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1 INTRODUÇÃO 

 

No seio da Cristandade ultimamente tem0se percebido um movimento 

desusado em torno de temas relacionados com a pessoa de Cristo e Sua obra de 

salvação em favor da humanidade operada pela Igreja nesta geração. E um 

considerável número de cristão está desatento às implicações que uma correta 

compreensão da natureza do Filho de Deus significa para a salvação pessoal. 

Conhecer a Cristo e Sua pessoa de maneira correta inclui um relacionamento real e 

dinâmico, interagindo vida e amor. Não conhecer a Cristo, mesmo que não seja uma 

negação tácita de Sua Pessoa, conduz a uma incredulidade geradora de morte. 

Exatamente aqui, reside a obra nefasta do inimigo de Cristo, o Anticristo joanino.  

 

1.1 Problema 

 

Em vista disso, surge a questão: que é o Anticristo no conceito joanino? É o 

Sistema Papal ou a negação da Encarnação? Pretende-se neste trabalho responder 

a estas questões à luz da Palavra de Deus. O alvo do ataque do inimigo de Cristo é 

a própria pessoa de Jesus Cristo. Inimigos, tanto de dentro como de fora da Igreja 

Cristã, tecem uma teia de engano e mentira, para solapar a fé simples dos 

adoradores e fiéis. 

 

1.2 Objetivo 

 

Demonstrar-se-á então, que a ação do Inimigo de Cristo, como explanada nas 

Epístolas Joaninas, é o foco do problema do engano e mentira e precede a ideia de 

que o Sistema Papal seja revelador Anticristo. Ver-se-á portanto por que aparece 

apenas em João o tema tão condensado especificamente em I e II João. 

 

1.3 Limites 

 

O tema do Anticristo, o inimigo de Cristo, está limitado nessa pesquisa, 

obviamente, à concepção joanina contida nas Epístolas I e II João, visto que parece 

ao pesquisador que João detecta com precisão o cerne do problema do engano e 

mentira, na negação pura e simples da pessoa de Cristo. 
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1.4 Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do tema o método empregado será de análise crítico-

histórica e doutrinal com interpretação dos textos relacionados com o termo 

“Anticristo” nas já mencionadas epístolas joaninas. 

 

1.5 Definições de termos 

 

Na pesquisa algumas definições serão feitas à guisa de esclarecimento do 

pensamento do autor joanino e para melhor esclarecer a linha de pensamento 

desenvolvido pelo pesquisador, no trato do problema do Anticristo e a pessoa de 

Cristo. Termos técnicos como Anticristo, Gnoses, Gnosticismo, Adventismo, 

Dispensacionalismo, Futurismo, Escatologia, entre outros, serão usados pelo 

pesquisador com vistas ao contexto da obra do Inimigo de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

2 JESUS E SEUS NOMES 

 

No contexto da “Obra do Inimigo de Cristo” faz-se mister que se conheça 

alguns dos  nomes identificativos de Jesus. Tais nomes são títulos que esclarecem 

as várias aplicações de Sua obra salvadora. Diz eminente pesquisador que só no 

Evangelho de João encontram-se uma lista de títulos messiânicos tradicionais do 

Senhor (DODD, 1977, p. 305). 

 

É como se o Evangelista tencionasse salientas o fato de que sua 
própria doutrina distintiva estava diretamente fundada nas crenças 
messiânicas da Igreja primitiva, e com esta finalidade começou sua 
obra citando a lista dos títulos messiânicos tradicionais do Senhor. 

  

 A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Cesaréia de Filipe: “Quem 

dizem os homens que sou?” (Mc 8:27) é agora pertinente, pois uma resposta pronta 

de Pedro consubstanciou uma ideia nova acerca de Jesus. Isto equivaleria a dizer 

que Jesus era divino com todas as suas prerrogativas. 

 

2.1 O Messias ou Ungido 

 

O termo “Messias” é uma transliteração grega do hebraico “Mashiah” ou do 

aramaico “Meshiha” e provavelmente João o usa nesse sentido último. É um título 

régio, no sentido de rei. Quando aplicado a Jesus, deve ser entendido no sentido 

apenas de autoridade na esfera espiritual, pertencendo a alguém que conhece 

absolutamente a verdade e a comunica. O termo no uso cristão joanino é despedido 

de toda a conotação judaica (DODD, 1977, p. 120). 

 O termo “Messias” foi traduzido de maneira famílias para Xristos que toma 

seu lugar em todos os outros trechos evangélicos com exceção do diálogo com a 

samaritana (DODD, 1977, p. 120). A declaração de que Jesus é o Cristo é 

fundamental para a doutrina da Igreja e para a própria sobrevivência da mesma. 

Jesus viveu numa atmosfera Messiânica. E não somente suas declarações mas as 

de outros, formaram uma expectativa  de grande poder em seus dias. 

  O judaísmo posterior, sob o influxo da literatura apocalíptica, transformou 

fortemente o velho messianismo profético. O ideal profético falava de um 

descendente de Davi que viria miraculosamente à existência, do seio de uma 
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virgem, e serie dotado de forças, sabedoria e santidade divinas (ADAM, 1962, p. 

112). 

 Os Salmos de Salomão, que datam da metade do século I antes de Cristo, 

foram os primeiros a interpretar messianicamente o Salmo 2:2 que assim reza: 

“Levantaram-se os reis da terra e os príncipes conspiraram, e um, contra Javé e Seu 

ungido.” Com isso, ademais, introduziram a palavra “Messias” na terminologia usual; 

mas apenas um pequeno grupo de fiéis compreendeu esse Rei do fim dos Tempos, 

em sentido puramente espiritual sem mistura com ideais políticos (ADAM, 1962, p. 

113). 

 Jesus mesmo tinha uma consciência clara do título que o identifica como o 

“Messias”. A expressão Jesus Cristo atesta não apenas uma tendência da 

comunidade em interpretar o Cristo Histórico, mas uma confissão reveladora de Sua 

origem e de sua obra salvífica. 

 

Jesus demonstra por assim dizer, experimentalmente, sua 
messianidade, expulsando os demônios, com Ele mesmo declara: 
“Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então é que a vós 
chegou o reino de Deus” (Mt. 12:28). Jesus credita seu poder 
messiânico com a derrota de Satanás (ADAM, 1962, p. 118). 

 

Não se poderia compreender que os escribas e fariseus lhe 
pedissem uma prova de Sua messianidade, se Jesus mesmo não se 
tivesse apresentado, claramente, como o Messias (ADAM, 1962, p. 
118). 

 

Sua atitude pode parecer dúbia ao ser reservado  a princípio em revelar-se 

como o “Messias” e noutras vezes, mais tarde, revelar-se claramente sem rodeios. 

Sua visão do Messias era diversa da turba judia. O caráter do Reino do Messias era 

espiritual e não político. 

 

2.2 Cordeiro de Deus 

 

O termo Cordeiro, “AMNOS”, é aplicado a Cristo pelo menos em 1Pedro 1:18-

9 onde o sangue do Cordeiro é comparado ao de um cordeiro do sacrifício do ritual 

judaico, e Atos 8:32, citando Isaías 53:7, que assim reza: “Ele foi humilhado mas não 

abriu a sua boca; como cordeiro foi levado ao matadouro [...]”. Outro termo diferente 

usado para Cordeiro é Arnion, usado em toda a parte do Apocalipse, donde por um 
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lado é salientado que o “Cordeiro” é dado em sacrifício pela redenção dos homens 

(Ap 5:6, 9, 12); por outro o “Cordeiro” é um líder ou pastor do povo de Deus (Ap 

7:17) (DODD, 1977, p. 311). Dodd (1977, p. 122-311) estabelece quatro possíveis 

interpretações para “Cordeiro” como usado em João. 

1) O Cordeiro do sacrifício pelo pecado. 

2) O Cordeiro pascal. 

3) O Amnos de Isaías 53, isto é, o “Servo Sofredor”. 

4) O Messias com Rei de Isarael. 

 

2.3 O Filho do Homem 

 

Ho Hoys Tou Antropou. Jesus se chama preferencialmente, “o Filho do 

Homem”. Ambos os substantivos vêm sempre acompanhados de artigo, nos 

Sinóticos (DODD, 1977, p. 120). É sempre uma designação pessoal de Jesus. 

Mateus menciona a expressão 30 vezes, Marcos 14, Lucas 25. João a emprega 

doze vezes com artigo o, uma apenas sem o artigo (DODD, 1977, p. 120). A 

expressão aramaica original deveria ser “bar pascha”, ou em forma dialetal, “bar 

enascha”. As pesquisas linguísticas mostram que “bar pascha” deve ser traduzido 

por “o Homem”. E associada à palavra “filho” pertence ao tipo homem, isto é, ao 

homem em geral (DODD, 1977, p. 120). 

A tradução grega é uma reprodução literal do aramaico, um aramaísmo. Tem-

se então em mente que a expressão “o Filho do Homem” e “o Homem” se equivalem 

(GOPPELT, 1976, p. 193-4). 

 

Jesus fez uso dessa expressão pelo menos três vezes em contextos 
diferentes. Em primeiro lugar, Ele prediz a vinda do Filho do Homem 
sobre as nuvens dos céus (Mt. 24:30) com a finalidade de proceder 
ao Juízo e neste contexto nota-se perfeitamente uma similaridade 
com Daniel 7:13. Em segundo lugar, Jesus fala do Filho do Homem 
como uma presente personalidade no dia-a-dia do povo (Lc. 19:10) 
trazendo perdão e salvação. Em terceiro lugar, quando prediz que 
esse “Filho do Homem” presente deve padecer, morrer e ressuscitar 
(GOPPELT, 1976, p. 193-4). 

  

 Com o uso da expressão “Filho do Homem” Jesus tinha perfeita consciência 

de ser o Salvador do Mundo, não somente de um povo predestinado. 
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A expressão Filho do Homem se adequava, portanto, perfeitamente 
ao ideal messiânico, que Jesus trazia dentro de Si, à ideia de que 
havia de sofrer pelos pecados dos homens e de que, futuramente, os 
haveria de julgar (ADAM, 1962, p. 130). 

  

 Em síntese, o Filho do Homem era a expressão favorita de Jesus. Tal uso da 

expressão quanto à forma vem de Daniel, mas quanto ao conteúdo, a ultrapassa. 

Foi obra de Jesus em contraposição à apocalíptica judaica, que não conhecia um 

Messias sofredor, misturar a imagem do Servo de Deus, sofredor de Isaías, com a 

imagem do Filho do Homem de Daniel. Por dois motivos: Jesus conhecia-se como 

um ente celeste e como tendo uma missão celestial, de salvação (ADAM, 1962, p. 

132). 

 

2.4 Filho de Deus 

 

O Velho Testamento emprega a expressão Filho de Deus em sentido muito 

amplo, para designar seres criados, pra os anjos, ora o povo israelita, ora o rei de 

Israel. Os Judeus chamavam o Rei do fim dos tempos como Filho de Deus e Ungido 

(ADAM, 1962, p. 140). Assim interpretavam o Salmo 2 messiânico, isto é, 

significando que o Messias por sua elevação a Messias foi colocado particularmente 

próximo de Deus, pela filiação divina (ADAM, 1962, p. 140). É como Jesus é elevado 

em seu batismo a categoria messiânica com uma declaração clara dos Céus: Tu és 

o meu Filho amado, em Ti me comprazo” (Lc 3:22).  

Nos Evangelhos Sinóticos, o termo, é primeiramente messiânico, como se 

deduz da pergunta do Sumo Sacerdote “És tu o Messias, o Filho do Bendito?” (Mc 

14:61) e na forma como Mateus apresenta a confissão de Pedro: “Tu és o Messias, 

o Filho de Deus vivo” (Mt 16:16) (DODD, 1977, 338). 

