Programação semanal

Notícias da Igreja

• 1º Domingo e 1ª Quarta (03/09 e 06/09) - Celebração da Ceia do
Domingo
Senhor.
09:30h — Escola Bíblica Dominical
• Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pastor.
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
• Sábado, 02/09, 19:00h - Culto Jovem.
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico)
• Domingo, 03/09, 08:00h - Jejum de consagração do Min. de Louvor
Terça-feira
• Domingo, 03/09, 19:00h - Apresentação do Coral Expressão de
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja
Louvor
Quarta-feira
• Quinta, 07/09, 07:00h - Passeio da Juventude ao Pico do Papagaio.
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
• Sábado, 09/09, 17:00h - Culto Evangelístico ao ar livre em Benfica.
Sexta-feira
• Sábado, 16/09, 16:00h - Desperta Débora.
19:30h — Reunião de oração da Igreja
• Domingo, 17/09, 14:30h - Reunião de liderança.
Sábado (Primeiro)
• Domingo, 17/09, 17:00h - Reunião da União Feminina.
19:00h — Reunião da Juventude
• Domingo, 17/09, 17:00h - Reunião do grupo de evangelismo.
Participe da campanha para aquisição do imóvel da
• Sábado, 23/09, 09 às 12:00h - Jejum de consagração do Min. Elos
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
da Amizade.
125005-1, Ag. 279-8.
•
Sábado,
23/09, 09 às 16:00h - 1° Encontro de Diáconos com uma
OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé- Nova Vida na INV de Campinho
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou • Sábado, 30/09, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
Gregório. Ajude a Cantina doando alimentos.

OBRA SOCIAL
Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende
toda 1º Terça do mês de 15:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

Artigo do mês
QUERO SER UM CRENTE "DIFERENTE"
Quero ser um crente diferente. Não quero ser conhecido
apenas como alguém que "não bebe, não fuma e não joga".
Isso é muito pouco. A "geração saúde", que freqüenta as
academias e come comida natural, não bebe e não fuma e
nem por isso podem ser chamados de cristãos.
Também não me contento em ser chamado de crente por ter
um modo diferente de me vestir. Durante muito tempo, no
Brasil, a diferença que os crentes queriam mostrar era que
eles se vestiam de uma maneira "esquisita", e isso acabou
tornando-se motivo de chacota e que em nada engrandecia
o Reino. Com certeza, usar uma roupa fora de moda, não
faz de ninguém um cristão.
Também não me satisfaço com o modelo "gospel" de crente
que há hoje em dia. Broche de Jesus, caneta de Jesus, meias
de Jesus. Sabe-se lá onde isso vai chegar.
Tem muita gente ganhando rios de dinheiro com esses
"cosméticos" para o crente moderno. A grife "JESUS" tem
vendido muito.
Mas não adianta. Usar toda a parafernália do marketing
"gospel" não faz de ninguém um cristão.
Pensei comigo: a moçada evangélica hoje está toda na
Internet. E saí à busca de salas de bate-papo de evangélicos.
Confesso que tentei inúmeras vezes, mas não consegui.
Adentrava-me por assuntos importantes e profundos da vida
cristã e as respostas eram chavões o tempo todo. Não se
tem experiências com Deus, só se repete chavão do tipo
"glóooooria", "Tá amarrado", "É tremendooo", etc. Definitivamente, repetir chavões a todo o momento não faz de
ninguém um cristão.
Quero ser um crente diferente. Que não seja alienado da
Todos os últimos domingos às 17:00h você pode
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo
para o culto evangelístico e distribua folhetos convidando pessoas para o culto.

