
– 2 – – 3 –

O rei Nabucodonosor deu o sinal e, à 
medida que a música de milhares 
de instrumentos se intensificava, 

a cortina caiu, deixando à mostra uma 
imagem deslumbrante de ouro reluzente, 
com mais de 27 metros de altura. Logo, ao 
comando do rei, todos os oficiais que 
tinham se reunido na planície de Dura se 
curvaram perante a estátua em adoração. 
Todos se prostraram, exceto três jovens 
hebreus, que eram servos de um Rei maior. 

 Nabucodonosor irradiava orgulho e 
satisfação, até que foi informado que 
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego tinham 
se recusado a se prostrar-se e adorar sua 
imagem. Surpreso que alguém ousasse 

desobedecê-lo, Nabucodonosor presumiu que esses jovens 
conselheiros não tivessem entendido seu decreto. Portanto, ofereceu-
lhes mais uma chance para se prostrarem — mas eles se recusaram! E 
isso deixou o rei bastante furioso. Ordenou, então, que seus soldados 
deixassem a fornalha sete vezes mais quente que o normal. Enquanto 
colocavam mais lenha na fornalha, os três homens eram fortemente 
amarrados com cordas. O calor era tão intenso que matou os soldados 
que os jogaram no inferno flamejante.

 Ao olhar para dentro da fornalha, o rei ficou boquiaberto. 
Com voz trêmula, indagou: “Não lançamos nós, dentro do fogo, três 
homens atados?” Seus conselheiros concordaram que sim. Então o rei 
disse: “Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando 
dentro do fogo, sem nenhum dano; e o aspecto do quarto é semelhante 
ao Filho de Deus” (Daniel 3:25, ACF).

 Deus libertou aqueles três homens da fornalha ardente 
porque eles permaneceram firmes à verdade. Nos últimos dias, o povo 
de Deus terá que enfrentar uma prova semelhante.

FIP13

O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  Como a história de Daniel 3 se relaciona com o livro de 
Apocalipse?

  Apocalipse 13:15 Como ainda fizesse morrer quantos não 
__________ a ________ da besta.
Nos últimos dias, o povo de Deus será forçado mais uma vez a adorar algo 
contrário a sua consciência ou ser assassinado. Terão que escolher entre 
obedecer à lei de Deus ou às leis dos homens.

2.  Qual é a mensagem dos três anjos em Apocalipse 14? 

  Apocalipse 14:7 Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é _________ a 
hora do seu _______; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, 
e as fontes das águas. 
Apocalipse 14:8 Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: ______, 
_____ a grande ____________ que tem dado a beber a todas as 
nações do vinho da fúria da sua prostituição. 
Apocalipse 14:9, 10 Se alguém ______ a ______ e a sua imagem e 
recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do 
vinho da cólera de Deus.
A Bíblia nos diz em Apocalipse 14:6-14 que, nos últimos dias, essa tríplice 
mensagem impressionante de esperança e advertência será levada a todo o 
mundo, a fim de preparar as pessoas para o retorno de Jesus. Uma dessas 
mensagens adverte contra a adoração à besta e o recebimento de sua marca. 
Neste estudo, identificaremos a besta. No estudo 14, identificaremos sua 
marca. A vida eterna em si pode estar em jogo, portanto, ore fervorosamente 
para receber orientação e entendimento de Deus à medida que for 
estudando.

3.  O que a besta representa nas profecias bíblicas?

  Daniel 7:17 Estes grandes __________, que são quatro, são quatro 
_______. 
Daniel 7:23 O quarto animal será um quarto ________ na terra. 
Daniel 8:21 Mas o bode peludo é o ____ da Grécia.
Na profecia bíblica, a besta representa um governo, reino ou poder político. 
Deus usa animais para simbolizar governos, assim como fazemos hoje — uma 
águia (os Estados Unidos da América), um urso (Rússia), etc. Na Bíblia, “besta” 
não é um termo rude. Não sugere características desagradáveis. A besta que 
tem a marca é retratada em Apocalipse 13:1-10, 15-18. Separe um tempo 
para ler esses versículos antes de avançar para a pergunta 4.

