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          Vamos à meditação da Palavra de Deus, onde nós estaremos falando sobre o anticristo, a apostasia e 

batismo. 

2 TESSALONICENSES 2:3,4 

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,  

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. 

 

          O anticristo como vimos nas profecias, seria uma ponta pequena, um poder político e religioso como 

nós estudamos. E esse poder político religioso assumiu todo o poder do Império Romano, da mão dos 

Imperadores Romanos, os césares, os pontífices máximos, esse poder foi transferido no ano de 538 pelo 

Imperador Justiniano na mão do Papa e o papa então, passou a exercer toda autoridade reavivando o Império 

Romano com a queda das três pontas Arianas. Os unos, os vândalos e os ostrogodos, que do ano de 476 ao 

ano de 538 com a destruição destas três pontas pelo papado, então se cumpriu maravilhosamente a profecia de 

Daniel 7:25. 

          Essas profecias apontam o anticristo, não nos deixam dúvidas, mesmo os pais do protestantismo como: 

Lutero, Wycliffe, Jan Huss, Knox e muitos outros, todos unanimemente aceitavam, pelas Escrituras, que o 

anticristo se cumpria dentro do papado do Império Romano, da igreja Romana. Esses reformadores ensinavam 

igualmente como a Igreja de Deus em sua época, que o anticristo se tratava do papado.  

          Hoje os teólogos modernos mudaram a sua retórica através da teoria dispensacionalista, a teoria do rapto 

secreto, estão crendo no anticristo que irá fazer um pacto de sete anos e no meio dos sete anos, que irá quebrar 

o pacto com os judeus em Israel e haverá um rapto secreto da igreja, essas são as doutrinas ensinadas hoje pela 

maioria das religiões que vieram do protestantismo. Porém a partir do século IX houve essa mudança com a 

teoria dispensacionalista. 

         Nós estaremos estudando sobre esse assunto. Haverá um rapto secreto? Haverá um anticristo nos últimos 

dias, um homem político que fará conserto com Israel por três anos e meio? Em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo 

conjura Timóteo a pregar a verdade, este à tempo e fora de tempo, e prevendo a apostasia, Paulo fala de um 

tempo em que os homens não sofreriam mais a ação da Sã Doutrina , isto seria realmente o que profetizou o 

apóstolo Paulo para os últimos dias e outros apóstolos também. 

2 TIMÓTEO 4:1-4 

 

1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na 

sua vinda e no seu reino, 

2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a 

longanimidade e doutrina. 

3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, 

amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; 

4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.  

O apóstolo Pedro em sua epístola universal, também fala a respeito desse período de apostasia: 

2 PEDRO 2: 1-3 

1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que 

introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre 
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si mesmos, repentina perdição. 

2, E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 

3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será 

tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 

         O apostolo Pedro já previa o surgimento da apostasia.  Paulo como vimos acima também fala que os 

homens desviam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, crendo em coisa mentirosas tais como: fábulas 

de ir morar no céu, alma imortal, fábulas do inferno com o diabo e um tridente espetando as pessoas, de 

purgatório e muitas outras fábulas que são vastamente pregadas como verdade mas não tem apoio bíblico. 

          A Bíblia diz que haverá o Reino de Deus que será estabelecido sobre a Terra, e que o arrebatamento é o 

encontro com o Senhor Jesus nos ares. Em Zacarias 14, diz que o Senhor Jesus desce sobre o Monte das 

Oliveiras, estabelecendo o seu Reino de paz e prosperidade sobre a Terra. 

ZACARIAS 14:4 

4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o 

oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um 

vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. 

 

          A Bíblia diz que a alma é mortal, nós morremos. Para adquirirmos a imortalidade somente por meio de 

Jesus Cristo mediante a ressurreição dos mortos. A maior doutrina do cristianismo puro e verdadeiro é a 

ressurreição. Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. 

          Todos que creem em Jesus Cristo, ressuscitarão dentre os mortos, portanto, a morte é um sono, é 

inconsciente, somente no momento da ressureição, no toque da sétima trombeta é que a pessoa que crê em 

Cristo pode ressurgir para a vida eterna, os que não ressurgirem ao toque da sétima trombeta ressurgirão 

somente ao final do milênio para serem julgados. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina. 