vida e de seus acontecimentos. Que saiba discutir e entender as questões existenciais, como a dor, a miséria, a ciência, a paixão, o amor.
Quero ser um crente que não vive acuado, com medo de
tudo, vendo o diabo em toda a parte e querendo amarrá-lo a
todo o momento. Jesus Cristo o derrotou na cruz, ele é um
derrotado e eu não preciso ficar me preocupando com ele
24 horas por dia.
Quero ser um crente que saiba falar de tudo e não apenas de
religião e que tenha, em todas as áreas, discernimento e
sabedoria.
Quero ser um crente que não tenha uma atitude conformista
diante do mundo, do tipo:
"Ah, Deus quis assim....", mas que eu seja um agente de
transformação nas mãos de Deus.
Que a minha diferença não esteja na roupa, mas na essência: coração bom, olhos bons.
Quero ser um crente que cria os filhos com liberdade, apenas corrigindo-lhes, para que cresçam e desabrochem toda a
criatividade que Deus lhes deu. Quero ser um crente que
vive bem com o seu próximo.
Quero ser reconhecido como um crente pelo que eu "sou" e
não por aquilo que "não faço". Quero ser um crente simpático aos outros, agradável, piedoso, que se entristece com a
dor do próximo, mas também se alegra com o seu sucesso
(já reparou que as pessoas se solidarizam com nossas derrotas, mas poucos manifestam alegria quando vencemos?).
Não quero ter de falar a todo o momento que sou crente,
para que outros saibam, mas quero viver de tal modo que os
outros percebam Cristo em mim!
Autor desconhecido
Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas. Todo primeiro domingo do mês, campanha do quilo e consagração dos alimentos.
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Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 e 3 — CEP 20940-000
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br