Tanto as expressões Filho de Deus como Filhos do Homem, usuais nas 

Escrituras do Velho e Novo Testamento, foram reivindicadas por Jesus como seus 

títulos honoríficos e completam sua obra salvífica neste mundo. Filho de Deus traça 

o perfil de Jesus Cristo, divino, co-eterno com o Pai, real e perfeito, sendo Deus 

mesmo. Filho do Homem, com realismo desenha o perfil da perfeita humanidade de 

Jesus, sem pecado, imaculado, verdadeiramente homem entre os homens. Isto faz 

de Jesus o Ser diferente que é. Incomparável. Negar essa possibilidade é a obra do 

inimigo de Cristo, o Anticristo. 
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O fato de Jesus ser o Cristo faz do Anticristo um personagem importante que 

se lhe opõe. E nesse sentido ele mais que um opositor é um enganador, falseador. 
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3 O ANTICRISTO NA HISTÓRIA E NA PROFECIA 

 

Conhece-se uma quantidade quase infindável de identificações do Anticristo 

em seu caráter histórico. Entre os mais importantes estão Maomé, que fundou a fé 

muçulmana; Calígula, imperador romano, do período da igreja primitiva, que 

proclamou-se Deus; Nero, outro imperador romano perseguidor dos cristãos que 

titulava-se “Supremo Deus” e exigia adoração de seus súditos. E outros mais 

modernos, como Napoleão III, Mussolini, Hitler e mais líderes políticos ditatoriais que 

foram identificados com o Anticristo bíblico e profético (FROOM, v. 1, 1950, p. 51). 

Atualmente desde que um Jesuíta fundou a futurista de interpretação 

profética, o tema do Anticristo tem sido visto dentro desta ótica futurista. 

O tema do Anticristo nesta pesquisa, está vinculado à literatura joanina, 

especificamente a 1 e 2João. Epístolas escritas para uma época difícil pela qual 

passava a comunidade cristã. O termo como empregado em João é específico. No 

entanto, tem sido feita uma aplicação geral relacionada com os opositores de Cristo. 

Pode parecer que em João o tema esteja limitado às controvérsias cristológicas. 

 

3.1 Velho Testamento 

 

No Velho Testamento o uso que se faz dos termos aplicados aos inimigos de 

Israel ou relacionados com as nações apóstatas, tem sido motivo de reflexão do 

assunto. Chamam-no de Belial e aplicam a homens e mulheres malignos o título 

filhos de Belial ou filha de Belial (Jz 19:22; 20:13) (ORR, 1960) Em Daniel, aparece 

um grande besta com chifres e expressa um completo antagonismo a Deus e faz 

“guerra contra os santos” (Dn 7: 8, 21). 

 

3.2 Novo Testamento 

 

Em o Novo Testamento, há referências aos pseudocristãos (Mt 24:24), que 

deveriam aparecer no fim dos tempos. E em contínuo Jesus se refere a Satã como o 

inimigo de Deus e num sentido como Anticristo. Isto é percebido no deserto da 

tentação (Mt 4:1-11); na parábola do trigo e o Joio (Mt 13: 37-9). Cristo, entretanto, 

estabelece uma específica ocasião em que o Anticristo (como inimigo de Cristo) iria 

ter uma plena manifestação (Jo 14:30). 
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Paulo nunca usa a expressão Anticristo em suas epístolas. Ele só refere à 

Belial (2Coríntios 6:15). Conceitua a obra de tal “homem do pecado” (no Velho 

Testamento, Belial) em Tessalonicenses (FROOM, v. 1, 1950, p. 181). Paulo prevê o 

“iníquo” que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de Sua boca por ocasião da Sua 

Palavra “parousia” (2Ts 2:8). Pelo fato de a atividade deste personagem maligno se 

situar momento antes da parousia de Jesus, a maioria dos interpretes do Anticristo, 

futuristas, identificam essa pessoa com a ponta pequena de Daniel 7 e o Rei de 

Daniel 11:36. 

Nas epístolas joaninas (1 e 2João) onde o termo Anticristo aparece repetidas 

vezes, se percebe a expectação da comunidade diante de eventos tão importantes, 

que seriam sinais da chegada da “última hora” (10João 2:18). Eram eventos 

antecipados e que mais tarde foram entendidos pela comunidade primitiva. Nesta 

pesquisa o conceito joanino do Anticristo será interpretado em capítulos seguintes. 

No apocalipse de João, encontram-se as mais impressivas de todas as 

passagens do Novo Testamento, relatando o Anticristo na descrição dada em 

Apocalipse 13 das duas bestas, a que sobre do mar (Ap 13:1-10) e a que sobe da 

terra (Ap 13:11-8). Intérpretes tanto literalistas quanto futuristas do Apocalipse 

encontram nesses elementos uma farta discussão para a identificação, mas todos 

concordam que nesses textos os elementos do Anticristo estão inclusos na forma de 

atividades dessas bestas rapinantes. 

 

3.3 Nos Escritos Apocalípticos 

 

No apocalíptico de Isaías, aparece um ser maligno que iria destruir a planta 

que os doze apóstolos plantaram, destruídos pelo Senhor que descendo do sétimo 

céu, o lançaria na Geena (ORR, 1960, v. 1, p. 154). 

 

 3.3.1 Nos escritos dos pais da igreja 

  

Dos escritos patrísticos, Policarpo é o único que faz referencia direta ao 

Anticristo. Ele repete as mesmas palavras de João. “Qualquer que não confessa que 

Jesus tem vindo em carne é anticristo” (sem o artigo). E considera o Docetismo 

como Anticristo num único sentido prático. Barnabé, outro pai da Igreja sugere que o 

quarto animal de Daniel 7 é o Anticristo e identifica o Império Romano dos Césares. 
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Irineu é o primeiro que se ocupa com o número da besta e atribui valores numéricos 

às letras gregas, usando o número para identificação do Anticristo. Hipólito tem uma 

obra sobre o assunto, na qual apresenta os pontos de semelhança entre Cristo e o 

Anticristo. Acrescenta que o Anticristo tem o nome derivado da bênção de Jacó a 

Dã. Camodian (250 a.D) admitia a ascensão de Nero até a sua morte como o 

período do Anticristo. Vitorinus de Petau, num comentário do Apocalipse numa carta 

manuscrita identifica a besta (Anticristo) como Genserico (ORR, 1960, v. 1, p. 156). 

 

 3.3.2 Na idade média 

 

No ponto de vista, entre Judeus e Cristãos, prevalecia a ideia de que fossem 

os Maometanos o Anticristo, e que Maomé possuía o número da besta. O papa 

Gregório IX dizia que Frederico II era a besta que subiu do mar, e este por sua vez 

dizia ser o papa o Anticristo (ORR, 1960, v. 1, p. 156). 

 

 3.3.3 Reformadores e pós-reformadores 

 

Todos identificavam o Anticristo como sendo o Papado ou determinado papa. 

Outros acrescentavam o sistema romano papal. Relacionavam-no com a besta do 

Apocalipse e com o “Homem do Pecado” das cartas paulinas. Os Futuristas 

identificavam Napoleão III como o Anticristo, mas este não viveu o suficiente para o 

cumprimento de suas previsões. 

Contemporaneamente, os defensores de um Anticristo futuro estão 

embasados nas interpretações de Daniel e Apocalipse, usando da simbologia 

desses livros para identificar como o Anticristo um ser diabólico que durante sete 

anos afligirá os Judeus piedosos, mas o Messias virá com poder e glória e os 

salvarão, estabelecendo um reino milenar de paz. “Assim sendo, os habitantes da 

Terra, durante o Milênio, consistirão de Cristo como o Rei supremo, os santos 

ressuscitados, os judeus que abraçaram a fé em Jesus, e as nações simpatizantes” 

(OLSON, 1981, p. 133).  

Esse ponto de vista dispensacionalista naturalmente não é sustentável por um 

exame mais acurado das profecias bíblicas referentes ao fim. Mas é o que se crê 

atualmente. No entanto, durante toda a era apostólica e pós-apostólica o tema do 
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Anticristo teve um desenvolvimento e uma evolução ao sabor dos pontos de vista, à 

medida que os eventos iam se sucedendo na História. 

No corolário das doutrinas cristãs, o tema foi absorvido à medida que mais luz 

foi sendo lançada sobre o assunto. No entanto, apesar de se crer na revelação 

progressiva das profecias bíblicas, tais profecias obedecem a um instrumento de 

interpretação: Jesus e os Apóstolos. O que eles disseram sobre o assunto é que é 

importante e final. Pretende-se neste trabalho exatamente isto, pois se acredita que 

João em suas cartas foi inspirado e iluminou os crente de seu tempo com o que era 

essencial. Ele foi ao âmago do problema e detectou o assunto de uma maneira que 

não foi percebida pelos demais. Nos capítulos seguintes serão apresentadas mais 

sugestões em torno do tema. 
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4 O ANTICRISTO NA TEOLOGIA JOANINA 

 

João, sem embargo, é um autor de visão Teocêntrica e de profundidades 

místicas. É o que indica sua maneira de ser e seu estilo distinto dos Sinóticos. E logo 

no prólogo de seu evangelho, se descobre que constitui uma síntese em estilo 

elevado de seus pensamentos teológicos (FLORES, 1975, p. 118). “Tanto em seu 

Evangelho como em suas cartas João ressalta mais do que os três outros 

evangelistas o Ser divino e sobrenatural de Jesus sem perder de vista seu aspecto 

de plena humanidade” (FLORES, 1975, p. 117). 

A literatura joanina compreende além de três pequenas cartas, um Evangelho 

e o Apocalipse. As duas pequenas cartas de João por sua brevidade, não podem ser 

enquadradas num marco pequeno de ideias. Não são tão fecundas do ponto de vista 

teológico. O Evangelho e a primeira carta têm relações mais íntimas. Alguns 

comentaristas chegam a dizer que esta primeira carta nem é bem uma carta, mas 

um tratado polemico contra as heresias da época. Lenski diz que esta carta (1João) 

foi escrita em forma de uma encíclica às igrejas da Ásia (LENSKI, 1966). 

Com a queda de Jerusalém, João fez a sede de seu trabalho em Éfeso, 

importante centro comercial, cultural e religioso de então. Possuía um porto marítimo 

e um famoso templo dedicado a Artemisa (Diana) erigido seis séculos antes de 

Cristo. Foi de Éfeso possivelmente que João escreveu a maior parte de sua 

literatura.  

João, usa frequentemente, a palavra amor para designar não somente um 

estilo literário voltado à fraternidade cristã, mas um modo de vida responsável no 

amor de uns para com outros, as ideias teológicas poderiam ser sumariadas em 

Cristo como a Verdade, e Cristo como o Verbo de Deus. O Verbo e a Verdade 

trazem luz aos homens, e as trevas se opõem à luz, são o governo do “príncipe 

deste mundo” que penetra no coração dos homens e nas igrejas e desbarata os 

planos de amor e de verdade.  

 

A doutrina básica da epistola é o padrão comum do Cristianismo 
apostólico, o Kerygma (Pregação) e Didachê (Ensino), os quais 
aparecem aqui como “o Testemunho” e “o Mandamento”. O 
“Testemunho” proclama o amor de Deus no sacrifício de Cristo; o 
“mandamento” aplica na prática as implicações do “Testemunho” na 
vida dos crentes (BRUCE, 1979). 
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As lições capitais do Evangelho, João os desenvolve principalmente em sua 

primeira carta, onde aparece o problema da vida, o remédio para o pecado, a 

obediência à luz, a revelação do falso e do verdadeiro, a luta de erro contra a 

verdade, a doutrina de Deus, o nome divino da Trindade, a natureza do homem, a 

natureza do diabo, a do Anticristo, a encarnação de Cristo e Seus títulos, Sua 

divindade e a virtude do Seu sangue expiatório. 

Vislumbra-se em João uma teologia cristocêntrica. E isto revela-se 

liminarmente em sua primeira carta. O problema é: “Quem é o mentiroso senão o 

que nega que Jesus é o Cristo? (1Jo 2:22). E mais adiante declara “muitos 

enganadores têm saído pelo mundo afora que não confessam que Jesus veio em 

carne” (2Jo 7). Em João a figura messiânica de Jesus evoca obrigatoriamente o 

título de “Cordeiro de Deus”. E todos os seus títulos se relacionam entre se e contêm 

um significado em Cristo. Todos assinalam diversas facetas de conteúdo 

cristológico.  

