




• Um dos sinais da volta de Jesus é a operação do 
Anticristo no mundo. 

• O seu governo será mundial e de acordo com o 
apóstolo João, o espirito dEle já está atuando no 
mundo (1 Jo 4.3). Necessitamos de discernimento e 
sabedoria para enfrentarmos este mundo dominado
pelo deus deste século, Satanás (2 Co 4.4: 1 Jo 5.19). 

• Mais do que nunca necessitamos do poder divino e 
de discernimento espiritual para não sermos
enganados pelas forças do mal.



▪ Quando estudamos a respeito da Escatologia Bíblica, não 
podemos deixar de falar a respeito de Anticristo.

▪ Nos Livros de Daniel e Apocalipse existem várias expressões e 
figuras que apontam para ele embora o espirito dele já esteja 
atuando no mundo e muitos anticristos têm se levantado, ele 
ainda não foi revelado.

▪ Quando o Senhor autorizar a ‘operação do erro’ o Anticristo 
entrará decisivamente em ação, e sairá a enganar os que habitam 
no mundo. 

▪ Por fim, o Senhor Jesus derrotará com o sopro da sua boca e o 
lançará no lago que arde com fogo e enxofre.



1- QUEM E O 

ANTICRISTO

1. A encarnação do mal.



•A expressão
utilizada por João 
para “Anticristo no 
grego é artichristos
refere-se a um ser 
político cujo
governo terá um 
alcance mundial. 

Ele fara prosperar o engano, negará a perfeita humanidade de Jesus (2 Jo 7).



•proferirá as palavras
contra o Altíssimo e 
promoverá a abominação
da desolação (Mt 24.15). 
Esse ser satânico, 
influenciará os que 
habitam na Terra de tal
maneira que será adorado
como um deus (Ap 13.8).

E adoraram-na todos os que 
habitam sobre a terra, esses 
cujos nomes não estão 
escritos no livro da vida do 
Cordeiro que foi morto desde 
a fundação do mundo. 
Apocalipse 13:8



• O termo “anticristo só aparece
nas Cartas de João: 1 João 2.18-
22; 4.3 e 2 João 7. 

• É importante ressaltar que 
segundo Tim Cahaye o termo
“anticristo pode ser aplicado
tanto ao indivíduo como ao
sistema que ele representa. 

• O profeta Daniel afirma que o 
Anticristo firmará um concerto 
com muitos por uma semana: e, 
na metade da semana, fará
cessar o sacrifício e a oferta de 
manjares: e sobre a asa das 
abominações virá o assolador
[…]” (Dn 9.27). 



•Os termos “sacrifício e 
oferta de manjares”. pode
ser uma alusão ao templo
em Jerusalém, onde
atualmente funciona uma
mesquita. 

• Segundo a Palavra de 
Deus, este templo será
reedificado; pois será ali
que o Anticristo cometerá
uma abominação, fato
que será decisivo para 
Israel perceber o engano
satânico.



•2. Um homem
que tentará
usurpar o lugar
de Deus.

A esse cuja vinda é 

segundo a eficácia 

de Satanás, com 

todo o poder, e 

sinais e prodígios de 

mentira, 

2 Tessalonicenses 2:9





•3. Um homem
que enganará
os que habitam
na Terra.



➢ O Anticristo será um homem de sucesso, carismático loquaz, que 
cooptará todos os que habitam na Terra. 

➢ Ele enganará os homens de diferentes classes sociais, todos
aqueles que não quiseram se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. 

➢ Que Jesus Cristo seja o nosso Senhor até o fim dos tempos e que 
não sejamos enganados pelo Anticristo.



•II- A TRINDADE 
SATÂNICA

1. O dragão.



▪ A Palavra de Deus nos mostra que, no período da Grande 
Tribulação, será levantada uma tríade satânica, que se 
estabelecerá com muita força: 

▪ “E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres 
semelhantes aos de um cordeiro; e falava como o dragão (Ap 13.11). 

▪ Essa tríade é formada pelo dragão (Diabo), o Anticristo e o 
falso profeta. 

▪ Nas Escrituras Sagradas a palavra “dragão” é sempre 
utilizada como uma referência ao Diabo: 

▪ “Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e 
Satanás, e amarrou-o por mil anos” (Ap 20.2).



•ATUALMENTE ESTAMOS 
SENDO TENTADOS PELO 
DIABO (JESUS TAMBÉM FOI 
TENTADO
• JESUS RESISTIU AS 
TENTAÇÕES COM A PALAVRA 
DE DEUS (JESUS DEU-NOS 
EXEMPLO COMO VENCER)

Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao 
diabo, e ele fugirá de vós.Tiago 4:7



•2. Anticristo.
Filhinhos, é já a última hora; e, 
como ouvistes que vem o anticristo, 
também agora muitos se têm feito 
anticristos, por onde conhecemos 
que é já a última hora.
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. 1 João 2:18,19



Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, o Anticristo 
aparece nas Escrituras Sagradas com vários títulos:

“o homem do pecado”,

e filho da perdição” (2 Ts 2.3). 