BOLETIM MENSAL
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ANO VI — Nº 63
Palavra Pastoral
O Mundo se Prepara Para Receber o Anticristo
Pr Airton Evangelista da Costa
Anticristo
Quem é: Anticristo significa “opositor de Cristo, “contra Cristo”“. Também chamado de "a besta que subiu do mar" (Ap 13.1); "o homem do
pecado, o filho da perdição" (2 Ts 2.3); "besta de cor de escarlata” (Ap 17.3); "a besta" (Ap 17.8,16); "o homem violento" (Is 16.4); "o príncipe
que há de vir" (Dn 9.26); "o rei do Norte" (Dn 11.40); "o angustiador"; "o iníquo" (2 Ts 2.8); "um rei feroz de semblante" (Dn 8.23). O anticristo será um homem como outro qualquer, nascido de mulher, porém a serviço de Satanás.
Predição: "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 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” (2 Ts 2.3,4, 8; ver Dn 8.23; 9.26; 1 Jo 2.18; Ap 13.1-8).
Quando e como surgirá: A presença da Igreja na Terra e a conseqüente ação do Espírito Santo têm impedido a plena manifestação do anticristo
(2 Ts 2.6-7). Todavia, após o arrebatamento da Igreja, e diminuída a influência do Espírito - tudo de conformidade com o plano de Deus - a
raça humana descerá a um nível de depravação jamais visto: desprezo aos valores éticos e morais; violência sem limites; promiscuidade sexual;
ocultismo; falta de amor. Ademais, o desaparecimento repentino de milhões de crentes, em face do arrebatamento, causará grande perplexidade
e temor. Haverá uma desorganização geral em todos os níveis da atividade humana, além de gigantescos desastres e muitas mortes. Exemplos:
muitas aeronaves ficarão sem comando porque seus comandantes foram arrebatados em pleno vôo; muitos acidentes aéreos, porque os controladores de vôo desaparecerão; engarrafamentos, batidas e mortes nas estradas e nos grandes centros urbanos, porque muitos veículos ficarão
repentinamente desgovernados; milhares de empresas comerciais e industriais, pequenas e grandes lojas ficarão com um número reduzido de
empregados; grande desfalque também de servidores nas repartições públicas; os serviços públicos, tais como bombeiros, limpeza e comunicações serão afetados. Por outro lado, inúmeros imóveis residenciais, igrejas e lojas ficarão abandonadas; presos fugirão dos presídios e os saques
se multiplicarão. Os governantes não terão meios de colocar as coisas em ordem. Ninguém será capaz de explicar a causa do repentino desaparecimento de parentes e amigos. Caos total. Convulsão social. É nesse contexto que surgirá um homem muito inteligente, com respostas
inteligentes e prometendo soluções práticas para todos os problemas. Esse homem é o anticristo. Convém dizer que a iniqüidade vem crescendo em todo o mundo. A imaginação do homem é pródiga em descobrir novas fórmulas de se tornar mais indigno, impuro, imoral, cruel e
depravado. "E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram
na verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade" (2 Ts 2.11-12). A rebeldia dos homens ainda não chegou ao limite de Deus. O castigo virá no
tempo de Deus, tal qual ocorreu nos tempos de Noé e de Sodoma e Gomorra.
Suas atividades: A manifestação do anticristo na Terra durará sete anos, e suas atividades nesse período estão divididas em duas fases como a
seguir:
PRIMEIRA FASE - No início do período de sete anos, o anticristo, sob a máscara de um político inteligente e poderoso, fará uma aliança com
Israel por sete anos - e, por extensão, com as demais nações -, em que prometerá prosperidade, segurança e paz, tendo em vista a situação
caótica mundial: "Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana..." (Dn 9.27-a). De fato, o mundo experimentará boa recuperação
na metade dos sete anos. Fome, guerras, peste e violência parecem solucionados diante da dinâmica atuação desse "salvador" da pátria, a quem
muitos passam a admirar. Certamente ele dirá que os crentes foram seqüestrados por naves espaciais; que esse negócio de salvação através do
sangue de Jesus é mentira; que a alma se salva a si mesma; que todos são iguais a Deus; que todos somos filhos de Deus e que todos serão
aperfeiçoados e justificados; que não existe inferno; que cada um faça aquilo que tem vontade de fazer. Aliás, a mesma mentira que hoje é
ensinada pelo movimento Nova Era e por tantas seitas.
SEGUNDA FASE - Havendo transcorrido metade do tempo previsto no acordo, ou seja, passados três anos e meio de aparente paz, prosperidade e segurança, aquele político deixará cair a máscara e mostrará sua face e seus objetivos malignos: romperá a aliança com Israel; assumirá a
posição de governante mundial com autoridade sobre todas as nações; anunciará ser ele o próprio Deus; profanará o templo em Jerusalém e ali
colocará uma imagem sua para ser adorada; proibirá a adoração ao Deus dos cristãos; perseguirá de forma sistemática e cruel seus opositores;
perseguirá por 42 meses os fiéis a Cristo; fará grandes milagres e maravilhas em razão do seu poder satânico, e, com isto, ganhará muitos admiradores. Verifiquemos como a Bíblia relata essa fase:
“E ele firmará aliança com muitos por uma semana [sete anos]; e na metade da semana [três anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias] fará cessar o
sacrifício e a oblação” (Dn 9.27). O anticristo só admitirá culto de louvor e adoração a ele próprio.
“E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei...” (Dn 7.25). Por exemplo,
não mais haverá liberdade religiosa.
“E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá
respeito ao amor das mulheres, nem a deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um deus das forças; e a um
deus a quem seus pais não conheceram honra com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um
deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas; aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra
por preço” (Dn 11.36-39). Não medirá esforços para agradar aos que lhe derem apoio, mas perseguirá com crueldade os seus opositores. Aos
seus aliados, proteção. Aos demais, guerra, invasões, crueldades infindas. As profecias de Daniel devem ser examinadas linha por linha, letra por
letra.
"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. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios de mentira" (2 Ts 2.4,9).
Um "falso profeta" - denominado a "outra besta" - virá preparar o caminho do anticristo. Fará grandes sinais, “de maneira que até fogo faz
descer do céu à terra, à vista dos homens” (Ap 13.11-14). “Esta outra besta ajudará a primeira a preparar o mundo para adorar o anticristo e as
enganar a humanidade mediante a operação de grandes milagres. Esta “outra besta” trata-se do falso profeta. Uma imagem do anticristo será
colocada no templo de Deus” (Bíblia de Estudo Pentecostal).
Continua na próxima página ...