A polêmica carta de João, com sua teologia centrada em Cristo, tinha como 

objetivo neutralizar a ação nefasta da maior corrente ideológica e filosófica que 

penetrou na Igreja tentando demoli-la. Tal sistema teve várias conotações com a 

Cristologia. Diz Gaston Clouzet (CLOUZET, 1962, p. 8): 

 

As especulações dos teólogos em torno da doutrina de Logos deram 
origens a heresias, entre as quais: a Ebionismo e o Gnosticismo. A 
primeira, eminentemente judaica, asseverava que Jesus era apenas 
ser humano totalmente despojado de sua natureza divina; enquanto 
a segunda, marcantemente pagã, sustentava que Cristo era só 
divino, sem natureza humana, sua humanidade era totalmente 
ilusória. 

 

Tais movimentos foram tremendamente perniciosos para a Igreja e trouxeram 

inquietação e cisma. Nas especulações cristológicas dos ebionistas e dos gnósticos 

encontram-se os elementos malignos do Anticristo tentando não somente dividir o 

“corpo de Cristo”, a Igreja, mas destruí-la e com ela a única chance para o mundo 

ver a “luz que vem de Deus e ilumina a todo homem” (Jo 1:9). 

Os gnósticos se arvoravam como possuidores de uma grande revelação. E 

influenciaram tremendamente a mentalidade cristã dos primeiros séculos. De um 

modo geral o Gnosticismo era uma hibridação do cristianismo, judaísmo, dualismo 

persa, budismo, além de outros vários elementos da filosofia e teosofia orientais. 
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Imaginavam ter o verdadeiro conhecimento das coisas celestiais.  Por isso o 

vocábulo Gnosis quer dizer “ciência”, conhecimento etc. Dois ramos prevaleceram 

dentro do Gnosticismo: o ramo alexandrino e o ramo sírio. No entanto, várias formas 

em alguns lugares predominavam, noutros todas vinha juntas. João enfrentou com 

firmeza “o falso conhecimento” que tia a virtude e o poder de Cristo do cristianismo. 

E a preocupação do apóstolo era impedir que isso criasse corpo e força dentro da 

Igreja. No mundo o paganismo já dominava inteiramente. A igreja seria presa fácil 

das especulações helenísticas com roupagens cristãs. 

O gnosticismo Foi um movimento eclético que incorporou elementos de 

muitos lugares e de mitologias gregas, persas, egípcias e hindus e as filosóficas e 

teofanias desses países (FLORES, 1975, p. 105). Pretendiam possuir pensamentos 

esotéricos e mistérios sagrados, e só os espirituais tinham acesso ao Gnoses, o 

conhecimento. Tinham escolas várias com interpretações as mais interessantes 

acerca das doutrinas cristãs. Consideravam Cristo com um aeon de emanações 

angelicais. Seria um pequeno deus sem ser divino (CHAMPLIN, 1980, v. 6, p. 308). 

No final do capítulo aparece um resumo dos principais erros do Gnosticismo. 

Combatiam a Deus Javé do Velho Testamento e diziam que o Criado do 

Mundo não era um ser supremo, senão um inferior, chamado Demiurgo. Com o 

intuito de dar ao Evangelho cunho universal, separou os fundamentos em que se 

apoiava a Igreja, isto é, a realidade do pecado e a realidade da Redenção. 

Um dos gnósticos contemporâneos de João, que foi duramente combatido, foi 

Cerinto. Dizia que “o mundo foi criado não por Deus, senão por um certo poder 

separado dela e muito alijado do poder que governa o Universo, à margem do Deus 

que está sobre tudo” (FLORES, 1975, p. 106). O Gnosticismo pregava a Deus e a 

criação dele. A repercussão dessas ideias caiu exatamente na pessoa de Cristo. 

Para alguns, Jesus era uma das emanações que procediam de Deus e por isso não 

podia ser divino de modo algum. Era um semideus pertencendo a uma cadeia 

intermediária de seres inferiores entre Deus e o mundo. Outros sustentavam que 

Jesus não podia ter corpo verdadeiro porque o corpo é matéria e matéria é coisa má. 

O resultado é que consideraram o corpo de Jesus como fantasma, sem carne e sem 

sangue verdadeiros afirmavam que quando Jesus andava não deixava marcas pelo 

caminho por que seu corpo não tinha substância nem peso. 

Esta heresia particular se chamava Docetismo, palavra que vem de Dokeo, 

parecer. Se de fato João estava enfrenando diretamente as ideias de Cerinto, que 
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distinguia entre o homem Jesus e o “aeon Cristo”, o Messias que desceu sobre 

Jesus no batismo e o abandonou na cruz, então a mentira principal consistia em 

negar a verdadeira natureza do Cristo encarnado. Era uma intromissão do idealismo 

platônico que trava a matéria como coisa má e dizia que Deus (por ser bom) não 

poderia tê-la criado. Dionísio de Alexandria escreveu, citado por Flores. 

 

Posto que Cerinto era voluptuoso e completamente sensual, 
conjecturava que o reino de Deus consistia naquelas coisas que ele 
ardentemente desejava, a gratificação de seus apetites sensuais, 
comer bem, beber e mulheres (FLORES, 1975, p. 112). 

 

 O cerinteísmo continha em si mesmo todos os elementos perniciosos do 

Anticristo. Era mentiroso por negar que Jesus fosse o Cristo. Pertencia à 

classificação dos “anticristos” que pululavam nos arrais cristão. Havia ainda a seita 

gnóstica dos “ofitas” que adoravam a serpente, e ensinavam que Deus era mau e a 

Serpente era boa. No ramo sírio, destacou-se Marcion de Sinope, mas o nome mais 

conhecido foi de Saturnino, que fundou em Antioquia uma famosa escola gnóstica; 

além desses aparecem Valentino e Basilides de Alexandria, e helênicos como 

Cerinto. Provavelmente existiriam um sem número de outros ensinadores de 

heresias gnósticas e afins, “que saíram pelo mundo a fora” (1Jo 4:1) anunciando um 

outro Evangelho com outro Cristo. Eram falsos cristos e falsos profetas, contra quem 

Jesus já havia advertido os discípulos (Mt 24:24). O princípio do engano e da 

mentira estava em curso no mundo e agora penetrava na Igreja para desestabilizá-

la.  

 O alvo principal era a Pessoa de Cristo: o ser humano; era negar a realidade 

dessas duas naturezas em Cristo. Cerinto cria que Jesus, homem, era apenas um 

filho natural de José, e que seu poder se devia à descida temporal de um “aeon” ou 

emanação angelical. Tal “aeon” teria vindo sobre ele quando de seu batismo, tendo-

o abandonado por ocasião da crucificação. Alguns manuscritos posteriores trazem 

as palavras “meu poder, meu poder, por que me abandonastes?” (Mt 27:46). Denota 

uma leve corrupção gnóstica da conhecida declaração de Jesus. O texto no Velho 

Testamento (Sl 22:1) poderia ser assim traduzido; não, porém, o grego. Cerinto 

também negava a expiação e o valor do sangue de Jesus. Este era um ponto de 

vista comum entre os gnósticos, especialmente o ramo docetista. Criam no valor do 
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batismo das águas, pois o aeon teria descido sobre Jesus no momento do seu 

batismo. Admitiam ter o Cristo vindo pela água e não pelo sangue. 

 Os gnósticos atacavam tanto a verdadeira divindade de Cristo como a sua 

verdadeira humanidade. Como se Cristo não tivesse nada de especial e desse um 

entre muitos medianeiros da salvação do homem. Com rasgos de cientificismo 

negaram a simplicidade da fé apostólica de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. 

A Igreja Cristã não se libertou ainda dos laços perniciosos do Gnosticismo. Este tem 

assumido novas formas de combate à Pessoa do Filho de Deus. Assim como o 

Docetismo e ramos parecidos de “gnose” prepararam o caminho para o surgimento 

da “apostasia e o do homem do pecado” nos séculos posteriores da história da 

Igreja, semelhantemente, “o falso conhecimento moderno” levará a cristandade a 

uma apostasia maior para receber como Deus o Anticristo profetizado por Paulo 

quando escreveu aos Tessalonicenses. A raiz do problema é a mesma tanto ali no 

passado, no presente quanto no futuro. A mentira, o engano, e a usurpação serão as 

mesmas armas usadas pelo Anticristo. Num capítulo posterior estudar-se-á as 

maquinações do ente rebelde na formação desta nova apostila religiosa. 

 Contudo, essencialmente, a teologia de João gira em torno da expressão “o 

Verbo”. É uma expressão de revelação e comunicação. A palavra que foi Deus em 

essência (Jo 1:1) tomou carne humana (Jo 1:4) e na encarnação revelou-Se aos 

homens (Jo 1:18). Em I João 1:1 Ele é designado a Palavra da Vida: não somente 

vive a Palavra, ou a fonte da Vida, mas é a própria Vida (BURDICK, 1970, p. 19-20). 

 Desenvolvendo sua teologia em torno do Logos, João desenvolveu uma 

completa revelação dos que e opõem a essa ideia teológica. “Quem é o mentiroso 

senão aquele que nega a Jesus é Cristo? Este é o Anticristo…” (1Jo 2:22). 

Acrescentando ao tema do Anticristo na teologia joanina faz-se necessário nesta 

conclusão um resumo dos principais erros do Gnosticismo. E estes são:  

1. Dualismo, - a existência de dois princípios opositores e eternos. O supremo 

Ser e a Matéria. 

2. Emanações, - foram sucessivas emanações ou aeons do Supremo Ser que 

criaram o mundo. 

3. Demiurgo, - identificado com o IHWH do Velho Testamento. Era considerado 

um Ser degradado. 

4. Docetismo, - era o corpo do Messias apenas aparente, usado 

temporariamente.  
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5. Degradação de Cristo, - degradava a dignidade de Cristo, colocando-o numa 

posição inferior, de seres de natureza inferior. 

6. A Matéria era má, - não cuidavam do corpo como elemento especial do ser. 

Surgem tantos ascetas como licenciosos entre os gnósticos. 

7. Transmigração, - as almas migrariam de corpo a outro corpo até encontrar 

purificação (FROOM, 1966, v. 1, p. 866-7). 
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5 EXEGESE DE 1, 2 JOÃO AO ANTICRISTO 

 

Neste capítulo será feita uma análise do ponto de vista exegético dos textos 

joaninos referentes ao Anticristo. O propósito é averiguar in loco, no texto, a razão 

de a palavra Anticristo aparecer somente em João, particularmente em 1João 2:18 e 

22; 4:3 e 2João 7. 

Antes, porém, ligeiramente se analisará o material joanino tendo como 

contexto imediato o Evangelho e a crise gnóstica, porque o material joanino é 

tratado como uma unidade: o Evangelho, as três cartas e o Apocalipse. Tem havido 

muitas discussões acerca da legitimidade joanina das cartas que levam seu nome. A 

tradição cristã atribui ao Apóstolo João a autoria das três. Há uma grande afinidade 

entre a primeira carta e o Evangelho. Pelo tom polêmico de várias de várias 

passagens podemos concluir que as comunidades às quais eram dirigidas 

passavam por uma crise. Certos pregadores são chamados de “anticristos”, 

mentirosos e sedutores, pregando falsas doutrinas, negando a Encarnação. Um 

comentarista do Novo Testamento, escrevendo acerca do material joanino diz: 

 

O Evangelho de João foi escrito por causa de falsos ensinos a 
respeito de Pessoa de Cristo, os quais apareceram na segunda 
metade do primeiro século. A epístola de João é mais franca contra 
aqueles erros, ensinando a Deidade do Senhor Jesus Cristo a Sua 
obra sacrifical. Tais erros floresceram mais tarde com o nome de 
Gnosticismo, Docetismo, Montanismo e outros (GALBELEIN, 1970, 
v. 4, p. 128). 

 

A primeira epístola de João é marcada por contrastes: luz e trevas, vida e 

morte, santos e pecadores, amor e ódio, Cristo a Anticristo, Espírito de Cristo e 

espírito do Anticristo. É dos livros do Novo Testamento o mais difícil de ser 

analisado. Se o autor tinha um plano organizado para o que escreveu era um 

sentimento interior que se harmonizava antes com seu pensamento do que com a 

organização formal. A Epístola é uma obra de arte. Robert Lau diz que viu diz que 

viu na Epístola é uma obra de arte. Robert Lau diz que viu na Epístola (1Jo) os três 

testes da vida: o teste teológico, ou seja aquele que crê que Jesus é o Filho de 

Deus; o teste moral, ou seja viver a vida de justiça; e o teste social, amor um ao 

outro (FORD; DEASLEY, 1969, v. 10, p. 334). 
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5.1 Texto e exposição 

 

 “Filhinhos, já é a última hora: e como ouvistes que vem o anticristo, também 

agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora” 

(João 2:18). “Filhinhos”, paidia, tratamento afável dirigido aos seus leitores, 

indicando uma familiaridade cristã. Nove vezes esta expressão é usada em 1João. 