4.  Como a Bíblia identifica a besta?

  Apocalipse 13:1 Vi emergir do mar uma ______ que tinha dez chifres 
e sete cabeças e, sobre os chifres, dez diademas e, sobre as cabeças, 
nomes de blasfêmia.
Em Apocalipse 13:1-10, 15-18, Deus dá dez pistas que nos ajudam a 
identificar a besta. Nesse trecho, temos uma longa lista de características para 
que possamos ter certeza a respeito da identidade da besta.

 1. Emerge do mar (versículo 1) 
 2. Recebe seu poder, trono e autoridade do dragão (versículo 2)

 3. Torna-se um poder mundial (versículos 3, 7)

 4. É culpada por blasfêmia (versículos 1, 5, 6)

 5. Governa por 42 meses proféticos (versículo 5)

 6. Recebe uma ferida mortal que é curada (versículo 3)

 7. É um poder religioso que recebe adoração (versículo 4, 8)

 8. Persegue os santos de Deus (versículo 7)

 9. Tem o misterioso número 666 (versículo 18)

 10. É comandada por um homem supremo (versículo 18). 
Apenas um poder se enquadra em todas essas 10 marcas de identificação 
— o papado. Mas para termos certeza, consideraremos cuidadosamente 
uma por vez, começando com a pergunta 5.

5.  A besta emerge do mar. O que mar, ou água, 
simboliza?

  Apocalipse 17:15 As _______ que viste, ... são _______, multidões, 
nações e línguas.
Em profecia, água representa grandes multidões de pessoas ou áreas 
bastante populosas. A profecia predisse que a besta se levantaria de entre as 
nações do mundo conhecido de então. O papado levantou-se da Europa 
ocidental. Assim, é compatível com a marca de identificação no. 1. Mas, e 
quanto às outras nove marcas?

6.  Quem dá à besta seu poder e posição?

  Apocalipse 13:2 E deu-lhe o _______ o seu _______, o seu 
_______ e grande autoridade.
A besta — que tem uma marca que devemos evitar — obteve seu poder, 
autoridade e cidade capital do dragão. De acordo com Apocalipse 12:3-5, o 
dragão é o poder que procurou destruir o menino Jesus na época de Seu 
nascimento. Foi Satanás quem influenciou Herodes, um rei do império 
romano pagão, a assassinar todos os bebês meninos em Belém (Mateus 
2:13, 16). A quem Roma pagã deu sua autoridade e capital? A história é 
clara que Roma Pagã entregou seu poder e sua capital para a igreja de 
Roma. A seguinte citação histórica dá essa característica: “A Igreja Romana 
secretamente tomou o lugar do Imério Romano Mundial e se tornou sua 
verdadeira continuação. ... O Papa, que se chama 'rei' e 'Sumo Pontífice', é 
sucessor de César”¹. Sendo assim, a marca de identificação no. 2 também 
se encaixa com relação ao papado.

1 Adolf Harnack, O que é Cristianismo? (São Paulo: Editora Reflexão, 2014), pp. 
174, 175.

7.  Qual é o alcance da influência da besta?

  Apocalipse 13:3 E _____ a ______ se maravilhou, seguindo a besta.
Todos concordam que durante a Idade Média o papado foi, de fato, o poder 
mundial. Na verdade, a palavra “católico” significa “universal”. Podemos ver 
que a marca de identificação no. 3 também se encaixa com o papado.

8.  O que sai da boca da besta?

  Apocalipse 13:6 E abriu a boca em __________ contra Deus, para 
lhe ________ o nome.

