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Hoje nós temos a presença do nosso irmão Flávio Agapito, de Mogi Mirim quem estará nos ajudando
na explanação na palavra de DEUS, lendo e participando conosco. Ele estará fazendo a leitura do capítulo 14
de Zacarias.
Pr. Flávio Agapito: Paz seja convosco. Estou muito contente em estar aqui neste programa para
divulgar a palavra de DEUS porque esta foi a ordem que JESUS deu aos seus discípulos no livro de Marcos:
MARCOS 16:15-18
15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.
16. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.
17. E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas
línguas;
18. pegarão em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as
mãos sobre os enfermos, e estes serão curados.
Prezados, como o estudo de hoje está baseado no livro de Zacarias, irei lê-lo neste momento. Agora,
você que está com a palavra de DEUS em suas mãos, passe a acompanhar a leitura. Por que razão? Porque
JESUS falou: "examinai as escrituras, e cuidai ter nelas a vida eterna; e são delas que de mim testificam"
João 15:39. No livro de João, JESUS diz:
JOÃO 8:32
32. e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Portanto, neste momento você irá acompanhar a leitura da palavra de DEUS e assim, estará conhecendo
a verdade pois o próprio JESUS falou na sua oração sacerdotal, no livro de João:
JOÃO 17:17
17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, vamos à leitura:
ZACARIAS 14:6-15
6. Acontecerá naquele dia, que não haverá calor, nem frio, nem geada;
7. porém será um dia conhecido do Senhor; nem dia nem noite será; mas até na parte da tarde haverá
luz.
8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar
oriental, e metade delas para o mar ocidental; no verão e no inverno sucederá isso.
9. E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome.
10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimom, ao sul de Jerusalém; ela será
exaltada, e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta
da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei.
11. E habitarão nela, e não haverá mais maldição; mas Jerusalém habitará em segurança.
12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém:
apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua
se lhes apodrecerá na boca.
13. Naquele dia também haverá da parte do Senhor um grande tumulto entre eles; e pegará cada um
na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo.
14. Também Judá pelejará contra Jerusalém; e se ajuntarão as riquezas de todas as nações
circunvizinhas, ouro e prata, e vestidos em grande abundância.
15. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos muares, dos camelos e dos jumentos e de todos
os animais que estiverem naqueles arraiais.
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Muito bem, então nós vemos a leitura da segunda porção do que nós iremos estudar a respeito da
profecia de Zacarias 14. No Sábado passado nós estudamos os primeiros versículos, onde falam de um “dia
do Senhor” em que os despojos da cidade de Jerusalém seriam divididos: metade da cidade seria expulsa e o
Senhor sairia pelejar contra estas nações como no dia da batalha. E naquele dia estaria os pés do Senhor no
monte das Oliveiras. Nós vimos que se tratava de um mesmo período e que o povo de Israel ao Jesus voltar,
iria ser protegido pelo vale aberto pelos próprios pés do Senhor Jesus. Como ele prometeu que havia de voltar
no mesmo lugar onde ascendeu, do monte chamado o “monte das Oliveiras”. Nós vemos cumprir
maravilhosamente a palavra de Deus.
Agora, nós vamos ver os desdobramentos de que este dia conhecido do SENHOR é um dia
particularmente especial pois ele “não é nem dia e nem noite”, mas um dia diferente dos demais: um dia do
Juízo, do grande julgamento de Deus. E quando isso ocorrer, também diz que vai correr do meio do monte da
Oliveiras, “águas vivas”. Que maravilha, não? Correrá águas vivas. A palavra de DEUS diz que estas” águas
vivas vão correr para o mar ocidental e para o mar oriental durante o inverno, o verão e todo o tempo”.
Há uma descrição muito interessante no livro de Ezequiel das torrentes das águas purificadoras que
saem do trono de DEUS. Ali é uma descrição bastante detalhada sobre essas águas purificadoras: vão crescer
árvores frutíferas nas margens deste rio que darão frutos para a saúde e cura das nações. Este período conhecido
como milênio é um período também de restauração, de regeneração.
No livro de Ezequiel falando sobre essas águas purificadoras, diz assim:
EZEQUIEL 47:7-9
7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra
banda.
8. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar
Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis.