 “… já é a última hora”, eskatê, esta expressão denota uma crise, não o fim do 

mundo. Expressão idênticas são usadas em outros lugares como “últimos dias”, 

designando a nova dispensação cristã. Determina o tempo de graça estendido a 

todos os homens e mulheres nesta terra. João assinala o sinal que determina o 

começo de uma nova era para a Igreja com a presença de “anticristos”, “falsos 

mestres” e “falsos ensinos”. É … um tempo imediatamente precedente ao retorno de 

Cristo para julgar o mundo (FORD; DEASLEY, 1969, v. 10, p. 346).  

  “… como vocês já ouviram”. Os leitores de João já conheciam que na 

presença dos falso mestre discerniam a presença do Anticristo e seus agente, 

identificados de natureza que podiam ser chamados de muito Anticristos. O mesmo 

quer dizer: vocês estão ouvindo ou têm ouvido que o Anticristo está chegando. 

 “… que vem o Anticristo.” O termo Anticristo é peculiar às cartas de João em 

toda a literatura bíblica; a ideia, porém, expressa pela palavra, não o é. Os leitores 

de João possivelmente sabiam da Vinda do Anticristo, não por João provavelmente, 

mas por seus primeiros instrutores na fé, e estes por sua vez não inventaram a ideia, 

devem tê-la absorvido dos ensinos do Senhor Jesus (Mt 24:24). A palavra 

significaria literalmente “o que imita e se opõe a Cristo”. É tentador interpretar o 

prefixo ANTI da palavra anticristo, significando não “contra”, mas “em lugar de” com 

base na analogia de “antibasileus” STOTT, 1982, p. 90-1). 

 “… também agora muitos anticristos têm surgido”. Os falsos mestres são 

salientados aqui. São os agentes do Anticristo. Possivelmente, a corrente gnóstica 

que mais teimava em desencabeças os cristãos da Ásia. Eram eles prenúncio de 

uma maior manifestação do poder demolidor da fé cristã. Esses falsos mestres 

estavam com a comunidade de crente até o momento em que começaram a negar a 

autenticidade de Cristo. A princípio, uma rebelião velada, e vai evoluindo para um 

confronto, e finalmente a rotura. 

 “…pelo que conhecemos que é a última hora”. Os falsos mestres gnósticos 

que não aceitarem mais a vida da comunidade, saíram da Igreja proclamando um 
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outro Evangelho. Não aceitavam mais a autoridade das Escrituras, não se 

identificavam mais com o cristianismo verdadeiro, e discriminavam a todos os que se 

lhes opusessem. Os falsos mestres não identificavam a hora que viviam “pois viviam 

para o presente século semelhantes a Simão Mago.” 

  

5.2 Texto e exposição 

 

 “Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o 

Anticristo, o que nega o Pai e o Filho” (1Jo 2:22). “Quem é mentiroso… aquele que 

nega”. A mentira é a negação pura e simples da Verdade (Jo 14:6). É a arma do 

Anticristo. No discurso de Pedro, no Templo, ele usa a mesma expressão: “negaste 

o Santo e o Justo” (At 3:14). Exemplos nas Escrituras existem, de pessoas que 

negaram a Cristo. Tais exemplos iluminam a desenvoltura do arque enganador. 

Pedro negou a Cristo; usando da mentira, disse não conhecer Cristo (Mc 14:68); 

Judas, negou-O (Lc 22:48). 

 Provavelmente, tais enganos ocorreram por possuírem uma visão distorcida 

da messianidade de Jesus. O Anticristo, no entanto, nega a Cristo pura e 

simplesmente, por um princípio interior de maldade e rebeldia (Jo 8:44). 

 “… aquele que nega que Jesus é Cristo”. Os Docéticos negavam um corpo 

real para Jesus e o Cristo era uma emanação “aeon” que veio no batismo de Jesus e 

o abandonou na cruz. Esse negar remonta aos tempos em que Jesus entre os 

discípulos perguntou-lhes: “Quem dizem os homens que eu sou?” (Mc 8:27). E numa 

segunda pergunta dirigida aos discípulos, Pedro respondeu: “Tu és o Cristo” (v.  29). 

Esta foi uma revelação e se tonou a mais importante profissão de fé de todos os 

crentes em Cristo. 

 “Este é o Anticristo, que nega o Pai e o Filho”. Negar que Jesus era o Cristo 

era negar que Ele era o Filho de Deus, ou que Ele tinha vindo em “carne” (1Jo 4:2). 

Esta que veio em carne, o Filho de Deus, está a vida eterna para ser dada (1Jo 5:1). 

 Os falsos mestres que perverteram o ensino acerca de Jesus como o Cristo e 

Filho de Deus negaram o “Pai” expressamente. De fato, a designação “o Pai” fora 

reservada por eles a Deus, como Aquele que estava sobre todos, em contraposição 

ao deus inferior que era visualizado com o criador do mundo pelos seguidores do 

Cerinto. Para Cerinto o Pai fora revelado após Cristo ter sido investido em Jesus por 

ocasião do batismo. Ele (Cerinto) não dava a mesma interpretação do Pai como 
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João. Para João o “Pai” é quem a Si mesmo tem se revelado inequivocamente e 

plenamente na encarnação de Jesus, não somente em Seu ministério da Palavra e 

público, para o qual Ele foi unido pelo Espírito em Seu Batismo, mas supremamente 

em Sua morte na cruz.  

 Aqueles que negaram a encarnação do Filho de Deus e não viram o elemento 

relatório do Pai em Sua paixão recursaram a revelação do Pai a qual em parcial no 

Evangelho. Em negando o Filho negaram o Pai também. Na frente é o corolário do 

evangelho de João e de suas cartas de conhecimento do Pai é inseparável do 

conhecimento do Filho. Negar o Filho e negar o conhecimento do Pai que dele 

procede é negar o Pai completamente. “Credes em Deus, crede também em Mim…” 

(Jo 14:1). Jesus esta falando de uma única forma de fé e não duas. O Pai e o Filho 

estão inseparavelmente unidos em Jesus Cristo. 

 Tem se hoje esses elementos que negam o Pai e o Filho? Evidentemente que 

sim. A evolução dessa apostasia se observa no confronto entre a Luz e as Trevas, 

entre o Cordeiro e Dragão, entre Cristo e Satã. Ideologias ditas cristãos pululam 

assustadoramente pervertendo o caminho e a verdade do são Evangelho. 

  

5.3 Texto e exposição 

 

 “Nisto conhecemos o Espirito de Deus: todo espírito que confessa que Cristo 

veio em Carne é de Deus; pelo contrario, todo espírito que não confessa a Jesus 

não procede de Deus; este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes 

ouvido que vem, e presentemente já está no mundo” (1Jo 4:2). Aparentemente a 

atividade do Anticristo era seduzir os crentes. No contexto desta passagem acima, 

estão os falsos mestres, os “muitos falsos profetas”, que com falsas analogias 

pervertiam a fé dos crentes na Igreja. Tais enganadores pertenciam à membrezia e 

participavam da comunidade. Foram afastados, mas saíam pelo mundo afora 

anunciando um falso evangelho. O problema estava em discernir o falso do 

verdadeiro. Fora permitido à Igreja o dom de discernir os espíritos (1Co 12:10). 

Neste contexto a confissão de que Jesus era o Cristo e tinha vindo em carne era o 

teste da obediência e da verdade. Isto era evidência de que quem operava era o 

Espírito Santo e não o espírito do Anticristo. Este se manifestaria através do homem 

mentiroso, enquanto aquele pelos “irmãos que tinha recebido a unção do Pai” (1Jo 

2:20). 
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 Há poucas décadas antes, Paulo escrevendo aos crentes em Corinto, 

estabeleceu uma regra simples para a identificação do verdadeiro e do falos 

carismático. “Ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma ‘Anátema Senhor 

Jesus’, como também ninguém pode confessar que Jesus é Senhor senão pelo 

Espírito Santo” (1Jo 12:3). 

João aponta o mesmo critério essencialmente, porém reformula-o tendo em 

vista a negação Docética da Encarnação que era corrente quando ele escreveu. O 

teste do verdadeiro profeta e do verdadeiro espírito: se confessasse que Jesus veio 

em carne então era reconhecido que falava pelo Espírito Santo; caso contrário, 

estaria falando pelo espírito do Anticristo. As palavras “cada espírito que não 

confessa a Jesus” pode ter uma imediata aplicação para a negação de Sua 

Encarnação. É evidente que João tinha isto em mente primariamente. 

A versão variante “anular Jesus” (1Jo 4:2), implica na desconexão de Jesus 

de Nazaré com o Cristo o Filho de Deus, segundo a maneira de Cerinto expressar, e 

pode denotar uma positiva abjuração de Sua autoridade, igual a “Jesus é Anátema” 

(1Co 12:3). A frase “Lyei ton Iesoun”, comparada a 1João 4:2 e paralela a 1Coríntios 

12:3 “Anátema Jesus”, prova uma blasfêmia, pela qual se creria que Jesus estivesse 

desprovido de Seu poder sobrenatural (BRUCE, 1979, p. 104-5). 

Cada negação que tem sido feita anteriormente (1Jo 2:18, 22), tem sido 

marcada com um certo sinal do Anticristo: o espírito do grande Anticristo do tempo 

do fim esta já presente e operando através destes muitos anticristos que recusam o 

“conhecimento de Jesus”. 

 

Há aqui um sobrenatural poder diabólico, bem como um sobrenatural 
poder de justiça operando no mundo e na vida de cada homem. São 
também falsos profetas que fazem o mal parecer bem. Alguns são 
bem conhecidos na Igreja. Aqueles falsos profetas substituem por 
uma religião institucionalizada a vitalidade do Espírito de Cristo. São 
conhecidos no mundo como aqueles que trocaram o amor de Deus 
pelo amor ao poder, poderes políticos salvadores que encarnam o 
demonismo, que palpavelmente partilham do mal (NEIL, 1960, p. 86). 

 

Em cada época há mentira contendendo contra a verdade, o mal contra o 

bem, o falso contra o verdadeiro, e espírito do Anticristo contra o Espírito Santo, o 

Anticristo contra Cristo. Este princípio maligno que perpassa todas as atividades 
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humanas é uma demonstração inequívoca do que está presentemente em 

desenvolvimento e em operação no Mundo e na Igreja Cristã como um todo. 

 

5.4 Texto e exposição 

 

“Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não 

condessam Jesus Cristo vindo em carne: assim é o enganador e o Anticristo” (2Jo 

7). Este é o último dos textos joaninos referentes ao Anticristo especificamente. E 

em cada declaração, nota-se que o autor acrescenta um novo detalhe ou uma 

reformulação conceitual do assunto. 

Semelhantemente a 1João 2:18 e 1João 4:1-6 os “muitos Anticristos” são 

novamente denunciados como “enganadores que têm saído pelo mundo fora”. O 

termo grego é planoi. São descritos literalmente como aqueles que não tinham o 

conhecimento de que Jesus tinha vindo em carne. O particípio é presente aqui 

(erchomenos, 2Jo 7) como em 1João 4:2 é perfeito (elelythota), porém a referência é 

aqui e ali ao conceito Docetista da encarnação do Senhor Jesus. A construção no 

grego é mais livre, porém é idiomaticamente harmonizada pela RSV: “homens que 

não tinham conhecimento da vinda de Jesus Cristo em carne” (2Jo 7). A RV 

(Revised Version): “Aqueles que não confessam que Jesus vem na carne” pode ser 

mais entendida com uma referência ao Segundo Advento (BRUCE, 1979, p. 140-1). 

