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Herodias, esposa do rei Herodes, 
odiava João Batista. O profeta, 
que vivia no deserto, ousava 

chamá-la de adúltera por deixar seu 
esposo Felipe para se casar com seu irmão 
rico e malvado. Agora, a rainha malvada 
estava determinada a usar sua influência 
sobre Herodes para vingar-se de João. 
Primeiro, ela persuadiu Herodes a prendê-
lo. Depois pediu que fosse executado, 
porém, o rei se recusou. Ele sabia que João 
era um profeta verdadeiro e temia uma 
repercussão política do povo.

Finalmente, Herodias desenvolveu um 
plano infalível. Organizou uma festa para 
o aniversário de Herodes e convidou todos 
os seus amigos e os nobres de seu reino. 
Em seguida, fez planos para que sua linda 

filha Salomé dançasse em um estilo cativante e sedutor. Herodias 
esperava que depois que Herodes tivesse tomado umas taças de 
vinho, ele perguntaria qual seria o pagamento que Salomé queria 
por sua dança encantadora. 

Seu plano sinistro deu certo. Após a dança de Salomé, Herodes 
fez um juramento exagerado: “Se pedires mesmo que seja a metade 
do meu reino, eu ta darei” (Marcos 6:23). Enquanto os convidados 
embriagados aplaudiam a generosidade do rei, a menina já tinha a 
resposta na ponta da língua. Então, chocou a todos pedindo a cabeça 
de João Batista em um prato! Herodes ficou espantado com o 
terrível pedido, mas todos os seus amigos estavam esperando 
ansiosos por uma resposta. Com medo de parecer fraco se recusasse 
o pedido, o rei orgulhoso deu a ordem, ainda que com relutância. 
Naquele mesmo dia, o profeta João foi decapitado na solidão de sua 
prisão.

Essa não foi a primeira vez que uma mãe e uma filha usaram o 
governo para perseguir o povo de Deus.

FIP16

O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  Que outra mãe e filha perseguiram o povo de Deus no 
Antigo Testamento?

  1 Reis 18:13 Quando ____________ matava os profetas do Senhor. 
2 Reis 11:1 Vendo __________ ... que seu filho era morto, levantou-se 
e destruiu toda a descendência real.
No Antigo Testamento, Jezabel e sua filha Atalia eram conhecidas por controlar 
violentamente os reinos do norte e do sul de Israel e Judá e por impor a 
adoração pagã sobre o povo de Deus. 

2. Qual é a mensagem do segundo anjo em Apocalipse 14?

  Apocalipse 14:8 Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: ______, 
caiu a grande ____________ que tem dado a beber a todas as nações 
do vinho da fúria da sua prostituição.
Apocalipse 14 contém uma tríplice mensagem urgente que deve alcançar o 
mundo inteiro antes da segunda vinda de Jesus. Nesta lição, analisaremos o 
segundo aspecto dessa mensagem. Deus acusa Babilônia porque tinha 
embriagado todas as nações com seu vinho tóxico. Esta lição abordará algumas 
mensagens diretas e, talvez, perturbadoras, tanto para crentes católicos quanto 
protestantes. Lembre-se de que a mensagem do segundo anjo provém de 
Jesus, Aquele a quem amamos. Abra o coração para Sua verdade, porque Seu 
único propósito é salvar e abençoar você.

3. Que símbolo Deus utiliza para referir-se a Babilônia em  
 Apocalipse 17?

  Apocalipse 17:18 A __________ que viste é a grande cidade que 
domina sobre os reis da terra.
Na profecia bíblica, mulher simboliza a igreja. A mulher pura representa a 
verdadeira igreja de Deus, conforme descrita em Apocalipse 12. Uma mulher 
infiel representa uma igreja que se desviou das Escrituras. Podemos indicar 
com segurança quem é essa mulher caída, porque Apocalipse 17:18 diz que 
ela estava governando quando o livro foi escrito. De acordo com a história, foi 
Roma pagã (Lucas 2:1), que mais tarde cedeu sua autoridade, cidade capital e 
seu poder a Roma papal.

