do seu seio e para lá estão a
voltar através do chamado Movimento Ecuménico, subordinando-se ao “papado”
romano, ao anticristo. De resto, o conceito desta Babilónia abrange igualmente todo um
sistema corrupto implantado nas nações, nos seus governos e nas suas instituições
que há muito se vêm organizando no sentido da criação de uma “Nova Ordem
Mundial”, governada pelos globalistas do Grupo Bilderberg e suas organizações
subsidiárias... todos eles, também, parte da poderosa “besta” dos últimos dias, aos
quais muitos se estão a vergar, abjurando da fé em Yeshua HaMashiach.
Para entendermos a profecia que nos é dada acerca do(s) anticristo(s) temos de cruzar
Apocalipse 13 e 14 com o que nos é dito em Daniel cap. 7. Eis o aviso do Altíssimo:
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 [dela] na sua
testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se
deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e
enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 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”.
Atenção: se não formos capazes de identificar que “besta” é esta que exercerá o seu
poder ditatorial nos tempos do fim, não seremos capazes de identificar que homem irá
desempenhar o papel do último anticristo e conduzir multidões a aceitar a sua marca, o
sinal da besta que devemos rejeitar nas nossas vidas.
Há muito que vimos falando desta marca ou sinal, a qual foi criada para enganar todo o
mundo, levando multidões a rejeitar o sinal ou a marca do Todo-Poderoso: a Sua
Lei/Torá, e os Seus Sábados santos. A marca adulterada por Satanás e seus
seguidores é a negação da Lei/Torá e a aceitação do Domingo como dia de descanso
semanal, o que há muito vem sendo adoptado. Sim, esta é a marca da besta!
Temos então de estar inabalavelmente firmados nesta verdade eterna para não nos
deixarmos enganar como as multidões que estão destinadas à perdição.
Por isso mesmo este anticristo do tempo do fim é chamado de “homem do pecado”,
“filho da perdição”, 2.Tessalonicenses 2:3-4 porque se opõe à santa Lei/Torá de YHWH
e aos Sábados santos instituídos por YHWH.
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Lembremos que a palavra “anticristo” pode significar: 1) em oposição ao Messias ou 2)
no lugar do Messias, o que é uma usurpação maligna, “um outro Cristo”. O “papa” Leão
XIII declarou esta tão grande heresia: “neste mundo detemos (a “igreja católicaromana) o lugar de Deus Todo-Poderoso”. Isto é heresia, é uma blasfémia!!! Isto é o
“chifre pequeno a falar palavras blasfemas. Ler: 2.Tessalonicenses 2:2-3.
Porém, nós os que vivemos por fé e obediência em toda a Vontade de YHWH, i.e., a
Sua Lei/Torá (os Seus mandamentos, testemunhos, estatutos e juízos) somos filhos da
Luz e não das trevas, não ousando violar, torcer ou perverter qualquer preceito
ordenado pelo Todo-Poderoso para todo o ser humano. Se assim vivermos teremos em
nós a marca do Altíssimo e não a marca da besta, a do adversário das almas.
Este servo de Satanás é designado por “anticristo”, por “ponta pequena ou chifre
pequeno” e por “besta”. Todas estas designações bíblicas se reportam ao “homem do
pecado” que leva sobre si o número de um homem: 666.
Só um remanescente (o povo justo e fiel) não se deixará enganar:
Apocalipse 12:17 – “E o dragão irou-se contra a mulher [a Israel de YHWH,
os justos], e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo”.
O mundo inteiro será enganado pelos sinais que o anticristo dos últimos dias da era
presente irá executar à vista de todos. Ele fará poderosos sinais pelo poder de Satanás
que está nele…e, “se possível fora, enganaria até os escolhidos”… Dias de engano
estão pela frente. Cuidado pois: os fiéis estão avisados.
Como o reconheceremos? O Altíssimo dá-nos pistas seguras na Sua Palavra para que
não fiquemos confundidos. O sonho da estátua dos vários impérios revelado a
Nabucodonozor (Daniel 7) aponta para:
1.
2.
3.
4.
5.

A cabeça de ouro: o Império dos Caldeus
O tronco e braços de prata: o império Medo-Persa
A cintura e coxas de cobre: o império Grego de Alexandre
As pernas de ferro: o império Romano (Roma e Constantinopla)
Os pés feitos de uma mistura de ferro e de barro: os 10 reinos do fim, os 10
chifres (a Europa), os 10 dedos da estátua. E é do meio destes 10 chifres
(reinos/poderes ao tempo do domínio romano) que saiu uma ponta pequena (um
chifre menor mas que se engrandeceu, derrubando três outros reinos/chifres).
Os três reinos que foram eliminados pelo chifre pequeno foram: os Hérulos, os
Vândalos e os Ostrogodos, povos que foram vencidos pelo poder dos exércitos
papais (por isso a tiara papal incorpora 3 coroas), restando os seguintes na
divisão original de Roma:
- os Alemanni (Germanos)
- os Francos (Franceses)
- os Saxões (Grã-Bretanha)
- os Visigodos (Espanha)
- os Suevos (Portugal)
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- os Burgundeses (Suiços)
- os Lombardos (Italianos)
Esta mescla de povos veio a dar origem à actual União Europeia. Já em Daniel 2 estes
mesmos poderes são-nos apresentados nas figuras de animais, alguns deles alados.
Eis a descrição profética da “ponta pequena” em:
Daniel 7:8 – “Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu
outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram
arrancados; e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma
boca que falava grandes coisas [blasfémias]”.
O capítulo 7 de Daniel dá-nos pistas seguras acerca deste poder ou “chifre pequeno”:












Emergiu do meio da 4ª besta: o paganismo de Roma – Daniel 7:7-8
Emergiu do meio das 10 pontas/chifres: as 10 divisões de povos segundo os
romanos (ver abaixo) e venceu três destas divisões/reinos
Surge depois das 10 pontas/divisões de Roma: i.e., após a queda do Império
de Roma no ano 476 d.C. (queda do Império Romano)
É diferente das outras pontas pois detém o poder religioso e o político
Poder centralizado em Roma, com maior pompa, que dominou os restantes
reinos europeus, os quais lhe prestavam vassalagem
Eliminou três reinos como já dissemos (os Hérulos em 493 d.C, os Vândalos
em 534 d.C. e os Visigodos em 538 d.C.)
Pronunciou ousadamente blasfémias contra O Todo-Poderoso, arrogando-se
o direito de ensinar doutrina que é contrária à Palavra do Altíssimo, como,
por exemplo, o direito de perdoar pecados aos homens; a confissão dos
nossos pecados perante um sacerdote romano tão pecador (ou mais) do que
nós; as indulgências a troco de dinheiro; a infalibilidade papal; as orações
pelos mortos, dirigidas a Maria e aos “santos”; ensinam o povo a descansar
nos Domingos (1º dia da semana) em vez de obedecerem ao 4º
mandamento que lembra os fiéis a observarem o descanso nos dias de
Sábado, que O Eterno santificou; ensinam a abominável idolatria, etc., etc.
Só mentiras, estas e muitas mais. Este tem sido o papel da “grande
prostituta” que tem vindo a arrastar multidões para a condenação eterna.
Lembremos: só Yeshua HaMashiach é O Único Mediador junto do Pai
(1.João 1:7, 9)
Malditos são os que perseguiram, torturaram, roubaram e mataram os santos
do Altíssimo
Os mesmos que mudaram os tempos e a santa Lei/Torá (Daniel 7:25)
Esta primeira besta reinou durante um tempo, tempos e metade de um
tempo, i.e., 1.260 dias/anos até que recebeu uma ferida que parecia mortal
(538 a 1798) mas que veio a ser curada em 1929 (Tratado de Latrão).
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Este poder maligno que reinou a seu belo prazer pela força, pela mentira e pelo terror
durante os profetizados 1.260 anos, foi apeado no ano de 1.798 quando o General
Bertier, a mando de Napoleão prendeu e desterrou o “papa” Pio VI para França
(Avinhão) onde veio a morrer no ano seguinte. Tal poder maligno só voltou à cena
internacional em 1929. Esta ferida que parecia mortal foi curada neste ano com a
assinatura da Concordata entre o Estado Italiano e a Igreja Católica, que consagrou a
cedência de uma parte de Roma para a instalação da sede do Estado do Vaticano,
numa das 7 colinas de Roma.
Mas, olhando para o passado histórico podemos dizer que com a queda dos
imperadores romanos emergiram os anticristos, os “papas”, os chefes da “grande
prostituta” de que nos fala o Livro de Apocalipse, a nova Babilónia, aquela que é o
“mistério da iniquidade” e a mãe de todas as prostituições espirituais da Terra.
O apóstolo João anunciou que, já no seu tempo, o espírito do anticristo estava no
mundo:
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 está no mundo”.

Sim, muitos foram os que após a partida dos apóstolos foram introduzindo heresias no
seio da congregação dos santos, chamando a si mesmos a chefia do rebanho,
fragmentando-o. Os chamados “pais da igreja” foram alguns desses.
Sim, o tempo para nos arrependermos, entregando-nos à misericórdia do Altíssimo, é
HOJE. Amanhã pode ser tarde.
A chaga “mortal” que foi curada em 1929
Tendo reinado com total impunidade desde os anos de 5381 a 1798 (cumprindo a
profecia dos 1.260 dias/anos de Apocalipse 12:6, tal “igreja” sofreu uma ferida que
parecia mortal: o “papa” romano foi preso em Roma pelo General Bertier no ano de
1798, tendo sido levado cativo para Avinhão, onde veio a falecer.
1

Ano de 538: ano da derrota dos três últimos povos “bárbaros” que assediavam Roma (Hérulos,
Vândalos e Ostrogodos) em que o Imperador do Império Romano lhe entregou o poder, templos pagãos,
etc. Por isso a mitra papal usa 3 coroas.
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Então, de 1798 a 1929 não houve “sumo-pontífice” em Roma. Como já antes dissemos,
somente em 1929 foi assinado em Roma uma Concordata com o Estado Italiano
(rubricada por Mussolini) que permitiu curar a chaga que parecia mortal aos olhos do
mundo. Até alguns jornais o anunciaram em grandes títulos, parafraseando a Bíblia
Sagrada, dizendo: “A chaga mortal foi curada”!
Louvado e engrandecido seja O Todo-Poderoso, Adonai YHWH!
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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