É um forte testemunho da doutrina cristã da Salvação. No primeiro ato, Jesus 

Cristo homem, vindo em carne semelhantemente aos homens, mas sem pecado; no 

segundo ato Jesus Cristo, Homem, o segundo Adão, Filho de Deus, vindo em glória 

para a redenção final e completa, aniquilado todos os inimigos da Verdade. É um 

evento histórico sem precedentes na História da Igreja. A Igreja Cristã está 

formulada num evento histórico: Jesus veio em carne. Outro evento histórico coroará 

o Plano da Redenção: Ele virá em carne. Assim disseram aos anjos: “Este mesmo 

Jesus que vistes subir descerá como o vistes subir” (At 1:11). 

O conteúdo analisado nas epístolas joaninas acerca do Anticristo, 

consubstância a ideia de que o objetivo do referido enganador e mentiroso, é 

obviamente a Pessoa de Cristo. Em João, encontra-se nominalmente e 

especificamente, sua atuação. O cerne da controvérsia entre o Filho de Deus e o 

próprio Satanás, está exatamente aí nas cartas de João. 
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A doutrina da Encarnação de Cristo é um mistério o mistério que 
esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações. É o grande 
e profundo mistério da piedade. Cristo não deu a entender que 
assumira a natureza humana; em verdade assumiu-a. Em realidade 
possuir a natureza humana. E visto como os filhos participam da 
carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas. Era o 
Filho de Maria; pertencia à semente de Davi, segundo a linhagem 
humana (WHITE, 1957, p. 17). 

 

A humanidade do Filho de Deus é para nós tudo. É a cadeia de ouro que liga 

a Cristo a nossa alma e por meio de Cristo a Deus (WHITE, 1957, p. 17). Confundir 

ou negar as duas naturezas é o estilo do Anticristo. 

Naturalmente, as doutrinas que negam tanto a humanidade perfeita do Filho 

de Deus, como Sua Divindade, serão sempre embrionariamente, os meios 

empregados por Satã para destruir o Plano da Salvação. Com este proposto agiu a 

Anticristo no passado, nos idos apostólicos, com este propósito agiu no correr dos 

séculos na apostasia global, e com este mesmo propósito agirá no futuro, quando do 

clímax da confrontação entre a Igreja de Cristo e as forças organizadoras do mal, 

momentos precedentes à Parousia do Filho de Deus.  

  

Para João é básico que tenhamos em Cristo Deus agindo para a 
Salvação do homem (I João 4:9). Quando um homem nega isto não 
está simplesmente aceitando um erro doutrinal. Ele está destruindo 
completamente o fundamento da fé cristã. Está executando a obra de 
Satã em oposição às coisas de Deus. E até o fim dos tempos isso 
caracterizará a obra da suprema ação demoníaca (DOUGLAS, 1975, 
p. 39-40). 

 

Na semente maligna do Cerinteísmo e de outros ramos gnósticos conhecidos, 

está a raiz de toda a apostasia. Negando-se a Encarnação de Jesus nega-se a 

realidade das demais doutrinas fundamentais, como a Expiação e a Intercessão, a 

Ressurreição, e a Segunda Vinda. Uma indicação da maneira em que os primeiros 

hereges e heresias agiam pode ser assim prevista. 

 

Os apóstolos e seus cobreiros na Igreja cristã primitiva eram 
constantemente obrigados a enfrentar heresias introduzidas por 
falsos mestres existentes no próprio seio da Igreja. Esses mestres 
são apresentados não como a surgirem abertamente, e introduzir-se 
sorrateiramente, como o movimento rastejante da serpente. Seguiam 
seus próprios caminhos perniciosos, mas não se satisfaziam sem 
desviar consigo outros. Não possuíam uma corrente concatenada de 
verdades, mas ensinavam uma mescla desconjunta de ideias 
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amparadas por um passo das Escrituras aqui e outro ali (HESLOP, 
1954, p. 12).  

 

Imagina-se que deve ter sido uma luta incrível para os que teimaram em ficar 

fiéis ao claro ensino das Escrituras. E no vai-e-vem das discussões dogmáticas nem 

sempre os vitoriosos são os que estão com a ortodoxia. Muitas vezes os que são 

fiéis ao “Assim diz o Senhor” são marginalizados por não concordarem com ensinos 

e preceitos consumidos pela maioria. Ocorreu isto nos dias de João e não será 

diferente.  

A encarnação é doutrinar básica da fé cristã. Embora nem o substantivo, nem 

o adjetivo “Encarnando” sejam bíblicos, porém os equivalentes grego e latino en 

sarke e incarne, respectivamente, são conhecidos em alguns importante 

testemunhos dos autores de Novo Testamento acerca da Pessoa e obra de Jesus 

Cristo (DOUGLAS, 1975, p. 557). 

Na doxologia encontrada em 1Timóteo 3:16, aparece “Aquele que foi 

manifestado na carne”. João descreve o “espírito do Anticristo” como alguém que 

nega que Jesus Cristo é vindo, “na carne” (1Jo 4:2; 2Jo 7). Paulo ainda diz que 

Cristo fez a Sua obra de Reconciliação “no corpo da Sua carne” (Cl 1:22; Ef 2:15). E 

que enviando Seu Filho em semelhança de “carne pecaminosa” Deus “condenou o 

pecado na carne” (Rm 8:3) (DOUGLAS, 1975, p. 557). 

Pedro diz que Cristo morreu por nós “na carne” (1Pe 3:18; 4:1). Todos esses 

textos enfocam sob diferentes ângulos a sublime verdade de que foi o ato de Cristo 

precisamente vindo e doando-se “em carne” que assegurou a salvação do ser 

humano (DOUGLAS, 1975, p. 557). 

Igualmente, era necessário que o Filho de Deus tivesse “vindo em carne” 

(1Tm 2:5) para tomas o Seu lugar de segundo Adão através quem Deus reataria 

laços de união com a raça humana e o tronaria o mediador entre Deus e os homens. 

Isto quer dizer que somente a carne poderia morrer, e se Jesus não tivesse vindo 

em carne Sua Expiação teria sido uma farsa (DOUGLAS, 1975, p. 559). 

A danosa heresia que negava o Cristo em Jesus e haver Ele vindo em carne, 

fora denunciada por João como sendo a “inspiração do Anticristo”. Tais erros eram 

tão mortais para a Igreja, pois destruíam a coluna e fundamento da fé cristã. 

Negavam não apenas o Filho, mas o Pai e o Filho (DOUGLAS, 1975, p. 560). 
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Os ataques desferidos contra a doutrina da Pessoa de Cristo, especialmente 

com respeito às Suas naturezas desencadeou uma controvérsia que durou cerca de 

duzentos anos e trouxe à Igreja dificuldades para conhecer Aquele que disse: “Eu 

Sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14:6). 

A forma como assumiu as duas naturezas tem sido a razão das controvérsias 

cristológicas. Sem a natureza humana não podia ser Homem perfeitamente. Sem a 

natureza divina não podia ser o Verbo Eterno. As duas uniram-se misteriosamente 

numa só pessoa e jamais houve tempo em que elas não estivessem unidas por 

liames inseparáveis. “Nesta união (das duas naturezas) encontramos a esperança 

da raça caída” (WHITE, 1895, p. 8). 

Ele era perfeito em ambas as naturezas. Era sem pecado. Isto tanto era 

verdade em relação a Sua natureza divina como em relação a Sua natureza 

humana. Enfrentando os fariseus Ele questiona: “Quem me convence de algum 

pecado?” (Jo 8:46). Era o Rabi perfeito tanto quanto o Judeu perfeito. Paulo podia 

declarar:  “Ele não conhecia pecado” (2Co 5:21) e “Santo, inculpável, separado dos 

pecadores” (Hb 7:26). Pedro testifica que Ele não tinha pecado (I Pedro 2:22) e João 

conclui que “Nele não há pecado” (1Jo 3:5). E até os seus inimigos declararam que 

não viam nele crime algum (Lc 23:15). A mulher de Pilatos o tratou de “um justo 

homem” (Mt 27:19). E até os demônios quando o confrontaram nas querelas com os 

endemoniados o trataram de “Filho de Deus” ou “o Santo de Deus” (Mt 8:29; Marcos 

1:24). “Não devemos ter nenhum receio de considerar a impecaminosidade da 

natureza humana de Cristo” (WHITE, 1895, p. 11) 

A Encarnação de Jesus, o Filho de Deus, será sempre o tema de estudo por 

toda a eternidade. O mistério insondável será a discussão dos seres celestiais 

redimidos, por séculos sem fim.  
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6 O ANTICRISTO NA ESCATOLOGIA 

 

Etimologicamente, o termo Escatologia, deveria significar “a doutrina das 

últimas coisas” (DOUGLAS, 1975, p. 386). A escatologia bíblica, está relacionada 

não somente com o destino dos indivíduos mas com sua história. Deus revela-Se a 

Si mesmo não somente por meio de homens inspirados, como também através dos 

eventos redentivos da história, o mais importante dos quais são o advento e a vida 

de Seu Filho Jesus Cristo. Desde que o Senhor é o Senhor da História, a 

consumação da obra redentora de Deus incluirá a redenção da própria História 

(DOUGLAS, 1975, p. 386). A palavra Escatologia é um neologismo teológico 

derivado do termo bíblico Eschatos que significa “o último”, numa série sobretudo na 

ordem temporal (TERRA, 1979, p. 20). 

No Velho Testamento, a perspectiva de uma intervenção divina na história de 

Seu povo, para redimir os justos e punir os maus, e purgar da terra o pecado era 

visualizada como “O Dia do Senhor”, ou na frase abreviava “Naquele Dia”, que 

designava esta divina visitação e a ênfase no tempo determinado em que ela 

deveria ocorrer. Entretanto, “O Dia do Senhor” denota tanto a divina visitação na 

história (Joel 1:15) como também a final visitação escatológica (Jl 3:14,18; Zc 14:9). 

“Nos últimos Dias” Deus viria para estabelecer o Seu reino (Is 2:2-4; Os 3:5). Muitos 

personagens messiânicos aparecem no Velho Testamento: um Rei Davídico (Is 

9:6,7), um Filho do Homem celestial (Dn 7:13-4) e um Servo Sofredor (Is 53), porém 

em cada um deles Deus mesmo virá para redimir Seu povo. 

No Novo Testamento, a perspectiva é mais ampla. Revela-se na Encarnação 

de Cristo o cumprimento das esperanças do Velho Testamento e na Sua Segunda 

Vinda a consumação desta esperança. Cumprimento e consumação são duas partes 

de uma singular obra redentiva. Há no Novo Testamento uma escatologia realizada 

(Lc 4:18-21). 

A vida, morte e ressurreição de Cristo inauguram o cumprimento messiânico, 

contudo, não na forma de uma previsão antecipada. “Os últimos Dias” que 

testemunhariam o estabelecimento de reino de Deus estão agora aqui. A promessa 

do derramamento do Espírito Santo escatologicamente tem ocorrido nestes últimos 

dias (Jl 2:28 e At 2:16-7). Entretanto, a época para vir ainda é considerada como no 

tempo da consumação dos séculos e do Reino de Deus. O dia da consumação é 

necessário para estabelecer o cumprimento da benção escatológica como uma 
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experiência à parte. Tais eventos apontam para o Segundo Advento e não 

representam alguma coisa nova. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo conseguiu com 

Sua morte e ressurreição será completamente consumado com Sua vinda em Glória 

(DOUGLAS, 1975, p. 386). 

O tempo está cumprido. Desde a antiguidade as profecias têm se cumprido 

apontando para o estabelecimento do Reino de Deus. No entanto, os Filhos do 

Reino (Mt 13:38) ainda vivem no tempo da maldade, das trevas, mortalidade e poder 

satânico (Ef 2:2-3) aguardando a consumação de tudo. Contudo, Cristo quebrou o 

poder de Satã através da Sua morte e ressurreição (Jo 12:31), embora nestes 

últimos tempos este continuará se opondo aos propósitos redentivos de Deus e 

perseguindo Seu povo. 

Paralelo aos eventos da História humana, durante as eras tem havido um 

conflito entre mal demoníaco e o reino de Deus. E o povo de Deus nesta era é um 

povo escatológico porque a eles tem sido transferido este conflito e eles têm 

experimentado a certeza da vitória em Cristo (DOUGLAS, 1975, p. 387). 