“o iniquo (2 Ts 2.8), 

“um pequeno chifre (Dn 7.8), 

“o príncipe que há de vir (Dn 9.26)
e o rei que fará conforme sua vontade” (Dn 11.36).



➢ O Anticristo terá uma ação proeminente na 
política mundial, prometendo dias melhores para 
o mundo. 

➢ Porém, como pode o Mal oferecer algo que não 
tem? 

➢ Sendo ele o pai da mentira, não terá dificuldades 
em falsear a verdade. 

➢ Ao que tudo indica, ele enganará a todos com um 
discurso conciliador, mas é lobo, e não ovelha. 

➢ O mundo, que jaz no maligno, não encontrará 
dificuldades para se alinhar à política nefasta 
deste líder astucioso. que, segundo o pastor 
Antônio Gilberto afirma na obra O Calendário da 
Profecia surgirá da área do antigo Império 
Romano (Dn 9.26).



•3. Falso Profeta.



3. Falso Profeta.



• Ele será símbolo do poder religioso e porta-voz do 
Anticristo.

•

• No livro do Apocalipse é identificado como a Besta
que subiu da terra, a qual “tinha dois chifres
semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como
o dragão (Ap 13.11). 

• Certamente terá a “aparência de um cordeiro, mas 
agirá como um demônio sagaz.

• Terá muita fluidez nos seus discursos, com 
capacidade, dada por Satanás, de até fazer descer
fogo do céu. 

• Ele estabelecerá um sistema de colocação do nome
ou número da Besta na mão direita ou na testa dos 
homens, que servirá para autorizar transações
comerciais em todo o mundo.



III- O GOVERNO 
DO ANTICRISTO

1. Terá uma abrangência mundial.



• O ANTICRISTO SERÁ O ÚLTIMO DO GRANDE 
GOVERNO MUNDIAL

• EM Ap 13:11 ELE É A “BESTA QUE SUBIU DO MAR”

• Segundo a Declaração de Fé das Assembleias
de Deus “o mar” é uma linguagem metafórica e 
indica as nações, povos e línguas.

• ASSIM COMO O MAR É IMENSO SERÁ A INFLUÊNCIA 
DO ANTICRISTO PARA O MAL

• O GOVERNO MUNDIAL DO ANTICRISTO NÃO TERÁ 
LIMITES EM SUAS DECISÕES POLITICAS E 
ADMINISTRATIVAS, POIS O MUNDO ESTARÁ 
DEFINITIVAMENTE GLOBALIZADO, HEGEMONIZADO 
PELO ESPÍRITO DO DRAGÃO (DIABO) 



✓ Ele, prometendo paz e 
segurança, convencerá os
povos (inclusive Israel) 
sobre o que considera ser 
o melhor caminho a seguir. 

✓ Com isso, estenderá seus
“tentáculos opressores por 
todos os lugares, unindo
nações, povos e religiões! 

✓ Quão grande decepção
será para os que habitam
na Terra, no final de todas
essas coisas.



•2. Firmará
uma aliança
com Israel.



• O Anticristo fará um acordo com 
muitos povos, mas em especial com 
Israel (Dn 9.27). 

• Na Grande Tribulação, Israel se tornará
protagonista nas relações internacionais, 
pela eficácia do príncipe de Satanás, que 
é exímio mentiroso. 

• Que ironia, o Altíssimo fez uma aliança
com o povo de Abraão, Isaque e Jacó (Sl
89.3), mas Israel a desprezou e, agora, o 
compromisso de lealdade será com o 
Diabo, o Inimigo do povo de Deus.



•3. Usará
de engano.





• O anticristo será uma manifestação 
do Mal, mas em seres humanos, que 
sempre resistiram ao pensamento e 
modo de vida adotados pela noiva 
do cordeiro ‘orgulhosamente cegos’ 
e movidos pelo desejo de prosperar 
a qualquer custo, aceitaram esse 
líder diabólico. 

• Assim serão levados a ruína, no 
engodo final promovido pelo diabo, 
no último capítulo da história do 
mundo atual.

SEJA FELIZ, 
JESUS TE AMA



REFLEXÃO

1. Quem é o Anticristo?

Um líder político cujo seu governo 
terá um alcance mundial.



REFLEXÃO

2. Segundo a lição, como o 
Anticristo se apresentará para as 

nações?

Ele se apresentará como alguém que tem a solução 
para todos os problemas da humanidade.



REFLEXÃO
3. Cite algumas características do Anticristo.

Um homem soberbo, oposto ao verdadeiro 
Cristo, alguém que exalta a si mesmo contra o 

Altíssimo e exige adoração.



REFLEXÃO

4. Como é composta a trindade satânica?

O Dragão, o Anticristo e o Falso Profeta.



REFLEXÃO

5. Como o Anticristo é identificado 
no texto de Apocalipse 13.1? 

Como “uma besta que tinha sete cabeças e dez 
chifres, dez diademas, e, sobre as cabeças um 

nome de blasfêmia.