9. E por onde quer que entrar o rio viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo
peixe; porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por
onde quer que entrar este rio.
"Tudo viverá por onde quer que passe o rio". Que maravilhoso! Será no reino de DEUS quando
JESUS toca os pés no monte das Oliveiras, esse rio flui de baixo. Há provas inclusive geológicas, de que
verdadeiramente corre muitas águas debaixo do monte das Oliveiras. Já se foi comprovado isso por um
levantamento da hidrografia de rios subterrâneos ali na região de Jerusalém. Verdadeiramente a palavra do
profeta Zacarias, que viu essas coisas maravilhosas, diz que ao SENHOR JESUS voltar e romper o monte das
Oliveiras, este rio rompe de lá. Isso é uma grande restauração, não é irmão Flávio?
Pr. Flávio Agapito: É verdade.
É uma grande restauração que nós vamos ver. É isso que o livro de Zacarias está falando: “e o Senhor,
finalmente vai ser rei sobre toda a terra; e naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome”. Naquele
dia não vai mais haver esta divisão religiosa que há nos dias de hoje, porque o diabo e seus anjos... O que vai
acontecer com o diabo e seus anjos, quando JESUS voltar? Vão ser presos e depois destruídos. Isso está no
livro de Zacarias:
ZACARIAS 13:1,2
1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para
remover o pecado e a impureza.
2. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais
memória; e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza.
O espírito da impureza (que são os espíritos imundos), quando JESUS voltar, eles vão ser aprisionados
e tirados de circulação. É isso que o profeta (o espírito de profecia) está dizendo: o diabo e seus anjos vão ser
amarrados por mil anos. Depois importa que eles sejam soltos por um pouco de tempo.
O livro de Zacarias está falando deste período em que o SENHOR será REI sobre toda a terra. E aqui
está a descrição (no v. 10) de que a cidade de Jerusalém vai ser em grande parte aplainada, desde Geba até
Rimmom; ao sul de Jerusalém também será habitado na porta de Benjamin. E não haverá mais maldição,
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impiedade. Essa briga que hoje existe no Oriente Médio entre os árabes e os israelenses não vai mais existir
porque a terra será somente de um único parecer, porque o Senhor será REI sobre toda a terra. Mas o que vai
acontecer, Pr. Flávio, com aqueles exércitos que estiverem sitiando a cidade de Jerusalém no Armagedom?
Que praga vai acontecer com eles lá, no Armagedom?
Pr. Flávio Agapito: Essa praga que está em Zacarias, a praga dos cavalos, onde nos diz aqui:
ZACARIAS 14:12
12. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém: Sua
carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé, seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua
apodrecerá dentro de suas bocas.
Essa vai ser a praga que vai cair sobre esses exércitos. Como nós dizemos, vai haver uma reunião de
tropas, que em hebraico se chama Armagedom - montanha do Megido, porque "ar" em hebraico significa
montanha e "magedon" - do Megido. Esse último grande conflito é a Terceira Guerra Mundial, assunto pelo
qual nós já tratamos em programas anteriores. E aqui, Zacarias volta a falar sobre esse assunto, profetizando
a reunião de muitos exércitos. Ouvimos também o estrondo da bomba atômica, da qual provém enorme
radioatividade que consome a pessoa estando em pé. Ou melhor dizendo, aqueles exércitos vão ser consumidos
pela praga do SENHOR.
Mesmo porque, quando Jesus voltar ele vai voltar acompanhado de miríades de anjos e os anjos vão
fazer um trabalho de limpeza, destruindo os ímpios. Eles vão purificar a terra da maldade humana. Aqui, o
livro de Zacarias está fazendo uma descrição detalhada do que vai acontecer com aquelas nações que estiverem
reunidas no dia da peleja – “o dia do Senhor” - ali na região de Jerusalém. E nós vemos quão terrível será
essa praga contra estes povos que estiverem ali guerreando. E o Senhor destruirá estes povos, assim como os
seus armamentos. O livro de Ezequiel dá detalhes riquíssimos também sobre o Armagedom, a respeito das
nações que estarão envolvidas no Armagedom.