4.  Que outra evidência de Apocalipse 17 prova que 
Babilônia se refere a Roma papal?

 A.   É culpada de blasfêmia (versículo 3). 
 B. Está vestida de púrpura e escarlata (versículo 4).
 C. É chamada de Mãe (versículo 5).
 D. Tem filhas meretrizes que também caíram (versículo 5).
 E. Tem perseguido e martirizado os santos (versículo 6).
 F. Senta-se sobre “sete montes” (versículo 9).
 G. Domina sobre os reis da terra (versículo 18). 

Roma papal se encaixa em cada descrição. Sua sede está em Roma — “a 
cidade das sete colinas”. Escarlata é a cor das túnicas do cardeal e o papa 
geralmente veste a cor real púrpura em festividades importantes. A igreja 
católica romana admite, abertamente, que durante a Idade Média perseguiu os 
santos e governou sobre os reis da terra. (Para evidências de que o papado é 

culpado de blasfêmia, consulte novamente o estudo 13.) O simbolismo 
divino se encaixa perfeitamente — uma igreja mãe caída cujas filhas 
protestavam e, consequentemente, começaram a ser chamadas de 
protestantes. Verifique esta citação do padre James A. O’Brien: “A 
observância [do domingo, em vez do sábado] permanece como uma 
recordação da igreja mãe da qual as seitas não católicas se desligaram”.¹ 

1 The Faith of Millions [A fé de milhões] (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 
Inc., 1974), p. 401.

5. Como se comparam as bestas de Apocalipse 13 e 17?

  Apocalipse 13:1 Vi emergir do mar uma besta que tinha dez 
_________ e sete __________ ...e, sobre as cabeças, nomes de 
______________. 
Apocalipse 17:3 E vi uma mulher montada numa besta escarlate, 
besta repleta de nomes de _____________, com sete ___________ e 
dez ___________.
A besta de Apocalipse 13:1-10 e a de Apocalipse 17 são, obviamente, as 
mesmas. Ambas simbolizam esse poder romano. Apocalipse 17 destaca a 
aliança entre a igreja e o estado, com a igreja (a mulher caída) cavalgando e 
controlando o estado (a besta). Apocalipse 13 também retrata duas bestas 
que estão envolvidas em impor adoração sobre os outros. A primeira besta 
é o mesmo poder que a “Mãe das Meretrizes” descrita em Apocalipse 17. A 
seguir, esta lição revelará a identidade da segunda besta.

6.  Qual é o significado e a origem da palavra 
“Babilônia”? 

  Gênesis 11:4, 6, 7, 9 Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma 
torre cujo tope chegue até aos céus ... e o Senhor disse: ... Vinde, 
desçamos e _____________ ali a sua linguagem, para que um não 
entenda a linguagem de outro. ... Chamou-se-lhe, por isso, o nome de 
Babel, porque ali ___________ o Senhor a linguagem de toda a 
terra.
Ambos os termos “Babel” e “Babilônia” significam “confusão”. O nome se 
originou na torre de Babel, construída pelos pagãos rebeldes depois do 
dilúvio. Esperavam construí-la tão alto que nenhum dilúvio futuro poderia 
cobri-la. Mas o Senhor confundiu as línguas deles, criando um caos tão 
tremendo que o projeto foi abandonado. Mais adiante, Babilônia surgiu 
como um reino idólatra que perseguia o povo de Deus. No livro de 
Apocalipse, o termo “Babilônia” significa um reino religioso falso que é 
inimigo do Israel espiritual de Deus.

7.  Como Deus descreve Babilônia ao encorajar Seu povo 
a sair dela?

  Apocalipse 18:2, 4 Então, exclamou com potente voz, dizendo: 
______! Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, 
covil de toda espécie de espírito imundo ... ____________ dela, povo 
meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não 
participardes dos seus flagelos. 
Deus diz que Babilônia caiu e se tornou casa de demônios e espíritos maus. 
Ele nos alerta que seus pecados são tão ofensivos que Babilônia deve ser 
destruída. O povo de Deus deve sair rapidamente, ou será destruído pelas 
pragas que afetarão Babilônia.
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8.  Jesus acusa Babilônia, repetidas vezes, de embebedar 
o mundo com seu vinho. Que vinho é esse?