Satã ao longo dos séculos tem movido uma surda oposição a Deus e no 

clímax dessa oposição está a abominação da desolação (Dn 11:31) e a revelação do 

“homem do pecado”. Este, inspirado em Satã unicamente, empregará muitos sinais 

para cativar a admiração dos homens. Operará por todos os meios para alcançar 

seus objetivos e contra aquele que não se submetem o Anticristo direcionará uma 

forte perseguição com tamanha intensidade que o povo escolhido não escaparia se 

Deus prontamente não intervisse com o Segundo Advento. O aparecimento do 

Anticristo e a consequente perseguição aos santos, é o ataque final de Satã contra o 

povo de Deus (DOUGLAS, 1975, p. 387-8). 

O Anticristo na Escatologia Cristã, relaciona-se com o último ato do drama 

dos séculos entre o Bem e o Mal. E concomitantemente é um princípio escatológico 

que aparece tanto no fim dos tempos como através da História. Esta tensão entre a 

Escatologia e a História é um dos mais importantes fenômenos em escatologia 

bíblica (DOUGLAS, 1975, p. 387-8). 

Este tempo de tribulação testemunhará também o começo do julgamento 

divino para Satã e seus seguidores. O livro do Apocalipse descreve esse julgamento 

simbolicamente como as sete trombetas e as sete pragas. Esses juízos divinos se 

manifestarão em forma de pragas e desastres impulsionados pela ira divina. Antes 

do início desse juízo divino, o povo de Deus será selado (Ap 7:1-8), o que o 
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protegerá de Sua ira, e será preservado intacto no terrível conflito final com o poder 

satânico e anticristão. Esses selados são conhecidos como o grupo dos 144 Mil. A 

vinda de Jesus é um aspecto da Escatologia que não pode ser passado por alto, 

mesmo porque assinala o triunfo da Igreja e o completo aniquilamento do mal e do 

Anticristo. 

No Novo Testamento, a Segunda Vinda ocupa um lugar de destaque em sua 

escatologia. O plano do Anticristo é desfigurar esse evento colossal da culminância 

da história da Igreja e complementação do Plano da Salvação. Uma das expressões 

mais conhecidas na Bíblia para configurar tal acontecimento é a expressão “Dia do 

Senhor”. Esta expressão aparece em diferentes formas e em todas elas apresenta o 

elemento distintivo do plano de urgência em assinalado contrate com a obra do 

nefasto enganador. Pode-se enumerar algumas delas, à guisa de informação 

adicional ao tema já ventilado em capítulo anterior. Tais expressões são: a) O Dia do 

Senhor (At 2:20, 2Pe 3:10); b) O Dia do Senhor Jesus (2Co 1:14); c) O Dia do 

Senhor Jesus Cristo (Fp 1:6); d) O Dia de Cristo (Fp 1:10; 2:16); e) O Dia de Deus 

(2Pe 3:12); f) o Dia (Mt 7:22; 24:36); g) O Último Dia (Jo 6:39, 40, 44, 54) 

(DOUGLAS, 1975, p. 389). 

No Segundo Advento de Jesus têm-se o cumprimento das mais remotas 

promessas de Salvação (Gn 3:15). No tempo do fim, em cumprimento a sua 

escatologia, a Igreja estará vivendo os últimos dias do drama milenar. A 

consumação de todas as coisas é chegada. E o reino será a posse dos redimidos de 

todas as eras. No entanto, para autenticar o caráter daqueles que tomarão posse do 

Reino celebra-se no Céu o Juízo Investigativo. No Santuário Celestial, desenvolvem-

se transações celestiais envolvendo os redimidos. O principal ataque do Anticristo é 

desafiar a veracidade desta importante coluna da Verdade Presente. E tudo fará o 

poder satânico do mal para desvirtuar o grande tem do Santuário. 

Assim como os decetistas lançaram as sementes da incredulidade acerca da 

Pessoa de Cristo, tentando inutilizar Seu santuário terrestre, o seu corpo, os 

modernos anticristos negam a realidade do Seu Santuário celestial. 

No entanto devido a sua natureza e significado especial, a crucial, a verdade 

do Santuário está fadada a ser objeto de desafios, ataques, insinuações maldosas e 

motejos. E isto tanto de dentro da própria Igreja como de fora. Satanás odeia a 

verdade do Santuário mais do que a qualquer outra verdade da Bíblia. Pois ele sabe 

que é a suprema verdade do Céu para os dias de hoje. Ela envolve diretamente a 
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sua pessoa, o seu destino, e condenação virtual, sua futura repressão e finalmente 

sua extinção. Ele sabe que bem pouco tempo lhe resta e tentará arrastar multidões 

para o erro. Iniciará e estimulará portanto, toda tentativa para modificar, reestruturar, 

deturpar, ou alterar a ênfase e o conceito da verdade do santuário e invalidar seu 

testemunho, reprimir seu ensino e corromper sua integridade (FROOM, 1984, p. 14). 

Os últimos acontecimento retratam fielmente o processo final da Obra de 

Cristo em favor do pecador. E isto não pode ser ocultado, precisa ser proclamado 

pelo povo de Deus, pois segundo João “já é a última hora”. Dentro deste esquema o 

Anticristo seria um inimigo de Cristo relacionado com os acontecimentos 

anunciadores da “última hora” (1Jo 2:18). 

 

6.1 Escatologia adventista 

 

A doutrina adventista do fim é um ponto muito forte que impulsiona a própria 

missão da Igreja. E a partir do Movimento Milerita do século dezenove, os adventista 

assumiram uma posição de destaque na interpretação profética. Não obstante, o 

Anticristo é conhecido dos Adventistas ampla e generalizadamente como o Papado 

representado pela “ponta pequena” de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13 (IASD, 

1957, p. 623). 

 

Para os Adventistas, o Anticristo é sobretudo e fundamentalmente, 
Satanás, o primeiro rebelde contra Cristo, que justamente antes da 
Segunda Vinda, tentará aparecer na Terra como Cristo, e, depois dos 
mil anos será destruído no lago de fogo (Apocalipse 20:10) (IASD, 
1957, p. 623). 

 

Como anunciadores de boas novas ao mundo, os Adventistas acreditam nas 

Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento, como a Palavra de Deus.  E 

aceitam-na como um todo harmônico, com a centralização em Cristo, como a 

verdade fundamental. O objetivo do Anticristo em relação ao Adventismo é tirar 

Cristo de seu programa. Primeiro, com uma Teologia confusa alicerçada em 

suposições ou eventos sem o conteúdo evangélico; segundo, paralelo a isto, fazer 

com que eles, os Adventistas, percam o sentido de urgência, e sua missão de 

quebrar os grilhões do pecado, pela pregação das Profecias concernentes ao Fim. 
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Os anjos caídos formam na Terra confederações com os homens 
maus. Neste século, o Anticristo aparecerá como o verdadeiro Cristo, 
e então a Lei de Deus será inteiramente anulada nas nações do 
nosso mundo. A rebelião contra a santa Lei de Deus amadurecerá 
plenamente. Mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião é Satanás, 
vestido como anjo de luz. Os homens serão enganados e exaltá-lo-
ão ao lugar de Deus e deificá-lo-ão (WHITE, 1959, p. 356-7). 

 

Os judeus do tempo de Cristo foram enganados por Satã, que os levou a uma 

errônea interpretação das profecias relativas ao Primeiro Advento de Cristo a esta 

terra. De igual modo, o mesmo poder apóstata, fará o tudo para anular o efeito das 

Mensagens contidas na proclamação dos três anjos de Apocalipse 14. Assim como 

os Judeus rejeitaram a Cristo e o crucificaram, os religiosos do tempo do fim serão 

enganados com o falso cristo. 

 

Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás 
personificará a Cristo. A igreja tem há muito tempo professado 
considerar o Advento do Salvador como a realização de suas 
esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio 
(WHITE, 1972, p. 629). 

 

A contrafação do Segundo Advento será articulada da mesma maneira que o 

foi a negação do primeiro advento. A semeadura de heresias com mistura de 

verdadeira fé enganará os incautos. É um dos ardis de Satanás combinas com a 

Falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter 

plausível. Como uma falsa interpretação das Profecias referentes ao fim, o Anticristo 

irá enganar se possível “até os escolhidos” (Mt 24:24). 

O Adventismo com sua Escatologia centrada em Cristo no primeiro e segundo 

Adventos, deve ter uma visão bem ampla do que seja o Anticristo. Nos três anjos de 

Apocalipse 14 têm eles a representação da obra final do Evangelho nesta Terra e 

por certo que a maior vítima do poder satânico será o Adventismo.  

 

Como ato culminante no grande drama do engano o próprio Satanás 
personificará a Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado 
considerar o advento do Salvador como a realização de suas 
esperanças. Assim o grande enganador fará parecer que Cristo veio 
(WHITE, 1972, p. 629). 
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A interpretação deste texto à luz do drama de engano que será perpetrado 

por Satã será irreconhecível por aqueles que não receberam o amor da verdade 

para se salvarem. 

 

É este o poderoso engano, quase invencível. Semelhantes aos 
Samaritanos que foram enganados por Simão Mago, as multidões, 
desde o menor até o mais, dão crédito a esses sortilégios dizendo: 
“esta é a grande virtude de Deus” (At 8:10) (WHITE, 1972, p. 630). 

 

Na doutrina da Segunda Vinda, a manifestação do Anticristo, é tangível diante 

das interpretações ora literalistas ora futuristas por aqueles que desejam uma 

posição alienada da verdadeira hermenêutica. O princípio historicista tem sido mais 

fortemente defensável pelos adventistas. E aceitam que a culminância d conflito será 

a luta do Anticristo contra a Igreja de Cristo, pervertendo a maneira da vinda do 

Senhor. Por outro lado, o futurismo dispensacional tem seu lugar. 

 

6.2 Dispensacionalismo moderno 

 

O Dispensacionalismo moderno surgiu como uma reação contra as 

espiritualizações da Teologia literal do século dezenove. Originou-se dos ensinos de 

João N. Darby e foi divulgado nas notas de rodapé da Scofield Reference Bible 

(1917) e da New Scofield Reference Bible, datada de 1967 (LARONDELLE, 1983, p. 

15-6). 

O Dispensacionalismo tem sua própria hermenêutica literalista-futurista, com 

duas escatologias distintas (LARONDELLE, 1983, p. 15-6). A escatologia 

dispensacional coloca o Anticristo na luta contra os judeus piedosos, fazendo disto 

uma grande tribulação que dura exatamente sete anos (BERGSTEN, 1980, p. 79-

80). 

 

No fim do capítulo onze de Daniel, os versos 36 a 45, está prevista a 
chegada ao poder, nos últimos dias, de um importante governante 
que é o rei (v. 36). Esse personagem é o Anticristo (II 
Tessalonicenses 2:3-10), que proferirá blasfêmia e se exaltará muito 
num regime o mais autocrático possível. Não respeitará as leis 
estabelecidas e nem as religiões, v. 37. Por meio de suas conquistas 
militares e sua riqueza ele terá o domínio do Oriente Médio (Síria, 
Egito, e Palestina) e se colocará como rem em Jerusalém, v. 40-45. 
Certos judeus apóstatas (Dan. 12:10) aliar-se-ão a ele, mas um 
remanescente permanecerá fiel a Deus. Em favor desse grupo Deus 
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agirá por meio do anjo Miguel. Dan. 12:1. Isso ocorrerá durante a 
segunda metade desse período de sete anos (Daniel 12:7) que o 
profeta denominou “tempo, tempos e metade de um tempo”, 
significando três anos e meio (OLSON, 1981, p. 126).  

 

 Tal interpretação acima carece de certo fundamento hermenêutico e doutrinal, 

pois não aceita o princípio dia-ano, nem a cadeia historicista dos eventos 

apocalípticos. O dispensacionalista, com próprias ideias, acha que o Apocalipse não 

se ocupa originalmente do programa de Deus para a Igreja. O princípio fundamental 

do qual dimana essa divisão das Escrituras é chamado “literalismo coerente”. 

 

O dispensacionalismo é o resultado da coerente aplicação do básico 
princípio hermenêutico de interpretação literal, normal e simples. 
Nenhum outro sistema de teologia pode reivindicar isto. Literalismo 
coerente é o âmago da escatologia dispensacional (RYRIE, 1965, p. 
103). 

