
A ATUALIDADE DA ESCATOLOGIA
Aula 3. Anticristos e o anticristo



INICIANDO
O que estudaremos?



➤Aula 1. O interesse humano pela escatologia. A alma. A 
inevitabilidade da morte. O julgamento pessoal 

➤Aula 2. O grande quadro da consumação 
➤Aula 3. Anticristos e o anticristo 
➤Aula 4. As bestas de Apocalipse 13 
➤Aula 5. A eternidade na glória



SLIDES DISPONÍVEIS EM:
http://www.ipbriopreto.org.br/escola-dominical/ 

http://www.ipbriopreto.org.br/baixar/

http://www.ipbriopreto.org.br/escola-dominical/
http://www.ipbriopreto.org.br/baixar/


ESCLARECIMENTO



O CONCEITO
O que significa anticristo?



Anticristo (antichristos) 
Apenas nas epístolas de João (1Jo 2.18,22; 4.3; 2Jo 7) 

Anti = “em vez de”; “em lugar de”



ANTIGO TESTAMENTO

Falsos profetas 
[Dt 13.1-3; Jr 23.16]

Sermão profético 
[Mc 13.19-23]

NOVO TESTAMENTO

Paulo e João 
Hebreus; 

1 e 2Pedro; Judas



1João 2.18-26; 2Ts 2.1-12

Anticristos O anticristo

Indivíduos que, de tempos em 
tempos, em todas as gerações entre a 
primeira e segunda vinda de Jesus Cristo, 

renegam Deus e sua salvação

“O homem da iniquidade, o filho da 
perdição” 

“O iníquo é a última e mais elevada 
revelação do homem (humanidade) em 

sua inimizade para com 
Deus” (Ridderbos)

Tipos do anticristo “Uma pessoa escatológica” (Hendriksen)



“
Antichristos significa um Cristo substituto 
ou um adversário declarado de Cristo

-Hoekema, A Bíblia e ao Futuro



O TEXTO-CHAVE

— 2TESSALONICENSES 2.1-12 —



“3 Ninguém, de nenhum modo, vos engane, 
porque isto não acontecerá sem que primeiro 
venha a apostasia e seja revelado o homem 
da iniquidade, o filho da perdição

-Paulo, 2Tessalonicenses 2
Apostasia »» homem da iniquidade Volta de Cristo

Fenômenos dentro da igreja



A APOSTASIA
O abandono da fé



Nos “últimos 
dias” (difíceis), alguns 
“apostatarão da fé” 
(1Tm 4.1; 2Tm 3.1)

“E, por se multiplicar a 
iniquidade, o amor se 

esfriará de quase todos” 
(Mt 24.12)

Estes, que saíram, “não 
eram dos nossos” 
(1Jo 2.19; cf. Hb 3.12; 6.6)

É preciso ter cautela 
(2Pe 3.17; 1.10)

Deus guardará os seus 
(Jd 24)



“Esse teste provará a fé de alguns enquanto irá 
expor a incredulidade de outros. Eles 
abandonarão ou se afastarão do caminho da 
verdade, o evangelho do reino, e isso ocorrerá 
até mesmo entre os líderes e dirigentes da 
igreja. A apostasia […] envolve e afeta parte 
do povo de Deus

-Cornelis P. Venema, A Promessa do Futuro, p. 151



O ANTICRISTO
Ações, identificação e o que o detém



Suas ações e caráter



➤ Identificado com a “iniquidade” (anomia; existência 
sem lei; “pecado” na ARC e NVI) e “perdição” (apōleia; 
destruição; v. 3) 

➤ Oposto a Deus e seu culto — “o qual se opõe e se 
levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de 
culto”(v. 4a) 

➤ Ligado à religião “a ponto de assentar-se no santuário de 
Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus” (v. 4b)



➤ Se manifestará assim que for retirado “o que” ou 
“aquele que o detém” (v. 5, 7) 

➤ Opera sob Satanás “com todo poder, e sinais, e 
prodígios da mentira” (v. 9) 

➤ Engana os “que perecem” (v. 10-12)



Seu foco de atuação 

Doutrinário e teológico; não político



Perigos para a igreja de todos os tempos 
Cornelis P. Venema, A Promessa do Futuro, p. 153-155

O maior inimigo da igreja se levanta de dentro 
de suas próprias fileiras

Ninguém que leva a Bíblia a sério pode se dar 
ao luxo de “estar à vontade em Sião”

Uma das tentações mais fatais é o 
institucionalismo e o denominacionalismo



Somente a igreja que permanece resoluta e 
vigilante na preservação da fé tem o direito de 
reivindicar a promessa de que “as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela” [Mt 16.18]

O corredores da história estão sujos 
com cadáveres de igrejas que, outrora 
foram fortes e vibrantes



Esse sinal […] deve ser impedimento 
suficiente para qualquer complacência. Na 
verdadeira igreja de Cristo não há espaço para 
presunção ou autossatisfação

Nenhuma igreja […] tem o direito com base 
bíblica de reivindicar a promessa do Senhor de que 
será poupada, salvo se for capaz de cantar com 
inteireza: “Erga-se o estandarte, tremulando à luz”



Sua identidade



O PAPA DE ROMA?