          Existem muitas fábulas sendo pregadas e doutores e mestres sendo treinados, recebendo altos salários 

para pregar o que não está na Bíblia, pregar doutrinas que agradem aos seus ouvidos, cumprindo a palavra dos 

profetas e dos santos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

          O apóstolo Paulo, no livro de Atos 20,  prediz a apostasia que citamos, a apostasia seria engendrada por 

homens que teriam interesses financeiros no Evangelho, não interesse de salvação, usariam as pessoas como 

negócio para se enriquecerem e obter propriedades, falando coisas fingidas, para atrair discípulos após si, 

Paulo faz esta advertência logo após a sua despedida com os anciãos da igreja em Éfeso. 

Atos 20:26-31 

26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 

27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 

28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para 

apascentardes a igreja de Deus, que ele comprou para si pelo sangue do seu próprio filho. 

29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não 

pouparão ao rebanho; 

30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os 

discípulos após si. 

31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com 

lágrimas a cada um de vós. 

          Paulo, através o Espírito Santo sabia que quando a igreja deixasse de estar debaixo da sua acessoria 
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apostólica, e dos demais apóstolos, entraria uma apostasia dentro da igreja de Deus. E esta apostasia seria o 

“útero” para o anticristo, pois como vimos em 2 Tessalonicenses 2 em diante, o anticristo, o homem do pecado, 

ele vem antes do encontro da igreja com o Senhor.  

2 TESSALONICENSES 2 :1-3 

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, 

          O anticristo, segundo o apóstolo Paulo irá se manifestar antes da vinda do Senhor Jesus, se alguém 

estiver pregando uma mensagem que depois da igreja ser arrebatada é que vai aparecer o anticristo, não 

acredite! Paulo diz: “que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sem que antes venha 

a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição”, ou seja o anticristo se manifesta antes da 

vinda de Jesus Cristo. Qualquer pregação fora do que estão nas Escrituras citada acima é enganosa. 

          Após a morte dos apóstolos, começa-se a apostasia na igreja, o anticristo surge de dentro da igreja, 

começa a mudança do tempo e da Lei como foi predito em Daniel 7:25. Um poder anticristão, uma pequena 

ponta, que surge da cabeça daquele animal terrivel (Império Romano), e ao surgir ela bate três pontas, essa 

ponta pequena diz que tem uma boca arrogante e fala coisas contra Deus e ela cuida de mudar os tempos e a 

Lei.  

          Com o sugimento deste poder, foi-se mudado os tempos e a Lei, a contagem dos dias de pôr a pôr do 

sol conforme ensina a Bíblia, foi mudado de meia a meia noite . O calendário foi mudado para o gregoriano. 

As festas foram marcadas segundo festas pagãs, com o Natal que era o dia em honra ao nascimento do sol 

invicto, foi mudado como o dia do nascimento de Jesus Cristo. 

          Por esse poder anticristão, o sábado que é o dia legítimo de guarda segundo as Escrituras é o sétimo dia 

semana, foi mudado para o primeiro dia da semana, o dia que os pagãos adoravam semanalmente o sol, o dia 

do sol, tanto que no inglês o domingo é Sunday (dia do Sol) e tantas outras doutrinas bíblicas foram mudadas, 

como a crença em um único Deus verdadeiro, a crença em um Deus simples, esse único Deus verdadeiro, 

ensinado na Bíblia, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não é um Deus trino, não é uma 

trindade, é o Pai de Jesus (João 17:3 / 1 Corintios 8:6 / Efesios 4:5).  

          Com o surgimento da apostasia, começaram a entrar interpretações e doutrinas enganosas, que foram 

tiradas do paganismo e infiltradas para dentro da igreja apostatada que viria a ser o “útero” do anticristo, como 

disse João “saíram de nós”. A igreja apostatada, ela sairia, segundo os próprios apóstolos e as profecias, de 

dentro da verdadeira igreja, aquela verdadeira igreja dos apóstolos fundada pelo Senhor Jesus Cristo, de dentro 

delas saíriam homens que falariam coisas perversas como foi dito pelo apóstolo Paulo, para atrair discípulos 

após si, por interesse em dinheiro, poder, introduziriam encobertamente doutrinas de heresias que acabariam 

por final negando o nome do Senhor Jesus Cristo. 

          No Concílio de 321, convocado pelo Imperador Constantino, que dizia ter se convertido ao cristianismo 

(mas não era verdade, pois seus atos mostrava que ele não estava convertido, sendo que ele mesmo mandou 

assassinar pessoas da sua própria família e era adorador do Sol) via na igreja apostatada, a condição de reerguer 

o Império Romano que estava correndo risco de cair. Prometeu a todos aqueles que viessem ao Concílio, 

isenção de impostos, e que daria a cobertura do Império Romano àqueles presbíteros que aceitassem as 

condições dele. Algumas das condições colocadas no Concílio foram: 

• Adoção do dogma da trindade; 

• Adoção do dia do domingo com dia de santificação ao invés do sábado; 
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• Adoração à imagem de escultura e à Maria; 

• Mudança do nome de Igreja de Deus para Igreja Católica Apostólica Romana. 