Vamos ler Ezequiel, onde fala deste quadro profético sobre quais as nações que estarão presentes no
Oriente Médio, por causa da cidade de Jerusalém:
EZEQUIEL 38:1-8
1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
2. Filho do homem, dirige o teu rosto para Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e
Tubal, e profetiza contra ele,
3. e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e
Tubal;
4. e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e
cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo,
manejando todos a espada;
5. Pérsia, Cuche, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete;
6. Gomer, e todas as suas tropas; a casa de Togarma no extremo norte, e todas as suas tropas; sim,
muitos povos contigo.
7. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de
guarda.
8. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e
onde foi o povo congregado dentre muitos povos aos montes de Israel, que haviam estado desertos por
longo tempo; mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estão agora seguros.
Então, o que aconteceu? No ano 1947 foi feita a partilha da terra de Israel e no ano de 1948 foi feito
pela ONU a criação do Estado de Israel. Então aquela terra foi separada dentre os povos, como diz a profecia
de Ezequiel. E é aí, nos dias finais, que o príncipe de Rôsh – o qual deu origem ao nome da Rússia, de Meseque
e Tubal, que vem das colinas dos Urais – vai fazer uma reunião de países, principalmente os islâmicos e os
persas (que hoje correspondem ao Irã).
Nós já vemos nos noticiários o discurso do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad que falou
frontalmente contra Israel. Agora também nós vemos que o Irã está enriquecendo urânio e que provavelmente,
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dentro de um ou dois anos, eles vão poder ter o seu próprio artefato nuclear. E outros povos do mundo islâmico
vão estar envolvidos nessa guerra.
Você lendo o capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel tem uma descrição bastante detalhada do que vai
acontecer nesta grande batalha (que são os mesmos povos que fala no capítulo 14 de Zacarias). Que vão se
reunir contra a cidade de Jerusalém e o SENHOR vai derramar esta praga. Tem uma descrição semelhante à
bomba atômico (o fogo atômico) sobre as pessoas porque "estando de pé, lhes apodrecerão a carne, os olhos
em suas órbitas, a língua em sua boca". E isso nós sabemos que é possível já com os armamentos. Enfim,
isso sem falar das pragas que virão da própria parte do SENHOR quando os anjos virão para colher do reino
todos os escandalosos e os que cometem impiedade. O capítulo 14 de Zacarias está fazendo uma alusão sobre
esta batalha das nações contra o próprio SENHOR JESUS. Mas o SENHOR vencerá, porque ele é REI dos
REIS.
No livro de Apocalipse fala que, os exércitos da besta e do falso profeta vão estar reunidos para fazer
guerra contra aquele que está assentado sobre o cavalo e que vem numa nuvem branca, acompanhado pela sua
corte de anjos.
APOCALIPSE 19:11,19
11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro;
e julga a peleja com justiça.
19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava
montado no cavalo, e ao seu exército.
Será que essas nações da terra vão receber JESUS CRISTO de braços abertos, vem reinar sobre nós?
Mas a verdade é que eles irão recebê-lo com mísseis, balas e bombas. Será uma guerra entre as nações e aquele
que está assentado sobre o cavalo. Mas JESUS vai vencer porque ele mesmo é quem vai reinar. Ele é REI dos
REIS e SENHOR dos SENHORES. E vencerão com ele todos os eleitos e fiéis.
O capítulo 14 de Zacarias é uma palavra profética e está falando da volta do SENHOR JESUS. Não
tem como você desmembrar a volta do SENHOR JESUS sobre o monte das Oliveiras mil anos depois. Por
exemplo, Jesus vêm, leva a igreja para o céu e permanece lá mil anos e depois volta novamente. O livro de
Zacarias não mostra isso, mas mostra que quando a cidade de Jerusalém for sitiada e metade da cidade sair
para o cativeiro. Não se trata da invasão do ano setenta (70 d.C.), porque neste ano toda a cidade foi levada a
cativo e porque foi uma única nação - Roma por Tito Vespasiano - que veio contra Jerusalém. Aqui em
Zacarias 14 está falando de “todas as nações” que se reunirem contra Jerusalém. E está dizendo que, apenas
a metade da cidade de Jerusalém é que vai ser expulsa. E hoje existe o tratado da partilha: da parte oriental da
cidade de Jerusalém para a criação da capital do estado para os palestinos.