Aniversariantes do Mês
Ruth Faria 03
Luis Ferreira 03
Roberto Azeredo 06
Keyzuko Yoko 07

Jemima Mendes 08
Rose Costa 09
Marina Franco 12
Gabriela Franco 13

Gabriel Malte 14
Deyse Figueiredo 19
Luiz Antonio Silva 21

Aniversários de casamento
Márcia e Henri 03
Sirena e Sebastião 05

Isamara e Manuel 06

chegou o Clube de Roma - fundado em 1968 e integrado por "personalidades de gabarito reconhecidamente
mundial, na política, nas ciências e na educação" -, "é a
de que a humanidade necessita urgentemente de um
governo único e centralizado para resolver seus problemas e suprir suas necessidades". Este homem que
surgirá no cenário mundial será o "feroz de cara", o
anticristo. O mundo se prepara para recebê-lo.
Enquanto isso, a Igreja, “a noiva”, se prepara para
encontrar-se com Jesus. A Igreja não teme não fica
atemorizada diante da perspectiva do surgimento do
filho da perdição. Há dois mil anos estamos lutando
contra o diabo, seus demônios e os falsos profetas. A
Igreja não teme as forças do mal. A luta contra o
anticristo e suas hostes não é nossa; é do Senhor. A
Igreja será arrebatada antes disso. Que venha o anticristo. Quanto mais próxima estiver a sua vinda, mais
próxima está a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Ebd—Jovens
Escola bíblica especial para os jovens.
Ela se reúne nos mesmos horários da EBD e usa o
mesmo livro, mas trazendo linguagem jovem e
incentivando o debate. Para jovens a partir de 13
anos.

Ebd—adultos
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Estudo atual: Estudo panorâmico do Novo
Testamento
Temos também uma turma especial para novos
convertidos já batizados. Participe!
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos.
Os Batismos são sempre no último domingo de
cada mês e a turma começa no primeiro
domingo.

A cidade gaúcha, de forte colonização alemã,
é habitada por católicos e luteranos em sua
maioria e ficou dividida sobre o assunto. O
prefeito Paulo Airton da Silva (PFL) teme
não conseguir fiscalizar a nova exigência. A
cidade possui oito escolas municipais (sete
de ensino fundamental e uma infantil), sendo
uma dedicada ao ensino médio. No total, são
868 alunos.
Segundo constitucionalistas procurados pelo
jornal Folha de São Paulo, a medida é inconstitucional, porque, em primeiro lugar, as
escolas públicas são laicas e, em segundo,
porque a manifestação religiosa no Brasil é
livre.
. Orkut - O Orkut, site de relacionamentos
mais famoso do mundo, mais uma vez está
envolvido em assuntos polêmicos. O espaço
virtual, apreciado pela liberdade de expressão, está causando discórdia após permitir a
permanência de comunidades que ofendem a
fé cristã.
Uma delas, que na semana passada reunia
550 membros, classifica Jesus como pedófilo, baseada na passagem bíblica: “Deixai que
venham a mim todas as criancinhas”. Na
mesma linha, existem outras comunidades
que questionam a sexualidade de Jesus. Nos
fóruns, além dos depoimentos dos defenso-

res, é possível encontrar a visão de pessoas
que se sentiram agredidas pelas comunidades. Esse comportamento colaborou para o
crescimento dessas páginas, que aumentou
consideravelmente neste mês. Com a situação, internautas contrariados iniciaram uma
campanha para a retirada dessas comunidades do ar. Por causa da briga, algumas foram
excluídas pelo próprio Orkut, outras mudaram apenas de nome, sem alterar o conteúdo
da página.
Segundo o delegado e professor de Direito
Penal Vilson Disposti, as ofensas podem ser
caracterizadas como crime, pois os autores
violaram o artigo 208 do Código Penal, no
que diz respeito a menosprezar ato ou objeto
de culto religioso. O Ministério Público
Federal (MPF), em São Paulo, já instaurou
mais de 160 procedimentos para investigar
crimes virtuais. O MPF já solicitou que o
Google informe os dados criminosos. Os
próprios usuários do Orkut, que se sentem
ofendidos, têm a liberdade de denunciar os
crimes virtuais dentro do
próprio sistema, devido a uma
ferramenta disponibilizada pela
rede. Outra forma é recorrer a
entidades civis que atuam no
combate aos crimes na Internet.
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Frase do mês
"Deus não outorga o seu
poder a quem não vive
na sua presença”
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Fundador da Nova Vida

Daisy

Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu
nome, pois servistes e ainda servis aos santos.
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da
esperança;
para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– De quem descendiam os Edomitas?
2– Qual foi o último povo com quem Moisés pelejou antes de morrer?

