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17ª Escola Bíblica ADTS

Tema:

A BESTA, OS EUA E O ANTICRISTO

I - A BESTA 

1. Quarto animal de Dn 7
Ele foi precedido por uma simbologia dos quatro ventos dos céus 
combatendo no mar grande.

“Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, na minha visão da noite, e 
eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande.” (Dn 7.2)

Os três primeiro animais são simbolizados em um leão com asas 
de águia, um urso e um leopardo.

Preletor:  
Pr. Levi Matos Marins

Pós Graduação em História de Israel
Especialista em Escatologia

Reitor do Instituto Bíblico Bethlehem
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2. Sua ligação com o império romano

O quarto animal é chamado “a primeira besta”. Ele é o 
império romano. 

“Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis 
aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual 
tinha dentes grandes de ferro; ele devorava, e fazia em pedaços, e 
pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os animais 
que apareceram antes dele e tinha dez pontas.” (Dn 7.7)

3. A queda do império romano

“9 Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião 
de dias se assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da 
sua cabeça, como a limpa lã; o seu trono, chamas de fogo, e as rodas 
dele, fogo ardente. 10 Um rio de fogo manava e saía de diante dele; 
milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante 
dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.” (Dn 7.9,10) 

   Essa besta representa o domínio do reino das trevas. Daniel vê Deus 
assentado em um trono estabelecendo uma arma contra essa besta. Essa 
arma é a Igreja e o evangelho simbolizado no primeiro selo do apocalipse.

“1  E, havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro 
animais, que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê!  2  E olhei, e eis um 
cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele tinha um arco; e foi-lhe 
dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer.” (Ap 6.1,2).

 O império romano não foi totalmente destruído, ele prossegue 
simbolizado nos pés de ferro e barro. Daniel diz que o quarto animal será 
morto por Jesus Cristo:

4. Sete cabeças
5. Dez chifres
6. O leopardo, o urso e o leão com asa de águia
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7. Quem é a besta?
     As dez pontas. A besta reaparece no apocalipse com característica dos 

três primeiros animais. 

“E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés, como os de 
urso, e a sua boca, como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o 
seu trono, e grande poderio.” (Ap 13.2).

 A besta levará os homens a adorarem a Satanás. Será um governo 
político que nos últimos dias se destacará sobre todas as outras nações. 

“E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, 
dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra 
ela?” (Ap 13.4)

II - O FALSO PROFETA

1. Tem dois chifres

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

     Ele tem um testemunho semelhante ao de João Batista. Assim 
como João Batista preparou o caminho de Jesus, a besta que sobe da terra 
prepara o caminho do anticristo.

    Dois chifres, simboliza um testemunho de poder.

2. Chifres semelhantes ao de um cordeiro

     Ele tem um testemunho semelhante ao de Jesus Cristo.
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3. Faz grandes sinais

  . Faz fogo descer do céu, imitando as Duas Testemunhas.
      Significa um engano baseado nas características dos profetas 
do antigo testamento.

   . Prepara o caminho do anticristo

4. É a besta que subiu da terra
Comparando com Dn 7 esta besta deve ser interpretada como um 
judeu que apoiará o anticristo e o indicará como Messias.

I - A BABILÔNIA APOCALIPTICA

1. Foi gerada pelo império romano
2. Sua missão

Ela é a mãe das prostituições e mãe das abominações da Terra.

3. Quem é a babilônia apocalíptica?
A igreja fundada pelo imperador Constantino – Católica apostólica 
romana.

4. Embriagada com o sangue dos santos

5. A besta, o anticristo e a Babilônia

6. A sua queda
Os dois motivos pelos quais o anticristo derrubará a babilônia 
apocalíptica.

II - ISRAEL NOS ÚLTIMOS DIAS

1. A esperança da vinda do Messias
2. A aliança com o inferno
3. A águia e o templo
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O templo de Salomão foi destruído por uma nação que possuía a 
águia como símbolo – Babilônia. 
O templo de Herodes foi destruído por uma nação que possuía a 
águia como símbolo – Roma. 
A besta, que é a nação que entregará o poder ao anticristo terá como 
símbolo a águia.

4. A reconstrução do templo
“Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou 
o profeta Daniel, está no lugar santo (quem lê, que entenda),” (Mt 
24.15)

“o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se 
adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, 
querendo parecer Deus.” (1Ts 2.4).