Mas até o momento a resolução 245 da ONU, a qual foi dada contra Israel por causa da Guerra dos
Seis Dias em 1967, guerra esta que permitiu Israel tomar a cidade de Jerusalém inteira (a parte da faixa da
Cisjordânia, Gaza, Colinas de Golã e até mesmo parte do Egito). Depois, devolveram novamente com o
Acordo de Paz que houve com Menachem Begin em 1982, quando Israel devolveu as partes ocupadas e usou
estas partes até para negociar a paz. Mas, a resolução da ONU que diz que Israel tem que devolver a cidade
de Jerusalém aos árabes, ainda não foi cumprida. Os palestinos querem formar um estado da Palestina, tendo
como capital Jerusalém. Mas Israel com certeza não vai entregar a cidade de Jerusalém a eles, motivo que tem
agravado a tensão naquela região. O surgimento de muitos grupos terroristas deve-se a essa luta árabeisraelense e do apoio que os EUA dão a Israel naquela região. Isso tem polarizado as forças. De um lado o
mundo muçulmano islâmico e do outro, Israel como nação naquela região. Isso tem causado ainda mais divisão
entre ambos.
O livro de Zacarias fala exatamente com detalhe a respeito do momento culminante da volta do
SENHOR e da peleja das nações contra o SENHOR. Mas o SENHOR vai vencer e será REI sobre toda a terra.
Queremos dizer ao leitor, se você está ciente e preparado para estas coisas: "temos mui firme a palavra dos
profetas, porque ela é como uma luz que alumia nos lugares escuros." Porque o futuro para nós é escuro e
nós não temos conhecimento do que vai acontecer, a não ser quando DEUS nos mostra pela sua palavra. Por
isso meu irmão, é importante estar atento ao conhecimento da palavra profética, ao testemunho de JESUS para
exatamente você não ter decepções.
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A gente vê quantas pessoas aí aguardando acontecimentos que não vão acontecer porque estão crendo
em doutrinas que não estão baseadas na palavra de DEUS. Nós vemos uma doutrina bastante empregada a
respeito de um rapto secreto, doutrina muito divulgado em várias religiões, a qual diz que JESUS virá “como
ladrão”, na velocidade de um relâmpago, levando consigo os crentes da terra. E a partir de então, aqui (na
terra) se estabeleceria o reinado do anticristo. Essa teoria não fecha porque a bíblia diz que JESUS só voltará
uma segunda vez. Existe terceira vinda na bíblia?
Pr. Flávio Agapito: Não tem. No livro de Hebreus diz:
HEBREUS 9:27,28
27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo,
28. assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda
vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação.
Então, aparecerá segunda vez, e não terceira. Enfim, tanto os que advogam um estágio de sete ou três
anos e meio no céu, como os que advogam mil anos no céu, devem pregar uma terceira vinda. Porque não
fecha com a bíblia o que está sendo ensinado: de que JESUS vem e leva a igreja para o céu, voltando depois
para a terra. Essa outra volta é uma terceira vinda. A bíblia não fala de uma terceira vinda. Mesmo porque a
vinda de JESUS como um relâmpago, não é no sentido que JESUS vai vir rápido como um relâmpago. Porém,
(no sentido de que) um relâmpago se mostra, ele é um fenômeno visível. E JESUS virá visivelmente.
Pr. Flávio Agapito: Biblicamente, “todo olho o verá”:
APOCALIPSE 1:7
7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todas as
tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.
E diz: "onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias." Quando JESUS estiver vindo sobre o
local do Armagedom, vão estar lá os meios de comunicação todos transmitindo simultaneamente o que estará
acontecendo ali. Então, “onde estiver os corpos, ali se ajuntarão as águias”. Quando por exemplo, acontece
um terremoto numa cidade grande, o que acontece com os meios de comunicação, reportagem, etc.? Eles
mandam um monte de repórteres para lá. Juntam-se todas as águias. Quando JESUS vier, vai ser uma coisa
tão visível que todo mundo vai saber pois hoje, com os meios de comunicação, tudo o ocorre em qualquer lado
do mundo é exibido a todo o mundo. Então, “todo olho o verá”.
Agora, leitor isso é um evento sem precedentes na história da humanidade. Todas as tribos da terra se
lamentarão, vendo o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, quanto
aos que pregam a vinda secreta de JESUS. Devemos dar crédito a estes?