 

As inferências desse princípio de literalismo têm grande projeção na teologia, 

especialmente na escatologia. Ele requer o cumprimento literal das profecias do 

Velho Testamento, o qual, portanto, pode ocorrer durante algum período literal. 

Assim, o literalismo conduz inevitavelmente ao futurismo despensacional no tocante 

ao Israel nacional na interpretação profética. 

Categoricamente, o dispensacionalismo nega, com essa interpretação literal 

das profecias, os objetivos básicos do primeiro advento de Cristo, e das profecias 

messiânicas relacionadas com a Septuagésima Semana de anos de Daniel 9:24-27, 

uma das mais distintas profecias messiânicas um dos textos mais difíceis do Velho 

Testamento. Enquanto dispensacionalistas colocam um intervalo na última semana 

de Daniel 9 os não dispensacionalistas sugerem uma unidade orgânica com o corpo 

todo da profecia das Duas Mil e Trezentas Tardes e Manhãs de Daniel 8:24. 

Os dispensacionalistas colocam o Anticristo na metade da septuagésima 

semana de anos de Daniel 9, como um ímpio ser que trará tribulação para piedosos 

judeus. Nenhum anticristo está predito, mas sim, é predito que o Cristo mesmo poria 

fim ao sistema sacrifical na metade da septuagésima semana, exatamente três nãos 

e meio após o Seu batismo como Ungido. 

Exatamente após o seu batismo Cristo anunciou: “O tempo está cumprido” 

(Mc 1:15 KJV). Aqui Cristo está lembrando aos leitores de Daniel que o tempo 

mencionado em Daniel 9:25 estava em seu cumprimento final nEle. Justamente na 
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cruz antes de morrer, Cristo bradou “Está consumado” (Jo 19:30). Sua missão, 

descrita em Daniel 9:24, estava completada. Colocando o Anticristo na metade da 

semana de Daniel 9:24-5, o dispensacionalismo leva a um errônea interpretação 

escatológica do advento do Anticristo e confunde a Parousia do Filho de Deus em 

glória e majestade. O princípio do mal em enganar continua em operação nos “filhos 

da desobediência”. 

A norma para a interpretação das Escrituras do Velho Testamento em 

cumprimento com Israel, é o Novo Testamento, na pessoa de Jesus e os Apóstolos. 

O caminho seguro é o modo como Jesus e os Apóstolos interpretam as profecias 

relativas a Israel, e não o literalismo futurista dos dispensacionalistas.”… Este é o 

espírito do Anticristo” (1Jo 4:3). 

 

6.3 A parousia 

 

A Parousia (parusia, no português), a segunda vinda de Cristo, de acordo 

com a escatologia despensacional, deve ser dividida em dois eventos: o 

arrebatamento secreto da Igreja, o qual pode acontecer a qualquer momento, 

seguido de sete anos, depois o segundo advento glorioso de Cristo para destruir o 

Anticristo. Durante esses sete anos, haverá uma grande tribulação para o povo 

judeu, Israel Nacional. No arrebatamento Cristo virá apenas para os santos (João 

14:3) e para a gloriosa vinda (parusia ou epiphaneia) ou aparecimento, Cristo virá 

“com os santos” (1Ts 3:13). Isto é o que prevê o ensino da pré-tribulação 

dispensacionalista. Percebe-se que tais interpretações não foram baseadas numa 

exegese bíblica responsável, mas impostas por doutrina preceituosa da separação 

de Israel e da Igreja. Uma cuidadosa comparação de textos da Escritura com 

Escritura estabelece a abençoada relação de Jesus Cristo e seu povo na final 

tribulação. 

O Novo Testamente emprega três palavras gregas para descrever o Segundo 

Advento de Cristo: parousia, vinda; apocalipse, revelação; epiphaneia, 

aparecimento. 

A parousia de Cristo é descrita em 1Tessalonicenses 2:8 e Mateus 24:27. 

Comparando essas passagens, uma coisa é clara: a parousia de Cristo causará não 

somente o arrebatamento da Igreja e a ressurreição dos justos mortos, porém, 

também a destruição do Anticristo, o Iníquo (2Ts 2:8). Nesta passagem, Paulo fala 
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do “esplendor de Sua Vinda”, literalmente “a epiphaneia de Sua parousia”. Neste 

ponto a parousia é como um dramático e glorioso evento. Nenhum traço de secreto, 

invisível ou instantâneo arrebatamento da Igreja é conhecido no Novo Testamento. 

Pelo contrário, 1Tessalonicenses 4:15-17 sugere eventos opostos como “palavra de 

ordem”, “a voz do arcanjo”, o chamado da “trombeta de Deus”, “os mortos em Cristo 

ressuscitarão primeiro”. Os “santos vivos arrebatados ao encontro com o Senhor nos 

ares, juntamente com os santos ressuscitados.” Nenhuma palavra de arrebatamento 

secreto, invisível ou instantâneo é encontrada aqui. 

Em 1Coríntios 15 Paulo fala da transformação da Igreja “Num abrir e fechar 

de olhos ante a última trombeta”. Esta transformação que será instantânea, de 

acordo com Paulo, não é o arrebatamento da terra para o ar ou para o Céu. A 

parousia de Cristo será muito mais dramática, eventos extraordinários ocorrerão na 

história humana, os santos serão salvos e ímpios e o Anticristo julgados, e isto não 

será em algum lugar ou num momento qualquer, mas num tempo definido ante a 

última trombeta de Deus. 

A destruição dos malvados perseguidores da Igreja de Cristo terá também 

lugar por ocasião do apocalypsis ou revelação de Jesus Cristo em glória (2Ts 1:6-7). 

Paulo ensinou à igreja de Corinto que não lhe devia faltar nenhum dom até a 

revelação do Senhor Jesus Cristo (1Co 1:7-8). E fez dessa revelação a esperança 

da Igreja. Tal evento deveria ter lugar “no dia de nosso Senhor Jesus Cristo”. Pedro 

também chamou a “esperança da Salvação” para a Igreja não um arrebatamento, 

porém a revelação da glória de Jesus Cristo (1Pe 1:7,13; 4:14).  

Chega-se à conclusão, portanto, que o Novo Testamento não faz distinção 

entre parousia, a apocalypsis e a epiphaneia de Jesus Cristo. Estes termos 

expressam num sentido único o indivisível advento de Cristo para trazer salvação e 

glória imortal a todos os crentes e juízo aos seus malvados perseguidores. O 

vocabulário usado para descrever o retorno de Cristo como uma bendita esperança 

para a Igreja, não contém a ideia de dois acontecimentos como se fossem duas 

vindas (uma secreta e outra gloriosa) ou duas fases de Sua Vinda separadas por 

sete anos de tribulação. Substancialmente há um só aparecimento de Cristo em 

Glória, para resgatar a Igreja das mãos do Anticristo no fim do período da tribulação. 

O Advento é chamado, pela Inspiração, como Seu Aparecimento “uma segunda vez” 

(Hb 9:28), e não “por duas vezes”. 
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Uma parousia petribulacional, ou arrebatamento secreto da igreja, não é 

ensino do Novo Testamento, nem explicitamente, nem implicitamente, porém é antes 

baseado numa preceituosa doutrina de uma separação de israelitas e cristãos 

(LARONDELLE, 1982, p. 16). 

 

Se a vinda de Cristo que destrói o Anticristo, segue à revelação do 
“homem da iniquidade”, e se a reunião dos santos cristão por ocasião 
da vinda de Cristo também segue à revelação do homem da 
iniquidade, então na ausência de uma explícita declaração da 
Escritura, não existe razão concebível para que não se refiram à 
mesma vinda (IASD, 1971, p. 24). 

 

A vinda que trará descanso e alívio é a vinda que trará vingança aos inimigos 

de Deus e de Cristo. A Obra do inimigo de Cristo será perfeitamente anulada com o 

aparecimento glorioso do Filho de Deus. A descrição da Vinda do Rei abrange os 

juízos sobre a besta, falso profeta, Dragão, assim como a primeira ressurreição. À 

obra do Anticristo será posto um termo pelo segundo advento de Jesus (2Ts 2:8). 
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7 CONCLUSÃO 

 

Desde os tempos mais primitivos, a Igreja Cristã ensinou uma doutrina cristã 

sobre o Anticristo (CHAMPLIN, [19-?], v. 6, p. 245). Provavelmente, com base nas 

próprias palavras do Senhor Jesus, em Mateus 24:23-26 e João 5:43. Então, como 

hoje em dia, não havia acordo sobre o que está envolvido nessa doutrina. 

Estudiosos há que imaginam uma única pessoa como o Anticristo, mas há quem 

pense em vários Anticristos, e há também quem pense num sistema. Tudo isso se 

verifica até hoje (CHAMPLIN, [19-?], v. 6, p. 245). 

As epístolas joaninas contêm algumas informações acerca do problema que a 

comunidade enfrentava a respeito das “falas ideias” acerca da Pessoa de Cristo, 

ensinadas por mestres pretensamente sábios, que tinham algum respeito por Cristo, 

imaginando ser Ele um aeon que tinha contato particular com o mundo (CHAMPLIN, 

[19-?], v. 6, p. 245). Eram elementos inspirados pelo engano. 

Negar que Cristo veio em carne, isto é, que teve qualquer verdadeira 

humanidade (docetismo) era aquilo que, segundo diz o autor sagrado, faz de um 

homem um anticristo, perpetrando assim na obra do inimigo de Cristo (CHAMPLIN, 

[19-?], v. 6, p. 245). O autos joanino não desenvolve esse tema, pelo que não se 

sabe o que tinha em mente, se um única pessoa como o Anticristo, do qual outro 

espíritos participariam (1Jo 4:2-3), ou se ele pensava no Anticristo como um sistema 

de falso cristianismo, pois todos esses elementos existiam nos dias de João como 

nos dias de hoje. Também, não se deve esquecer que João pensava na Vinda de 

Cristo, a parousia, como algo possível para seus dias; e assim a vinda do anticristo, 

que deverá ter lugar imediatamente antes da “parousia”, também era esperada para 

aquela geração. Era natural, por conseguinte, que a forma de heresia que prevalecia 

naquela época fosse tomada como algo que cooperaria com o anticristo ou com o 

sistema do anticristo (CHAMPLIN, [19-?], v. 6, p. 245). 

Nesta pesquisa, se adotou o termo “Anticristo” no duplo sentido, “em lugar de”  

e/ou “contra”. As duas ideias estão incluídas nas passagens nas quais o termo 

Anticristo aparece: 1João 2:18-22; 1João 4:1-3 e 2João 7. Nalguns casos o 

Anticristo assumirá uma posição de clara oposição a Cristo e noutros, de uma 

contrafação tentando substituí-lo. Os indicativos do engano na obra do inimigo de 

Cristo são patentes:  

1) Negar a Cristo, sua natureza humana especialmente. 
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2) Não amar os irmãos, enganando-os e oprimindo-os. 

3) Não aceitar a autoridade apostólica na Igreja. 

4) Negar a Verdade e se afastar da comunidade. 

5) Amar o mundo e o pecado. 

6) Negar a soberania do Pai. 

Esses indicativos de nefanda obra do inimigo de Cristo são previsíveis nos 

dias atuais. A maldade desta obra via-se não só no campo das ideias, mas no da 

moral (CHAMPLIN, [19-?], v. 6, p. 246). E toda a comunidade foi afetada. 

A heresia gnóstica dos dias de João e que mais adiante tornou a igreja o 

grande palco das controvérsias cristológicas, arrefeceu o brilhantismo dos primeiros 

anos apostólicos. Por isso que ao descrever a ação do inimigo de Cristo em suas 

cartas especificamente, João vai à raiz do problema. A mentalidade da Igreja dá uma 

guinada completa em sua nota, levando-a a perder o rumo e sua autenticidade 

evangélica. As mutações foram produzidas graças, portanto, a mudanças internas e 

acréscimos externos (IASD, 1954, p. 7). 