  Apocalipse 17:4 Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de 
_______________________.
Seu cálice de vinho está cheio de mentiras tóxicas (Provérbios 12:22), ou 
falsos ensinos que deixam as pessoas espiritualmente embriagadas. A seguir 
apresentamos uma lista parcial de suas mentiras enganadoras:  
 A. Os Dez Mandamentos não são obrigatórios (ver Lição 6). 
 B. A santidade do domingo (ver Lição 14). 
 C. O arrebatamento secreto (ver Lição 2). 
 D. A imortalidade da alma (ver Lição 8). 
 E. O tormento eterno no inferno (ver Lição 9). 
 F. A confissão dos pecados a um sacerdote (ver Lição 13). 
 G. Falsos batismos (ver Lição 12). 
 H. Confusão de línguas (ver Lição 23).

A triste verdade é que uma vez que as mensagens de Babilônia são aceitas, 
as pessoas se tornam espiritualmente embriagadas e quase incapazes de 
entender o que a Bíblia realmente diz, porque essas falsas doutrinas 
obscurecem a capacidade de uma pessoa entender a verdade. 

9. Que poder apoiará a besta no tempo do fim?

  Apocalipse 13:11, 12 Vi ainda ______ _______ emergir da terra; 
possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. 
Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com 
que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida 
mortal fora curada.
Prepare-se! Esta segunda besta de Apocalipse 13 simboliza os Estados Unidos da 
América. Considere as evidências:  
A. O Tempo em que surgiu. 
  Deus descreveu que este poder surgiria na mesma época em que a primeira 

besta é levada cativa e recebe uma ferida mortal (Apocalipse 13:10, 11). Os 
Estados Unidos da América surgiram no tempo em que o poder papal foi 
interrompido, ao final dos 1.260 anos, que se deu em 1798. Os Estados 
Unidos declararam sua independência em 1776. A constituição foi aprovada 
em 1787, a declaração dos direitos foi adotada em 1791 e foram claramente 
reconhecidos como um poder mundial em 1798.

B. Surgiu da terra.  
  Conforme estudamos anteriormente, as águas das quais muitos reis (bestas) 

surgiram representa uma área densamente populosa (Apocalipse 17:15). A 
terra representa o oposto. Os Estados Unidos se encaixam perfeitamente 
neste ponto porque o país foi estabelecido em um continente pouco 
populoso.

C. Tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro.

  Em profecia, o cordeiro representa Jesus e o chifre representa poder. Os 
dois grandes chifres representam os princípios protestantes sobre os quais a 
América foi fundada — liberdade civil e religiosa. Os Pais Fundadores dos 
EUA fugiram da Europa para escapar da perseguição religiosa e política. Eles 
estabeleceram uma sociedade baseada nos princípios da liberdade civil e 
religiosa — “governo sem rei e religião sem papa”.

10.  De acordo com a profecia, que mudança drástica 
acontecerá nos Estados Unidos?

  Apocalipse 13:11 _________ como _______________.

Falar como dragão significa que os Estados Unidos, sob a influência de Satanás, 
mudará seus princípios protestantes originais de separação entre igreja e 
estado. Promulgará leis religiosas impondo as pessoas a adorarem contra a sua 
consciência, caso contrário, serão punidas com sanções econômicas (versículos 
16, 17) e, finalmente, a morte (versículo 15).

11.  Que três poderes se unirão contra o povo de Deus no 
fim dos tempos? 

  Apocalipse 16:13 Então, vi sair da boca do ________, da boca da 
_______ e da boca do ________ ___________ três espíritos imundos 
semelhantes a rãs. 
O dragão é Satanás (Apocalipse 12:9), que trabalha por meio de religiões 
pagãs. A besta de Apocalipse 13:1-10 é o papado. O falso profeta em 
Apocalipse 16 é o protestantismo apostatado nos Estados Unidos, que é o 
mesmo poder da besta em Apocalipse 13:11-17, que tem dois chifres como 
os de um cordeiro, mas que depois falará como um dragão. Esse é o poder 
que opera “grandes maravilhas” e “seduz os que habitam sobre a terra por 
causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta” (Apocalipse 13:13, 
14). (Compare com a descrição do falso profeta dado em Apocalipse 19:20.)