         Foi isso que aconteceu no Concílio de Nicéia, e neste Concílio tiveram varões do presbitério defendendo 

a verdade, a grande controvérsia chamada: Ário e Atanásio. 

          Atanásio defendendo a trindade que veio a se tornar dogma da igreja católica e Ário defendendo a 

unidade do Deus eterno, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo conforme recebeu dos apóstolos. E naquele 

Concílio, Ário e mais alguns foram expulsos e então Atanásio e os demais bispos em sua maioria que aceitaram 

as condições do imperador Constantino, formaram então a igreja do Estado, a igreja Romana. E assim, o 

homem do pecado, a apostasia, que desviaria os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, estava se iniciando 

no século IV. 

          No século VI no ano 538 quando o papa em Roma recebe todo o poder e autoridade do imperador 

Justiniano cumpre-se então a profecia de Apocalipse 17 que diz de uma mulher prostituta, vestida de carmesim, 

adornada com jóias, ouro e com cálice de imundicie em suas mãos ela se assenta sobre uma besta, ou seja, nas 

profecias, bestas são impérios, mulher em profecia representa igreja, como o apóstolo Paulo se refere em 

Efesios 5, comparando a igreja com uma mulher pura.  

          Portanto, uma mulher protituta, enriquecida pela prostituição, trata-se de uma igreja corrompida, 

apostatada, essa igreja tem nome de mistério na testa: 

APOCALIPSE 17:5 

5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande babilônia, a mãe das prostituições e 

abominações da terra. 

          Essa igreja é mãe, ela geraria filhas, outras igrejas que herdariam suas falsas doutrinas, que beberiam do 

cálice da mão dessa prostituta que é citada em apocalipse 17. O livro de apocalipse foi escrito com uma 

linguagem enigmática para evitar que fosse destruído e não chegasse até nós caso sua linguagem fosse direta. 

          O livro de Apocalipse é uma revelação da qual Deus mostrou a seus servos, ou seja, aquela pessoa que 

almeja a verdade, que busca a verdade nas Escrituras, como um garimpeiro busca, garimpa o ouro, busca 

pedras preciosas, só assim se pode entender a simbologia e compreender exatamente o que o livro de 

apocalipse quer dizer. 

           Essa igreja citada em Apocalipse, que se prostituiu, enriqueceu roubando dinheiro das pessoas que ela 

matou, e começou a distribuir a sua falsa doutrina por todas as nações. Os falsos profetas, falsos mestres, se 

enriqueceram com as mentiras de Babilônia, Paulo adverte: 

2 TIMÓTEO 4:3,4 

3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, 

amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 

4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 

          Nos dias atuais, só se suporta a verdade bíblica quem ama a verdade, quem realmente deseja ser salvo 

por Jesus Cristo. São muitos os que invocam o nome de Jesus, que falam: Senhor! Senhor! Mas será que isso 

é suficiente? Como diz em: 

MATEUS 7:21 

21. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade 

de meu Pai, que está nos céus. 
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 Cumprindo de forma espetacular as profecias de Daniel, de Apocalipse, as advertências proféticas dos 

santos apóstolos de Deus e a apostasia se cumpriram na Igreja de Deus e homens saíram da igreja apostólica 

e deram então, início a apostasia. E muitas doutrinas, muitas verdades da salvação foram mudadas. Acabaram 

por negar o nome do Senhor Jesus Cristo, quando esta apostasia invoca o nome de Jesus, mas nega o nome de 

Jesus na obra.  

ATOS 2:38 

38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para 

perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 

Neste versículo vemos como Pedro, cheio do Espírito Santo, guiado por toda verdade, falando como 

era feito o batismo na igreja apostólica, segundo as Escrituras, segundo a ordem de: 

MATEUS 28:19 

19. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo; 

          Sabemos que o nome do Filho é Jesus, e qual o nome do Pai? Pois ‘“pai” é um título, não é um nome, e 

a palavra de Deus revela esse nome em Salmos 68:4 diz “louvai ao Senhor, pois seu nome é Yah, Yahweh”.     