“O papa é o verdadeiro Anticristo que colocou-
se acima de Cristo e contra Cristo, pois […] 
não permite aos cristãos serem salvos exceto 
pelo seu próprio poder, que não significa 
nada, visto que não é nem estabelecido nem 
ordenado por Deus

-Martinho Lutero, The Schmalkaldic Articles II.iv.10



“Eu reconheço, portanto, que esse é o templo 
de Deus [o santuário mencionado em 2Ts 2.4] 
no qual o papa tem domínio, mas ao mesmo 
tempo profanado por inumeráveis sacrilégios

-Calvino, Comentário de 2Tessalonicenses 2.4



“Não há outro Cabeça da igreja senão o Senhor 
Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o 
papa de Roma o cabeça dela; ele é aquele 
anticristo, aquele homem do pecado e filho da 
perdição que se exalta na igreja contra Cristo 
e contra tudo o que se chama Deus.

-Confissão de Fé de Westminster, XXV.vi



Compreensível pelo contexto do século 16 (Inquisição) 
Essa interpretação não é sancionada  

pelas igrejas reformadas contemporâneas



A BESTA DE 
APOCALIPSE 13? 
UM IMPERADOR 

ROMANO? 
HITLER?



O ANTICRISTO E A BESTA DO MAR, DE APOCALIPSE 13.1-10

O anticristo é a besta O anticristo difere da besta de Ap 13

Osborne, Kistemaker Hendriksen, Beale, Hoekema, Venema

A besta de Ap 13 é uma pessoa Ap 13 é trans-histórico



Paulo não fala de um déspota pagão estranho à igreja 
A figura não possui poder político 

Sua influência é doutrinária e teológica



“Um célebre teólogo liberal com grande 
influência pode, de modo mais plausível, ser 
considerado o Anticristo em vez de uma 
figura política como Hitler

-Cornelis P. Venema, A Promessa do Futuro, p. 159



O QUE CONSTA 
NO TEXTO



Os tessalonicenses receberam instruções sobre ele (v. 5) 
Ele será aniquilado na vinda de Cristo (v. 8)



“Só sabemos o bastante para dizer que Paulo 
se referia à suprema encarnação do mal e que 
isso ocorrerá no fim dos tempos, quando 
haverá uma grande apostasia da igreja e 
quando o mal será forte

-Leon Morris



O que o detém



“6 E, agora, sabeis o que o detém, para que 
ele seja revelado somente em ocasião própria. 
7 Com efeito, o mistério da iniqüidade já 
opera e aguarda somente que seja afastado 
aquele que agora o detém

-Paulo, 2Tessalonicenses 2

Os tessalonicenses sabiam



O QUE IMPEDE A MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO?

➤ O império romano [o princípio de ordem] 
(Hendriksen, Osborne) 

➤ A pregação do evangelho (Calvino) 
➤ O Espírito Santo? A igreja? (Dispensacionalismo)



“Paulo não faz alusão a fenômenos ou 
acontecimentos históricos específicos, mas 
sim que, em linguagem apocalíptica, ele fala 
dos fatores sobrenaturais que determinam o 
refreamento das últimas coisas

-Ridderbos, Teologia do Apóstolo Paulo



“É, provavelmente, mais seguro dizer que não 
sabemos quem é aquele que detém o 
homem da iniquidade. A menção que Paulo 
faz do impedidor, entretanto, indica que a 
revelação completa da pessoa aqui descrita 
não acontecerá até que esse impedimento, 
seja lá o que for, tenha sido removido

-Hoekema, A Bíblia e o Futuro



Nós aguardamos um aumento do mal que chegará a 
um ponto quase insuportável, marcado por todo tipo 

de falsidade espiritual  
(falsos cristos e anticristos; Mc 13.19-23) 

 A culminação disso será o aparecimento do anticristo



CONCLUINDO…
Últimas considerações



“O ensinamento bíblico acerca do Anticristo 
invoca a igreja não apenas para se manter 
vigilante, mas também para renovar a 
esperança. Por mais difícil que a 
circunstância possa ser […] ele não deixará de 
retornar com poder para consumar sua obra

-Cornelis P. Venema, A Promessa do Futuro, p. 164



“O verdadeiro povo de Deus não treme diante 
da perspectiva do Anticristo; não fica ansioso 
quando alguém relata sua possível vinda. […] 
eles se lembram das palavras encorajadoras 
do apóstolo Paulo, escritas para confortar a 
igreja e firmar sua mão [2Ts 2.8]

-Cornelis P. Venema, A Promessa do Futuro, p. 164



“Ora, àquele que é poderoso para vos guardar 
de tropeços e para vos apresentar com 
exultação, imaculados diante da sua glória, ao 
único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus 
Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, 
império e soberania, antes de todas as eras, e 
agora, e por todos os séculos. Amém!

-Judas 24-25
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