5. O templo e a mesquita

6. O instituto do templo

7. A embaixada americana em Jerusalém

    A mudança de sede já foi aprovada pelo Congresso em 1995, mas, por 
questões de “segurança nacional”, foi adiada por todos os presidentes desde então. 
Donald Trump decidiu reconhecer Jerusalém e mudar a embaixada americana. 

“Estamos aceitando o óbvio. Israel é uma nação soberana e Jerusalém é 
a sede do seu Governo, Parlamento e Supremo Tribunal”, (Trump)

8. Carta do Sinédrio a Donald Trump

9. Donald Trump e o Shekel
Símbolo do resgate da alma dos israelitas. Símbolo da expiação das 
almas dos israelitas (Êx 30.11-16)
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10. O plano de paz para Israel

     Em 25 de junho de 2019, Jared propôs um plano de paz entre Israel 
e os palesti nos.
h� ps://veja.abril.com.br/mundo/plano-de-genro-de-trump-de-paz-israel-
palesti na-ignora-realidade-politi ca/

          Segundo a profecia bíblica, Israel fará uma aliança com o anti cristo, 
que Isaias chama de aliança como inferno.

“Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua 
santa cidade, para exti nguir a transgressão, e dar fi m aos pecados, e expiar 
a iniqüidade, e trazer a justi ça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o 
Santo dos santos.” (Dn 9.24) “Sabe e entende: desde a saída da ordem para 
restaurar e para edifi car Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, sete semanas 
e sessenta e duas semanas; as ruas e as tranqueiras se reedifi carão, mas em 
tempos angusti osos.” (Dn 9.25)
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11. O poder dos inimigos de Israel está perto do fim
          A riqueza de muitos inimigos de Israel está no petróleo. Essa riqueza 

está com os dias contados. Alguns especialistas falam em 2030 e outros até 
2050, mas ela está perto de acabar.

12. Israel, o país número 1 do mundo

13. Os EUA, a ONU e Israel
          Se os EUA retirar o seu voto contra a punição a Israel, o conselho 

da ONU já tem aprovada contra Israel diversas resoluções.

I. ANTICRISTO

1. Nos dias do império greco/macedônio

2. Desde os dias da igreja primitiva

“e todo 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 está já no mundo.” (1Jo 4.3)

3. O anticristo receberá poder da besta

“8 Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta 
pequena, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas; e 
eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca 
que falava grandiosamente. 11 Então, estive olhando, por causa da voz 
das grandes palavras que provinha da ponta; estive olhando até que o 
animal foi morto, e o seu corpo, desfeito e entregue para ser queimado 
pelo fogo.” (Dn 7.11)

“E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias; e 
deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses.” (Ap 13.5)
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4. A Igreja nos dias anteriores a manifestação do anticristo

Não temos como saber detalhes sobre o comportamento da Igreja 
nos Últimos Dias da Era da Igreja. A manifestação do anticristo será a 
maior representatividade das portas do inferno. Segundo as palavras 
de Jesus Cristo, temos a garantia de que elas não prevalecerão contra a 
Igreja. A Igreja pode procurar no mundo sinais que sejam compatíveis 
com a profecia bíblica sobre o anticristo. Acredito mesmo, que a Igreja 
poderá influenciar no conhecimento que Israel acabará por adquirir 
sobre o anticristo e esse conhecimento colaborará na quebra da 
aliança. Dezembro de 2019, enquanto escrevo este livro, vemos notícias 
desafiando o Deus da Bíblia. Fazem peças teatrais e filmes que denigrem 
a mensagem bíblica. Coisa semelhante eles não fazem contra as outras 
religiões. Só o cristianismo pode ser atacado; se as outras religiões forem 
atacadas é crime de intolerância religiosa. É uma perseguição que tende 
a crescer. O mundo trata o cristianismo como o responsável por eles não 
conseguirem andar nos caminhos errados com a consciência “livre”. A 
todo o momento vemos notícias em periódicos que tentam ridicularizar 
a fé cristã. A revista veja de 13 de setembro de 2019 afirmou que a 
ciência, a democracia e a tolerância estão sendo atacadas pelos cristãos. 
A revista afirma que a ciência, a democracia e a tolerância são vitimas 
dos cristãos.

5. A Igreja poderá identificar o anticristo antes do arrebatamento?
O espírito do anticristo trabalhará para que os homens não busquem 
conhecimento para identifica-lo. O anticristo poderá mesmo se passar 
por evangélico.