O nome de Jesus, (Yeshua), que significa Yahweh Salvador. Então quando se invoca o nome de Jesus Cristo, 

estamos batizando em nome do Pai, nós estamos batizando no nome do filho, mas e o Espírito Santo? 

JOÃO 14:16 

16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, 

          A Bíblia diz que o Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome, ou seja, o Espírito Santo tem o 

próprio nome do Pai, tem o próprio nome do filho, ele vem no mesmo nome.  

          Então batizar no nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, é exatamente o que está em: 

ATOS 2:38 

38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para 

perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 

 

Pedro cumprindo a ordem de Mateus 28:19, manda que as pessoas que creram na verdade fossem 

batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. 

 

ATOS 4:12 

12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado 

entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 

O único nome que traz salvação e que deve ser invocado no momento do batismo é o nome de Jesus. 

O batismo em nome de títulos segue o dogma de Nicéia, da igreja Romana. 

ATOS 10:43 

43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos 

https://bibliaon.com.br/nvi/livro/joao/14/16
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pecados pelo seu nome. 

          É no nome de Jesus Cristo que nós recebemos perdão de nossos pecados, é no nome de Jesus que se 

expulsa demônios, é no nome do Senhor Jesus Cristo que se cura enfermos, é em nome de Jesus Cristo que 

nós oramos a Deus, abrimos um culto, que encerramos um culto, por que será que somente no batismo não é 

em nome do Senhor Jesus, e sim nos títulos: Pai, Filho, Espírito Santo? 

          Porque cumpre-se a palavra dos apóstolos e profetas, que a apostasia negaria o nome do Senhor. É 

justamente no momento mais importante, que seremos perdoados dos pecados através do batismo, que nossos 

nomes serão escritos no livro da vida, que seremos participantes do sacrifício de Jesus Cristo, iremos invocar 

o nome de Jesus, para se cumprir a palavra dos profetas que no nome de Jesus Cristo seja invocado, é esse o 

batismo bíblico, apostólico, que a apostasia veio a negar, criando outro batismo, aonde o candidato vai para as 

águas, pensando que será batizado em nome e não se é pronunciado nome nenhum.  

          Não se expulsa demônio ou se cura em nome do Pai, Filho, Espírito Santo sendo assim, em que nome 

se deve perdoar os pecados? É conforme diz em Atos 38: em nome de Jesus Cristo, é neste nome que se cumpre 

a ordem de Mateus 28:19.  

          Nos primeiros séculos a igreja Cristã batizada em nome de Jesus Cristo (Bíblia de Jerusalém com. Mat. 

28:19). O Batismo em nome da trindade foi adotado posteriormente, como foi predito a apostasia. 

          Devemos aceitar o verdadeiro batismo, em nome de Jesus Cristo, na fé, pois não adianta ser batizado 

em nome de Jesus para desobediência, mas sim no verdadeiro Evangelho, na Sã Doutrina, pois há uma só fé e 

um só batismo. Não se encontra na Bíblia um batismo sequer em nome de títulos! Lembrando que em Mateus 

28:19, não há ninguém sendo batizado, se trata de uma ordem de batismo, Jesus está ordenando seus discípulos 

a batizarem.  

         No livro de Atos encontramos apóstolos realizando batismos de fato (Atos 2:38, Atos 8:12-16, Atos 17:5, 

Atos 22:16, Atos 10:48). Todos narram realizações de batismos. Quem realizou os batismos foram os apóstolos 

e eles entenderam que para se cumprir a ordem de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, batizava-se 

em nome de Jesus Cristo.  

         Se amamos o nome de Jesus, cremos no batismo em nome de Jesus, se nos opomos a este batismo, de 

receber o nome de Jesus, porque não recebemos o batismo também em seu nome? Qual o batismo verdadeiro, 

o que os apóstolos fizeram, ou que os teólogos fazem hoje na trindade? Receba esse nome em sua fronte, 

receba o selo do Deus vivo na sua fronte. 

 

APOCALIPSE 14:1 

1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que 

em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. 

 

          Saberemos quem realmente ama o nome de Jesus de verdade, aqueles que recebem este nome no 

batismo, no ato mais importante de salvação do cristão. Pois a apostasia que negaria o nome do senhor Jesus, 

predito pelos apóstolos, aquela ponta pequena, o poder bestial que mudaria os tempos e Lei.  

          Cremos que Deus deseja salvar muitas pessoas que são sinceras e não negam o nome do Senhor Jesus, 

que desejam que este nome esteja em seu batismo conforme os profetas e apóstolos profetizaram. 
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