Prostrando-se Perante a Besta Daniel 3:1-30

A História...
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A Bíblia define blasfêmia como o fato de um homem reivindicar para si a 
autoridade para perdoar pecados (Lucas 5:21) e alegar ser Deus (João 
10:33). O papado reivindica ousadamente para si a autoridade para perdoar 
pecados. Note o seguinte trecho de um catecismo romano: “O padre pode 
verdadeiramente perdoar pecados ou apenas declarar que são cancelados? 
O padre realmente e verdadeiramente, de fato, perdoa pecados em virtude 
do poder dado por Cristo”.¹ O papado também afirma que o papa é igual a 
Deus. O papa Leão XIII disse: “Nós [os papas] detemos nesta terra o poder 
do Deus Todo-poderoso”.² Aqui tem uma outra declaração surpreendente 
sobre o papa: “Tu és outro Deus na terra”³. A marca de identificação no. 4 
se encaixa ao papado.

1 Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion [Um 
catecismo completo da religião católica] (Nova York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 
1924), p. 279. 

2 Christopher Marcellus, Oration on the Fifth Lateran Council [Oração no quinto 
concílio Latrão], Sessão IV (1512), manuscrito SC, vol. 32, col. 761 (Latim).

3 Papa Leão XIII, Encíclica “A reunião da Cristandade”, datada de 20 de junho de 
1894, transcrita em The Great Encyclical letters of Pope Leo XIII [As grandes 
encíclicas do papa Leão XIII] (Nova York: Benziger, 1903), p. 304.

9.  Quanto tempo essa primeira besta governaria?

  Apocalipse 13:5 E autoridade para agir _________ e _____ meses.
Lembre-se que, em profecia, um dia profético equivale a um ano literal 
(Ezequiel 4:7). Esse período de tempo é repetidamente referido em 
profecia como 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Com base no 
calendário de 30 dias usado pelos judeus, todos os três períodos de tempo 
chegam a um total de 1.260 dias proféticos, ou 1.260 anos literais. O poder 
mundial de Roma papal se tornou oficial em 538 d.C., quando o decreto do 
imperador Justiniano tornando o papado supremo passou a não sofrer 
oposição. O papado foi tratado como o que parecia ser um golpe de morte 
em 1798, quando o papa foi capturado pelo general de Napoleão, 
Alexandre Berthier. Note que o período entre 538 e 1798 d.C. é de 
exatamente 1.260 anos. A marca de identificação no. 5 também se encaixa 
com o papado.

10. O que aconteceu à besta após os 42 meses?

  Apocalipse 13:3 Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de 
morte, mas essa _________ mortal foi _______; e toda a terra se 
maravilhou, seguindo a besta.
Como já foi mencionado, o papado recebeu o que parecia ser uma ferida 
mortal em 1798, quando o general Berthier levou o papa cativo para a 
França, onde morreu exilado.¹ Metade da Europa pensava que esse evento 
assinalava o fim do papado, mas Deus disse que a ferida seria curada e o 
poder e influência papal seriam reestabelecidos até que o mundo inteiro 
seguisse seu líder. Malachi Martin, especialista em assuntos relacionados ao 
Vaticano, revela o seguinte em seu livro The Keys of This Blood [As chaves 
deste sangue, em tradução livre]: “O papa é a pessoa mais bem conhecida 
do século XX (p. 123), formou relações pessoais com líderes de 91 países 
(p. 490) e está preparado para governar o mundo agora” (p. 143).² Mesmo 
um principiante reconheceria que, hoje, o papado é, de muitas maneiras, o 
poder mais influente na Terra. E a cada viagem que o papa faz, seu poder e 
influência aumentam. Milhões de pessoas em todo o mundo olham para o 
papado como a única esperança para a união, paz e decência mundial — 
exatamente como Deus havia previsto. O papado claramente se enquadra 
na marca de identificação no. 6.

1 Joseph Rickaby, “The Modern Papacy”, Lectures on the History of Religion,[O papado 
moderno, Palestras sobre a História da Religião] (Londres: Catholic Truth Society, 1990), 
vol. 3, Palestra 24, p.1.