Pr. Flávio Agapito: De forma alguma.
JESUS disse: "se disserem que está no deserto, na câmara escondida. É para acreditarmos?”
Pr. Flávio Agapito: De forma alguma.
Viu, leitor, JESUS disse que não é para acreditar. Se alguém vos anunciar que ele vai vir de forma não
evidenciada, não é para dar crédito a este tipo de pregação porque ele virá visivelmente, assim como um
relâmpago que se mostra do ocidente ao oriente, todo olho verá JESUS. E a vinda de JESUS vai ser barulhenta,
pastor Flávio?
Pr. Flávio Agapito: Vai, biblicamente vai ser com alarido e voz de arcanjo com trombeta de DEUS.
Trombeta, alarido e voz de anjo. Os anjos virão aqui e vão fazer um trabalho visível, vai cair espanto
e terror sobre os desobedientes. Por isso que é bom nós obedecermos a DEUS e guardar a sua palavra, fazendo
sempre a sua vontade. Vamos ler só mais um trecho onde JESUS fala da sua vinda e depois, no próximo estudo
nós estaremos falando sobre a última parte do livro de Zacarias capítulo 14.
Pr. Flávio Agapito: Leitor, é ensinado que JESUS vem antes que a tribulação ocorra. Isso é que é
ensinado nos compêndios de teologia, mas a palavra de DEUS não diz isso. A palavra diz que haverá
tribulação naqueles dias e, em seguida disso, virá o Senhor JESUS.
MARCOS 13:24-27
24. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz;
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25. as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus, serão abalados.
26. Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória.
27. E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade
da terra até a extremidade do céu.
Será uma vinda barulhenta e bem visível. E JESUS vem logo após a tribulação, e não antes. Na verdade,
ensina-se a teologia do “rapto secreto” de que JESUS vem antes da tribulação, leva a igreja para o céu, e aqui
fica somente o anticristo.
No livro de 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo diz que o nosso encontro com o SENHOR JESUS
CRISTO não será antes da manifestação do anticristo. Quer dizer, o anticristo se manifesta e aí, Jesus vem. É
completamente contrário do que alguns pregam, ensinando que JESUS vem antes do anticristo se manifestar.
Mas em 2 Tessalonicenses 2:1-3, Paulo diz que a manifestação do anticristo ocorre antes da volta e do encontro
da igreja com o SENHOR JESUS.
O livro de Zacarias está mostrando também a volta do Senhor Jesus, o Armagedom. E está falando a
respeito desse encontro do SENHOR JESUS com a igreja nos ares porque no verso 5 de Zacarias 14 diz que
“o Senhor virá e todos os santos contigo”.
Assim está escrito em Tessalonicenses:
2 TESSALONICENSES 2:1-3
1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos,
2. que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer
por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto.
3. Ninguém de modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia
e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
O filho ou o homem do pecado será revelado anteriormente à vinda de JESUS. E não após que a igreja
foi ao céu, ao contrário do que muitos têm ensinado. Leia atentamente meu querido leitor, e se possível, até
duas vezes. Preste muita atenção porque esta passagem a qual nós lemos aqui, não está falando que a igreja
vai pro céu e após isso, manifesta-se o anticristo. Está dizendo sim, que a nossa reunião com JESUS nos ares
(o encontro da igreja com o SENHOR) será depois que se manifestar o homem do pecado: a apostasia virá
antes. Os apóstolos falam da apostasia e que ela se seguiria logo após a morte deles.
Paulo mesmo fala em Atos:
ATOS 20:29-30
29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho,
30. e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos
após si.
Pedro também fala a respeito da apostasia dos falsos mestres e que o caminho da verdade seria
blasfemado.
2 PEDRO 2:1-3
1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais
introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo
sobre si mesmos repentina destruição.
2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade;
3. também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio (...);
João, o apóstolo, também fala:
1 JOÃO 4:3
3. e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; mas é o espírito do anticristo, a respeito do
qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já está no mundo.
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Concluindo, o anticristo se manifesta antes da vinda de JESUS. Portanto, é muito importante saber
isso, para que nós não sejamos enganados. "Temos de ter mui firme a palavra dos profetas." Fazemos bem?
Sim, fazemos bem em estar atentos à palavra dos profetas.

Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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