 

Convém ter com conta que as primeiras apostasias, como a que deu 
como resultado o surgimento do episcopado e do papado, eram 
principalmente apostasias formais. Esse fato, porém, não deve 
impedir- nos de perceber a seriedade das primitivas apostasias. 
Surgiram cedo, cinquenta anos após a morte do apóstolo João, e 
aplicaram golpes nos próprios fundamentos da fé. Não pode haver 
apostasia formal sem ter antes havido apostasia de ideias (IASD, 
1954, p. 7). 

 

A literatura joanina trouxe benefícios extraordinários para ajudar a 

comunidade a enfrentar as heresias e os contratempos da época tão tumultuada dos 

dias apostólicos e imediatamente após. Cristo deveria ser mais exaltado, senão 

tanto Seu ministério público quanto Sua morte não passaram de um melodrama. As 

realidades celestiais de sua expiação e intercessão são apenas fábulas, e tanto o 

Céu quanto o inferno são contos infantis. O pecado é uma grosseria piada e a 

salvação uma fábula. O poder anticristão instituiu na vida das pessoas essa 

tendência para mentor deslavadamente e negar as realidades eternas ou trocá-las 

por sonhos e quimeras.  

 

Temos um Cristo verdadeiramente real, o qual fez um sacrifício real, 
por meio de uma morte real. E após uma ressurreição real e uma 
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ascensão rela Ele tornou-se nosso Sumo-sacerdote real, que 
ministra num santuário real, num Céu real e efetua uma redenção 
real. E Ele virá reunir-nos para Si num segundo advento real 
(FROOM, 1984, p. 16). 

 

O duelo que foi travado entre Cristo e Satã nos paços celestiais, agora é 

travado na Terra entre o Anticristo e a Igreja de Cristo. As armas do Anticristo são 

aquelas já conhecidas: o engano, a mentira e a usurpação. Começou na arena 

apostólica, com as heresias gnósticas, especialmente a docetismo de Cerinto, e 

desenvolveu-se na apostasia papal, com o estabelecimento de satânicas doutrinas, 

removendo Cristo do Cristianismo e colocando em seu lugar o Papa. 

Esta obra de engano é reconhecida como a obra do inimigo de Cristo, o 

Anticristo joanino, cuja vinda é precedida pelos anticristos, falsos mestres, gnósticos 

docetistas, e a ênfase do apóstolo, não é sobre uma futura revelação de um 

indivíduo, porém sobre a presente manifestação da falsa doutrina (PENTECOST, 

1977, p. 336). 

A ênfase no papado abrange apenas um período especificado na profecia 

bíblica, no entanto, nesta pesquisa tomou-se a atitude primária de identificar o 

Anticristo com Satã em sua cósmica luta entre o bem e o mal.1 E todos aqueles 

elementos, tanto indivíduos, nações, e sistemas ideológicos contrários à sã doutrina 

cristã, foram instrumentos que nas mãos de Satã fizeram da Obra do Inimigo de 

Cristo um aparente triunfo através dos séculos, mas que finalmente com a vinda 

gloriosa do Senhor Jesus Cristo, terão um fim completo e absoluto. 

 

 

  

 
1 Ver Apêndice, no final deste trabalho. 
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APÊNDICE A – O ANTICRISTO NO CONFLITO ENTRE O BEM E O MAL 

 

O conflito cósmico no qual o Anticristo está inserido como “um que luta contra 

Cristo” ou nega-O falsificando a identidade de Cristo com mentira e contrafação é 

bem claro e evidente tanto na literatura joanina como em toda a Bíblia, como 

evidencia seus autores. 

O Conflito procede do céu, isto é, das regiões celestiais, donde não se 

pensava que pudesse provir. Jesus disse: “Eu via Satanás cair do Céu como um 

raio” (Lc 10:18). E no Apocalipse se retrata tal conflito com essas palavras: “E foi 

expulso o grande Dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o 

sedutor de todo o mundo, sim foi atirado na Terra e com ele os seus anjos” (Ap 

12:9). 

O conflito que estava circunscrito ao Céu transferiu-se para a Terra, a partir 

do Éden, o lar de Adão, o mundo se encheu de guerra, conflitos, pecado, e isto é 

refletido em todas as culturas e religiões. Os persas o exemplificam na aniquilação 

escatológica do espírito mau Ahra Maniu por obra de Ahura Mazda. O judaísmo já 

conferia um ser semelhante que se oporia a Jeová, quase uma figura forjada do 

Anticristo bíblico de João. Ezequiel, o profeta exilado, reconhece a presença de um 

príncipe de aparência imaginária e nome enigmático de Gog que desperta ideias de 

terror e brutalidade (Ez. 38:2,14,16,18; 39:1,11,15). Daniel, o profeta-estadista, vê 

numa visão um chifre pequeno que blasfema de Deus e seu povo e extirpa seu 

culto. 

No livro apócrifo de Judite (6:2), Nabucodonosor combate Israel e é 

designado como ANTIJAVEH. No apócrifo de Enoque Etíope (90:16) são os povos 

helenísticos que fazem guerra a Israel. Nos oráculos Sibilinos judaicos são os reis 

dos povos gentios que movem guerra contra o povo do Senhor. Segundo o IV livro 

de Esdras (13:33-38), os povos da Terra se lançam em massa contra o Messias e 

este os castiga com o aniquilamento. Mais amplas são as descrições no Apocalipse 

siríaco de Baruque (36-40) e no Testamento de Moisés (8): aparece um tirano 

particularmente poderoso e perigoso, que supera em maldade a todos os seus 

predecessores, ali no umbral da era messiânica, aqui antes do juízo universal e 

oprime e persegue a religião do verdadeiro Deus, esse ser ímpio não leva um nome 

específico que designe a sua natureza, somente é chamado de Tirano e Poderoso.  
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Também o mundo espiritual do Qumran tem contribuído com algo para a 

formação da ideia do Anticristo. Em todo caso ali havia o “Homem da Mentira”; o 

“Sacerdote da Iniquidade”, “o enganador” que engana a Israel e o conduz à 

confusão. 

 

A doutrina do Anticristo permanece muito misteriosa. Mas deve ser 
sempre entendida em função da guerra secular na qual Deus e Seu 
Cristo afrontaram Satã e seus representantes terrestres. Pelo duplo 
caminho da perseguição temporal e da sedução religiosa Satã tenta 
sabotar o desígnio salvífico de Cristo (TERRA, 1975, p. 70). 

 

Na literatura apócrifa judaica Asmodeu é o rei dos demônios que move uma 

luta sem tréguas contra Jeová e os seus escolhidos. Mas o nome comum que 

designa um adversário de Jeová é Satã. A raiz de hebreu satã significa obstruir, 

opor, ser adversário. Na Septuaginta é traduzido por Diábolos. Idem na Vulgata por 

Diabulus. 

No Velho Testamento, Satã nunca aparece como uma figura demoníaca 

distinta, aposta a Deus e responsável pelo mal. Segundo Gasper, que estudou 

exaustivamente o assunto, o nome Satã não é seu nome próprio mas um apelativo, 

indicando a sua função habitual, nem que seja inerentemente mau. Contudo ainda 

que seja um antagonista de Deus e chefe dos rivais de Deus, é seu subordinado e 

pode agir somente com Seu consentimento. Habitualmente Satã era chamado de 

Belial. Outro nome é Gadriel, que é uma distorção Qatriel do aramaico, intriga; ou 

Samael, anjo do veneno. De fato, se diz sido um anjo chamado Satanael, mas que o 

elemento divino EL foi tirado do seu nome quando se rebelou contra Deus e foi 

expulso do Céu. 

No Novo Testamento, Satã recebe o nome de Satanás. Trinta e três vezes no 

Novo Testamento e mais trinta e duas vezes na forma traduzida do grego: “Ho 

Diabolos”, o adversário, o acusador. Ele é também descrito o Tentador, o Malvado, 

Ho Peirazon (Mt 4:3), Ho Poneros (Mt 13:19) respectivamente, e Kategos (Ap 12:10), 

o Inimigo, Echtros (Mt 13:39), o Querelante, Antidikos (1Pe 5:8), o Príncipe dos 

Demônios, Archon Ton Daimonion (Mt 9:34), o Governador deste Mundo, Ho Archon 

Tou Kosmou Toutou (Jo 12:13) e o Príncipe de Poder do Ar, Archon Tes Exousias 

Toû Aéros (Ef 2:2), Beliar ou Belial, confusão (2Co 6:15) e em duas ocasiões se 

emprega o nome de Beelzebul, uma alcunha mitológica (TERRA, 1975, p. 71-2). 
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Ainda sobre Belial, esta palavra é geralmente conhecida dentro do contexto 

de “filho de” ou “homem de” Belial para indicar um ser pessoal de extrema maldade 

(DOUGLAS, 1975, p. 138). Nos vários documentos apócrifos judaicos é nome de um 

demônio, foi usado no panteão babilônico, e Paulo usou como sinônimo de Satã, em 

2Coríntios 6:15. Esses nominativos todos designam simplesmente o que estava em 

operação desde o começo do conflito entre o bem e o mal. É um conflito cósmico 

envolvendo desde pessoas e nações, como ideias e sistemas. 

Ao tempo de Jesus dominava um poder de demônios e, ao mesmo tempo, um 

pavor. No Judaísmo os demônios eram considerados predominantes como seres 

individuais. Jesus vira a conexão de fenômenos demoníacos com Satã e expressou 

esse conexão com diversas figuras (Lc 10:19). Como um comandante de uma força 

militar, que domina sobre um reino (Mt 12:26), os demônios são seus soldados (Lc 

11:18) e (Mc 5:9) são em grande número. Jesus tinha um conhecimento perfeito do 

mal em ação mas que ainda não tinha atingido o seu clímax. Satã deveria ainda se 

levantar no fim dos dias como Deus e exigir adoração (Mc 13:14) e só então no fim 

dos dias é que será posto abaixo a pseudo-deus ou o pseudo-deus ou o pseudo-

cristo (JEREMIAS, 1977, p. 148-9). 

No mundo escravizado por Satã, Jesus entre com a sua autoridade de Deus, 

não apenas para exercer a obra de misericórdia, mas assumir a luta contra o mal. 

Veja-se em Marcos 1:23-28. O demônio aproxima-se com uma palavra de rejeição 

contra Jesus. A rejeição chega ao ponto de tornar-se um ataque, e depois segue-se 

um esconjuração feita pelo demônio contra Jesus. À ordem de Jesus o demônio se 

cala e se retira. Em Marcos 5:6-10, Mateus 13:24-30, e Lucas 11:21, empregam-se 

figura de uma luta escatológica como era corrente se pensar na luta entre o bem e o 

mal. Essas vitórias de Jesus, não são irrupções isoladas no reino de Satã. 

Significam mais. São a aurora do tempo salvífico, e o começo da aniquilação de 

Satã. “Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é 

chegado o reino de Deus sobre vós” (Lc 11:20). 

Cada expulsão que Jesus opera de um espírito mau significa uma 

antecipação da hora em que Satã será visivelmente dominado e destruído. “As 

vitórias (de Jesus) sobre seus instrumentos (de Satã) são prolepses do terrível e 

maravilhoso Eschaton” (JEREMIAS, 1977, p. 149-50). 

 Estas vitórias seriam constates e pertinentes à própria Igreja à qual foi dado 

poder contra os demônios e contra Satã. Esta fase já está presente; “está na última 
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hora” (1João 2:18). Os inimigos estão se arregimentando para a batalha. Mas os 

espíritos maus estão sendo desarmados e Satã será vencido. A ideia de uma vitória 

antecipada é o grito de júbilo que ressoa por todo o Novo Testamento. Satã está 

com seu poder quebrado. Vitória! Reboa como um grito de júbilo e de liberdade. 

Cristo, o imaculado Filho de Deus, venceu. 

  Para poder relacionar o Anticristo no conflito entre o bem e o mal, não é 

necessária muita imaginação, pois as Escrituras Sagradas o fazem com lucidez e 

clareza. João foi o escritor sagrado que mais conseguiu definir o conflito, pois por 

revelação sua literatura é prenhe de informações. Figuras tais como luza e travas, 

mundo e igreja, vida e morte, ódio e amor, filhos de Deus e filhos do diabo, Cristo e 

Anticristo, são indícios desse conflito generalizado e milenar que terá finalmente um 

paradeiro na vitória de Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. 
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