2 Malachi Martin, The Keys of This Blood [As chaves deste sangue] (Nova York: Simon & 
Schuster, 1990).

11. A besta é um poder religioso? 

  Apocalipse 13:15 Ainda fizesse morrer quantos não ___________ a 
imagem da besta.
É óbvio que essa entidade estaria envolvida em questões espirituais. O verbo 
“adorar”, e suas conjugações, é usado cinco vezes em Apocalipse 13, 
referindo-se a esse poder. Certamente, ninguém duvida que o papado se 
enquadra na marca de identificação no. 7.

12. O que faz a besta aos santos?

  Apocalipse 13:7 Foi-lhe dado, também, que __________ contra os 
santos e os _________.
É de conhecimento comum que o papado, de fato, perseguiu e destruiu os 
cristãos diligentes, especialmente na Idade Média, o período auge de seu 
controle. Muitos historiadores dizem que mais de 50 milhões de pessoas 
morreram por causa de sua fé durante esse período de grande tribulação. 
Aparentemente, a igreja sentia que estava fazendo um grande favor a Deus ao 
erradicar a “heresia”. O papa tem pedido que a igreja seja perdoada de suas 
atrocidades, mas isso não muda o fato dela, de fato, ter perseguido e 
destruído os cristãos. O papado também se encaixa enquadra na marca de 
identificação no. 8.

13. Qual é o número misterioso que identifica a besta?

  Apocalipse 13:18 Ora, esse número é __________ e sessenta e 
_____________.
Em Apocalipse 13:18, Deus diz para calcular o número do nome da besta e 
que é número de homem. Quando pensamos no papado, o homem que 
geralmente nos vem à mente é o papa. Qual é seu nome? Um dos títulos 
oficiais do papa é “Vigário do Filho de Deus”, que em latim, a língua oficial da 
igreja, é “Vicarius Filii Dei”. Artigos de jornais, quando se referem ao papa 
como “Vigário de Cristo”, muitas vezes incluem as palavras entre aspas para 
mostrar que são uma tradução de seu título ou nome. O livro de Apocalipse 
está dizendo que o valor do numeral romano das letras de seu nome equivale 
a 666. Vamos ver se a marca de identificação no. 9 se encaixa com o papado:

V 5 F 0 D 500 TOTAIS
I 1 I 1 E  00 112
C 100 L  50 I 1 53
A 0 I 1  501 501
R 0 I 1   666
I 1  53
U 5 
S 0 

 112 

Não resta dúvida. Mostramos que todas as 10 marcas de identificação 
retratadas em Apocalipse 13:1-8, 15-18 se encaixam na profecia. E este poder 
tem uma marca específica que não nos atrevemos a receber.

Mas, por favor, saiba que há muitos cristãos católicos romanos amorosos e devotos 
que Deus os considera como Seus filhos. Houve também muitos papas compassivos 
e valentes que amavam a Deus. Este estudo não é um ataque aos nossos amigos 
católicos. É um ataque contra o diabo, que seduz igrejas para longe da verdade 
bíblica. No entanto, Deus mesmo nos disse que essa instituição tem uma marca que 
não devemos, de forma alguma, receber. Protestantes, católicos, judeus e não 
cristãos sinceros devem estar ansiosos para descobrir qual é a marca, a fim de que 
possam evitar recebê-la. Agradeçamos a Deus porque, em Sua Palavra, nos revelou 
os terríveis planos que Satanás tem para nos destruir.

 
Em nosso próximo estudo, identificaremos claramente a “marca” da besta. Se você 
receber a marca da besta, estará perdido. Muitos perceberão que evitar a marca vai 
envolver um tremendo esforço. Mas Deus nos deu a fé de Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego, que estiveram dispostos a enfrentar a morte a fim de honrar a Deus. 

Sua Resposta
Está disposto a seguir a Jesus por onde quer que Ele lhe conduza, mesmo que 
corra o risco de perder seus amigos?

RESPOSTA: ______________
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