6. O anticristo proclamará A MENTIRA
“Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal 
e a uma mesma mesa falarão a mentira; ela, porém, não prosperará, 
porque o fim há de ser no tempo determinado.” (Dn 11.27)
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7. O número 666

“16 E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, 
lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa,  17 para que ninguém 
possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da 
besta, ou o número do seu nome.  18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem 
entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem; 
e o seu número é seiscentos e sessenta e seis.” (Ap 13.16-18).

O anticristo fará uso desse número, mas principalmente usará o 
significado desse número

Qual o significado do sinal da besta ? (2Tm 3.2-4)

   A marca da besta significa controlar o que as pessoas pensam (marca 
na testa), e controlar o que as pessoas fazem (marca na mão). O número 
666 representa as 18 qualidades ruins que o anticristo implantará na terra 
durante a Grande Tribulação. Essas qualidades estarão agrupadas em 3 (três) 
conjuntos de seis qualidades ruins: 

6 6 6
homens serão amantes de 

si mesmos, ingratos, cruéis,

gananciosos, ímpios, inimigos do bem,

 presunçosos, sem afeição natural, traidores,

soberbos, implacáveis, atrevidos,

blasfemos, caluniadores,  orgulhosos,

 desobedientes a seus pais, incontinentes,  mais amigos dos deleites 
do que amigos de Deus
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8. A nacionalidade do anticristo

“E, depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não 
será mais; e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o 
santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá 
guerra; estão determinadas assolações.” (Dn 9.26)

      O povo neste texto é a besta. O príncipe é o anticristo. Daniel diz que o 
anticristo terá como nacionalidade a besta que destrói Jerusalém. Os romanos 
destruíram Jerusalém.

9.  Ele fará guerra aos santos e os vencerá

“E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los; e deu-se-lhe 
poder sobre toda tribo, e língua, e nação.” (Ap 13.7)

10. A manifestação do anticristo

“1  Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa 
reunião com ele,  2  que não vos movais facilmente do vosso entendimento, 
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, 
como de nós, como se o Dia de Cristo estivesse já perto.  3  Ninguém, de 
maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a 
apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição” (2Ts 2.1-3)

11. Vai assentar-se no templo de Deus

4  o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; 
de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer 
Deus.  5  Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava 
convosco?  6  E, agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio 
tempo seja manifestado.” (2Ts 2.4-6)
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12. Quem é aquele que resiste ao anticristo?

“7  Porque já o mistério da injustiça opera; somente há um que, agora, 
resiste até que do meio seja tirado;  8  e, então, será revelado o iníquo, 
a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo 
esplendor da sua vinda;  9  a esse cuja vinda é segundo a eficácia de 
Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira,  10  e com 
todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam 
o amor da verdade para se salvarem.  11  E, por isso, Deus lhes enviará a 
operação do erro, para que creiam a mentira” (2Ts 2.7-11).

13. O anticristo e os juízos de Deus.

“9 E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o 
nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; e não se arrependeram 
para lhe darem glória 11 E, por causa das suas dores e por causa das suas 
chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas 
obras. 21 E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do 
peso de um talento; e os homens blasfemaram de Deus por causa da 
praga da saraiva, porque a sua praga era mui grande.” (Ap 16.9,11,21)

“15 E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, 
e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas 
das montanhas 16 e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e 
escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira 
do Cordeiro,” (Ap 6.15,16)

        O apocalipse anuncia que o governo do anticristo será caracterizado por 
muitas guerras (conforme o segundo cavaleiro do apocalipse), fome (conforme 
o terceiro cavaleiro do apocalipse), enfermidades e morte (conforme o quarto 
cavaleiro do apocalipse). O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da 
besta que apoia o anticristo e o seu trono tornou-se tenebroso. O poder dos 
EUA se tornará tenebroso.
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“10 E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu 
reino se fez tenebroso; e os homens mordiam a língua de dor. 11 E, por 
causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus 
do céu e não se arrependeram das suas obras.” (Ap 16.10,11) 

Todos esses juízos serão atribuídas a intransigência divina. Esse tema 
foi defendido no filme Noé, de 2014, onde os anjos caídos atribuem a 
intransigência divina a razão de estarem naquelas condições. Os anjos caídos 
prosseguem dizendo que os homens pecaram, Deus decidiu castiga-los e os 
anjos decidiram defender a humanidade. Deus não aceitou essa defesa e os 
teria banido do céu. Essa é a mensagem do filme. Nos últimos dias da era da 
Igreja o anticristo também atribuirá a Deus os males do mundo.