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada
domingo às 09:30h para estudar e debater os ensinos
bíblicos.

De olho na mídia
. Vício - A americana Annie
Donnell, de 38 anos, excontadora de um consultório
médico, confessou ter roubado
mais de US$ 2,3 milhões de seu
chefe para jogar em loterias. Ela é
moradora da cidade de Farmingville, Estado
de Nova York. Após um ataque compulsivo
que a levou gastar mais de US$ 6 mil em
apostas instantâneas, o dono da loteria ficou
desconfiado e entrou em contato com a
polícia.
Agora, Donnell está presa e pode pegar até
12 anos de reclusão. A promotora de justiça
à frente do caso, Donna Planty, declarou que
este é um exemplo claro de como o vício
pode acabar com a vida de uma pessoa. A
polícia especula que provavelmente Annie
conseguiu ganhar prêmios de US$ 5 mil a
US$ 25 mil, mas nunca o suficiente para
repor o valor roubado.
. Leitura obrigatória - Com pouco mais de
9.000 habitantes, o município gaúcho de
Entre-Ijuís, na região das Missões – a 437
km de Porto Alegre, RS – enfrenta uma
polêmica religiosa. Recentemente, a leitura
bíblica passou a ser obrigatória nas escolas
municipais, graças à sanção de uma lei
aprovada pela Câmara dos Vereadores.

Escala de serviço de Introdução

Dicionário bíblico
Livro da vida - Nomes de todos aqueles
que viverão com Deus para sempre no céu.
(Ap 3:5)
Louvor - Aplauso; aprovação; palavra ou
gesto para declarar a dignidadede DEUS. É
a parte essencial do culto a Deus. (Sl
111:10)
Magos - Sábios da antiguidade que deviam
predizer o futuro e influenciar acontecimentos como colheitas, secas e batalhas
(Dn 2.2). Muitos alegavam deter conhecimento ocultista.
Mamom - Palavra aramaica para "saúde"
ou "riqueza". Jesus a empregou em seu
ensino sobre o dinheiro. (Lc 16:13)
Maná - Alimento suprido por DEUS de
forma milagrosa durante os 40 anos da
peregrinação dos israelitas pelo deserto (o
maná cessou na ocasião da primeira Páscoa
que realizaram em Canaã). Os israelitas
diziam que a sua aparência era como
semente de coentro e seu sabor , como
bolos de mel (Êx 16.31).
Mandrágora - Planta de flores fragrantes
que cresciam naturalmente nas regiões
desérticas.
Maranata - Palavra aramaica para
"Venha, nosso Senhor!". (1º Co 16:12)
Matusalém - Filho de Enoque, e pai de
Lameque; Um daqueles que viveram antes
do dilúvio. Matusalém viveu 969; ninguém

viveu mais que ele. (Gn 5:21)
Médium - Pessoas que se acreditava poder
consultar fantasmas ou espíritos; pessoa
por quem o espírito de algum morto se
comunicaria com os vivos (Is 8.19). Tal
prática era condenada e proibida no AT
(DT 18.10,11) e no NT. (At 16:16-18)
Messias - Palavra hebraica que significa
"ungido". Se refere ao Salvador que os
profetas do Antigo Testamento predisseram que nasceria de uma virgem em Belém. A forma grega é "Cristo". (Jo 1:41)
Mirra - Goma aromática extraída de um
arbusto comum em certas áreas do Oriente
Médio. Seu óleo era usado como especiaria, como remédio e como cosmético; aplicou-se mirra ao corpo de JESUS para o
sepultamento (Jo 19.39,40). Um dos presentes que os Magos levaram a JESUS
após o seu nascimento (Mt 2.11).
Mistério - Entre os gregos, segredo transmitido somente aos iniciados. Para Paulo,
no NT, verdade divina anteriormente
oculta, mas agora revelada no evangelho.
O mistério cristão é a estratégia de DEUS
para redimir as pessoas por meio de Cristo
(EF 3.2-9) judeus e gentios unidos nele.
Moloque - Tradicionalmente entendido
como o nome de um deus pagão, cujo
ritual incluía o sacrifício de crianças, que
eram queimadas (Lv 18.21).