12. Essas diferentes organizações se unirão efetivamente  
 em algum momento?

  Apocalipse 16:14 Porque eles são espíritos de demônios, operadores de 
sinais, e se dirigem aos _____ do mundo ___________ com o fim de 
ajuntá-los para a peleja do grande Dia do Deus Todo-Poderoso.
Sim, Deus diz que elas se unirão. Note que estão unidas em sua obra de 
espalhar engano e formar uma confederação contra o povo de Deus. A 
“peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso” é o mesmo acontecimento 
em que o dragão aparece guerreando contra a descendência da mulher 
(Apocalipse 12.17).

13.  Que métodos eficazes essa coalisão do tempo do fim 
utilizará?

  Apocalipse 16:14 Porque eles são espíritos de demônios, operadores de 
_________. 
Apocalipse 13:13, 14 Também opera grandes ________, de maneira 
que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. ________ os 
que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado 
executar.
Esta coalisão do tempo do fim operará milagres maravilhosos por meio de 
espíritos malignos, convencendo e enganando quase o mundo inteiro 
(Apocalipse 13:3). Apocalipse 18:23 afirma: “Todas as nações foram seduzidas 
pela tua feitiçaria”.

14.  O que impedirá que o povo de Deus seja enganado nos 
últimos dias?

  Isaías 8:20 À ____ e ao _____________! Se eles não falarem desta 
maneira, jamais verão a alva. .
O povo de Deus deverá utilizar a Bíblia para comprovar tudo. Não serão 
enganados porque verificarão os milagres e ensinos para determinar se vêm 
de espíritos maus ou do Senhor.

Sua Resposta
Hoje, Deus está chamando Seu povo para sair de Babilônia e entrar na segurança da 
igreja remanescente. Ele diz que todos os que permanecerem em Babilônia vão 
partilhar de seus pecados e receber suas pragas. Nos dias de Noé, apenas oito pessoas 
entraram na arca que Deus tinha providenciado para a salvação delas. Todas as 
outras pereceram. Hoje, Ele disponibiliza sua igreja remanescente como uma arca 
segura, e milhões estão entrando. Jesus está lhe convidando: “entra na arca, tu e toda 
a tua casa” (Gênesis 7:1). Deseja aceitar o Seu convite?

RESPOSTA:_______________

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

Quão poderosos são os Estados Unidos e Roma?

O capítulo 13 de Apocalipse menciona que no tempo do fim o papado e 
os Estados Unidos se unirão com o propósito de influenciar o mundo 
inteiro a adorar a besta. Essas entidades são poderosas o suficiente para 
realizar isso?

O papado é, de longe, o mais forte poder político-religioso no mundo. 
Praticamente todo país importante tem um embaixador oficial ou 
representante de estado no Vaticano. O papa é reverenciado e recebido com 
prazer em praticamente todos os países. O líder da antiga União Soviética, 
Mikhail Gorbachev, declarou: “Tudo que aconteceu na Europa oriental nos 
últimos anos teria sido impossível sem os esforços do papa e seu enorme 
papel, incluindo o papel político, que desempenhou nessa arena mundial”.¹ 
O papa fez mais de 50 viagens internacionais para alcançar seu objetivo de 
unificar o mundo religioso sob a liderança do papado até ao final do século 
XX.

Atualmente, os Estados Unidos são encarados como o principal poder 
militar e centro de influência do mundo. “[Os Estados Unidos são] a única 
superpotência restante no planeta”.² 
“O poder dos Estados Unidos agora determinará todos os grandes eventos 
globais”.³ A profecia bíblica prediz com clareza que os Estados Unidos da 
América e o papado se darão as mãos, e os eventos mundiais mostram 
claramente que a coalisão está sendo formada.

1    Toronto Star, 9 de março de 1992, p. A-1.
2    “The UN Obsession” [A obsessão da ONU], Time, 9 de maio de 1994, p. 86
3    Jim Hoaglad, “Of Heroes…” [Sobre heróis...], The Washington Post, 21 de agosto de 1991, p. A-23.
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