14. O anticristo blasfemará o nome de Deus

“E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do 
Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues 
nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo.” (Dn 
7.25)

        Blasfemar contra o nome de Deus, pegando o contexto em que Jesus 
falou sobre aqueles que blasfemavam contra o Espírito Santo, significa atribuir 
uma obra de Deus aos demônios ou atribuir uma obra dos demônios a Deus. 
Essa será a blasfêmia do anticristo. 

15. A revelação do anticristo 
       Chegará um momento que o anticristo se revelará a humanidade, 

afirmando ser o príncipe do mal? Ele oferecerá à humanidade a possibilidade 
de lutar contra o juízo de Deus? A mentira original se repetirá no fim da Grande 
Tribulação, com o anticristo se revelando e abrindo uma luta declarada contra 
o Deus da Bíblia? 



A Besta, os EUA e o Anticristo

18

16. A mensagem do anticristo
       O anticristo convencerá a humanidade que os juízos de Deus acontecerão 

ou negará a proximidade dos juízos? Hoje os homens vivem como se não fosse 
sofrer juízo jamais. Hoje a humanidade não demonstra nenhuma preocupação 
sobre um juízo final. 

       O anticristo proclamará A MENTIRA anunciada por Daniel, que significa: 
“É possível desafiar uma ordem divina”. Essa MENTIRA começou a ser 
anunciada no Éden.

             O anticristo iniciará o seu engano falando em Deus e defendendo Israel, 
mas o seu discurso final será declarado contra o Deus da Bíblia.

17.  Será proibido invocar o Deus da Bíblia

Na verdade será proibida a invocação a toda e qualquer divindade.

“o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; 
de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo 
parecer Deus.” (2Ts 2.4)

 Até a Babilônia Apocalíptica será destruída, pois ela, apesar de invocar 
uma imagem de escultura e a Maria que não pode atendê-los, dirigem suas 
preses ao Deus da Bíblia. Israel, como último povo a manter a adoração ao 
Deus da Bíblia serão perseguidos e as nações do mundo serão convencidas 
pelo anticristo a empreender uma invasão a Israel. Essa batalha é chamada 
de Armagedom.

 As enfermidades e a fome serão atribuídas a juízo do Deus da Bíblia e todos 
serão proibidos de invocar o Deus da Bíblia. Conhecedores das Escrituras que 
não foram arrebatados, serão proibidos de consultar as Escrituras e invocar o 
nome de Jesus.
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Nesse momento, os homens se unem ao anticristo, blasfemando contra Deus:

“8 E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido 
que abrasasse os homens com fogo. 9 E os homens foram abrasados 
com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder 
sobre estas pragas; e não se arrependeram para lhe darem glória. 10 E o 
quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se 
fez tenebroso; e os homens mordiam a língua de dor.” (Ap 16.10)

18. Hoje os EUA tem como adversário no mundo o bloco comunista.

“Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão; e sairá com grande 
furor, para destruir e extirpar a muitos.” (Dn 11.44)

19. A Rússia e sua influência na eleição americana 

 Pode ser apenas uma questão de interesse financeiro
 É interessante ver o “urso” ajudando Trump a assumir o governo da 
“águia”. Não parece que todos estão se unindo para formar um governo 
mundial?

Junto a tudo isso, os acontecimentos que se seguem após a eleição do 
Trump quando comparado com as Escrituras observamos muitas semelhanças
 Os rumores do norte o espantarão
 O templo será construído com apoio do anticristo
 Aliança de paz entre muitas nações
  O genro do trump
 O anticristo terá o poder de colocar todas as nações contra Israel
  O presidente desta suposta besta tem poder de fazer isso com 
Israel hoje?
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20. A Batalha do Armagedom

Os maiores aliados do anticristo são identificado geograficamente:

“E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e a sua 
água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente.” 
(Ap 16.12).

 Todos os povos serão convencidos a lutar contra Israel. A Igreja não 
estará na terra, e anticristo convencerá o mundo a acabar com o último povo 
que adora o Deus da Bíblia – Israel:

“13  E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi 
saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, 14  porque são espíritos 
de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis de 
todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande Dia do 
Deus Todo-poderoso.” Ap 16.13,14)

O exército do anticristo entra na Terra Santa

“16  E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom.” (Ap 16.16).
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