
A	ESTRATÉGIA

DO	Inimigo

SIM            NÃO

Quantas nações beberam o vinho de Babilônia? 
Apocalipse 18:3.

Quem se prostituiu com ela? Apocalipse 18:3.

Quem se enriqueceu à custa da sua luxúria? 
Apocalipse 18:3.

Pelo que as nações foram seduzidas? Apoc. 18:23.
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Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

O tema de hoje é impressionante! Assim como 
Deus tem um plano de salvação, Satanás tam-
bém tem um plano, só que o plano dele é para 
destruir o ser humano. 

Vamos	estudar	sobre	a	estratégia	do	
inimigo	no	grande	conflito

O Diabo trabalha de maneira sutil para ten-
tar destruí-lo. Ele faz isso por meio de outros 
instrumentos dando a impressão que não é 
ele; faz isso exatamente para tentar enganar 
todas as pessoas.

Deus nos ama tanto que revelou na Sua Pa-
lavra, a Bíblia, qual é a estratégia do inimigo 
para não cairmos nas suas ciladas. 

Saiba	que
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A profecia de Apocalipse 17 nos revela que o 
Diabo usaria a Igreja Romana e suas “filhas”, as 
Igrejas que saíram dela, para misturar a verdade 
com a mentira.

Muitas vezes as pessoas aceitam qualquer pre-
gação, e na hora do desespero seguem qualquer re-
ligião. Tome cuidado! Nem tudo que reluz é ouro e 
nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no Reino 
dos Céus. Você precisa seguir o caminho certo.

Satanás usa esta estratégia para jogar a verda-
de por terra... será que a verdade também não foi 
lançada por terra no seu coração? Você já passou 
por algum tipo de engano? Saiba que Satanás quer 
enganar você, mas em nome de Jesus você não será 
enganado, porque agora você conhece a verdade, 
você vai se firmar na verdade e Jesus vai libertá-lo.

Quando a Terra for iluminada com a glória 
de Deus, ou seja, quando a luz da verdade 
chegar a todos os sinceros que hoje estão no 
lugar errado, quando estas pessoas saírem 
do erro então vai se cumprir a Escritura 
que diz: “...caiu, caiu, a grande Babilônia.” 
Apocalipse 18:2.

A Igreja Romana é uma mistura de paganismo, 
espiritismo e cristianismo. É o vinho prostituí-
do que Satanás usa para embriagar e confundir 
as pessoas. É através deste poder religioso e po-
lítico que o diabo pretende alcançar seu obje-
tivo e, pior ainda, jogar a verdade por terra. O 
conselho de Deus é: “...Retirai-vos dela povo 
meu.” Apocalipse 18:4.

O	Convite	Divino Minha	Decisão

Quero sair do erro 
e fazer parte da 
igreja verdadeira, 
porque esta é a 
vontade de Deus 
para a minha 
vida.
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A	Profecia
Apocalipse	 17:3	 a	 6	 apresenta	 a	
estratégia	de	Satanás	por	meio	dos	
seguintes	símbolos	proféticos:

Uma	mulher	prostituta.
Uma	besta	escarlate.
7	cabeças	e	10	chifres.
Adornada	com	ouro	e	jóias.
Tinha	 um	 cálice	 com	 abominação,	
imundícia	e	prostituição.
Seu	nome:	grande	Babilônia.
Mãe	das	meretrizes	e	abominações.
Embriagada	com	o	sangue	dos	san-
tos	e	das	testemunhas	de	Jesus.

O	Significado

Em Daniel 8:12 encontramos algo impres-
sionante: “...e deitou a verdade por terra; e o 
que fez, prosperou”. Aqui está a estratégia de 
Satanás: jogar a verdade por terra.

Satanás não pode jogar Deus, Jesus, o Espírito 
Santo, a Bíblia e os Mandamentos por terra, 
claro que não, mas em sua estratégia ele tenta 
por meio de mentira e engano confundir a 
verdade para que as pessoas se afastem dela.

Romanos 1:25 revela-nos a maneira como 
Satanás tentaria jogar a verdade por terra: 
“Pois eles mudaram a verdade de Deus em 
mentira, adorando e servindo a criatura em 
lugar do Criador, o qual é bendito eterna-
mente, amém”. Esta é a estratégia, misturar 
a verdade com a mentira.

Mulher	Prostituta

Adornada	com	Ouro	e	Jóias

Abominação,	Imundícia,	Protituição

Mãe	das	Meretrizes	e	das	Abominações

• Mulher = Igreja: Efésios 5:23,32.
• Mulher Prostituta = Igreja Infiel a Cristo

Embriagada	com	Sangue	dos	Santos

• Ouro e Jóias = Corrupção Religiosa: Atos 8:20.

• Abominações = Fugir da Lei: Apoc. 21:27; Prov. 28:9.
• Imundícias = Idolatria: Ezequiel 36:25 a 28.
• Prostituição = Mudança da verdade em mentira, 

adorando e servindo a criatura em lugar do 
Criador: Romanos 1:25.

• Meretrizes = Igrejas caídas: Efésios 5:23.
• Abominações = Erros espirituais: Prov. 28:9.

Na época da Inquisição, mataram muitos cristãos, 
derramaram sangue inocente. Apoc. 16:6.

O Diabo substituiu o culto verdadeiro por uma 
falsa forma de culto, bem como um ensino enga-
noso quanto ao plano da salvação e ao ministério 
mediador de Cristo no céu; tudo isto por meio de 
uma igreja juntamente com outras que a profecia 
chama de filhas desta igreja infiel. Vejamos abaixo 
os detalhes:

Besta	Escarlate

• Besta = Reino Poderoso: Daniel 7:23.

7	Cabeças	e	10	Chifres

• 7 Cabeças = 7 Colinas de Roma: Apoc. 17:9.
• 10 Chifres = 10 Reinos (países) da Europa da 
                         Idade Média.

Grande	Babilônia

• Babilônia = Salvação por obras e confusão: Gên. 11:3-7.

Sete Colinas de Roma