Morte - Fim da vida física. A morte espiritual significa separação em relação a
DEUS (Ef 2.1-5). A palavra é também
empregada nos seguintes sentidos: 1) o fim
de um modo pecaminoso de viver (Rm 6.48): 2) a derradeira irreversível separação
em relação a DEUS após o juízo (Ap
20.11-15).
Nazireu - Aquele que demonstrava total
consagração a DEUS fazendo um voto de
separação e de abstinência com vistas em
algum serviço especial; as três proibições
modelares eram abster-se dos produtos da
uva, de cortar o cabelo e de entrar em
contato com cadáveres (Nm 6.2-8).
Neguebe - Área que se estende para o sul,
a partir de Berseba, no sul da Palestina.
Embora seja desértica em geral, às vezes
temporadas de chuva deixam poças de
água na região (Sl. 126.4).
Obras de cerco - equipamentos militares
usados para conquistar uma cidade murada. Pinturas e inscrições assírias retratam
aríetes com rodas e enormes torres, montadas sobre rodas, cheias de arqueiros. Os
soldados empurravam essas torres até
encostá-las nos muros, e as usavam como
escadas protegidas.

Livros recomendados do mês
Carta aos Romanos - Um evangelho singular - ITAMIR NEVES DE SOUZA - Editora Descoberta - Uma coleção de esboços expositivos usando como tema a Carta de Paulo aos Romanos.
Atos dos Apóstolos - Uma história singular - ITAMIR NEVES DE SOUZA - Editora Descoberta - Uma coleção de esboços expositivos
usando como tema o Livro de Atos dos Apóstolos.

Respostas

1– Esaú - Gn 36:9
2– ´Midianitas - Nm 31:2

Continuação ...

Muitos seguirão a besta porque não saberão distinguir o real do verdadeiro. Uma pessoa
que faça cair fogo do céu será reconhecida como um deus. Hoje, por muito menos,
pessoas são idolatradas. Os adivinhadores são idolatrados. Suas predições são tidas
como palavras infalíveis. O que lemos acima não chega a ser uma descrição detalhada
do caráter e objetivos do anticristo, a cruel e sanguinária besta. Ele será muito pior.
Vejam que Apocalipse 13.5 fala em 42 meses, ou 1.260 dias, ou três anos e meio, exatamente o tempo de Daniel 9.27 ("metade da semana"). Este período de três anos e meio
será o mais negro e turbulento de toda a história da raça humana. As mudanças que
têm ocorrido no âmbito mundial dão-nos a convicção de que aos poucos as peças do
quebra-cabeça encaixam-se. Para a instalação de um forte governo único, mundial, igual
ao futuro governo do anticristo, faz-se necessário:
1) Uma só moeda: Já temos a implantação de uma moeda comum na Comunidade
Européia, o euro. A mesma idéia parece prevalecer para os países integrantes do Mercosul, na América Latina; há, também, uma tendência de dolarização da economia em
países em crise. A unificação dos sistemas financeiros - uma só moeda, um controle
único - é uma tendência mundial como resultado da criação de mercados comuns.
2) Uma só economia, um só mercado: A globalização já é uma realidade. A Comunidade Européia e o Mercosul, p. exemplo, são acordos com objetivos comerciais que
ampliam e tornam o processo de globalização irreversível.
3) Força militar única: A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), é uma
aliança militar "projetada para prevenir ou repelir agressões contra qualquer de seus
membros". A OTAN é, portanto, um poderoso exército formado a partir de acordos
com as nações mais ricas da terra; possui um só comando e enorme capacidade de
destruição. Logo, a idéia de uma força militar única, comandada por um só homem não
é coisa de outro mundo. Uma única moeda, uma só economia e uma força militar única
são mudanças que apontam em direção de um único governante, um ditador mundial,
carismático, inteligente, capaz de impressionar com seu discurso e de comandar um
poderoso exército. Segundo escreveu Antônio Gilberto, uma das conclusões a que

