
Deus	
E	O	CONFLITO

SIM            NÃO

Só Deus é digno de ser adorado e o único 
que pode perdoar os nossos pecados. Des-
creva como o inimigo usou a Igreja Romana 
para jogar esta verdade tão importante por 
terra? Daniel 8:12; Apocalipse 17.

Quem somente tem autoridade para perdoar 
pecados? I João 1:9.

Quem somente deve ser adorado? 
Lucas 4:8.

Qual é a ordem de Deus para o povo que está 
nas igrejas que não adoram o Deus verdadeiro? 
Apocalipse 18:4.
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Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

Satanás sempre quis ser adorado e provocou uma 
guerra no céu, induzindo uma terça parte dos an-
jos a se rebelarem contra Deus. (Apocalipse 12:4) 
Assim, ele foi expulso do céu, porém, o seu plano 
ainda continua o mesmo, ele quer ser adorado. 

Você	quer	adorar	o	inimigo?

Por incrível que pareça, o inimigo tem muitos ado-
radores. O Diabo não pode aparecer e dizer: “Oi, 
eu sou o Diabo, e vim aqui para impedí-lo de ado-
rar a Deus. A partir de agora você vai me adorar”. 
Se ele fizesse isto, as pessoas sairiam correndo e não 
adorariam o inimigo. 

Então ele usa pessoas, organizações, igrejas e outras 
coisas mais. Ele coloca tudo isto na frente, mas por 
trás acaba recebendo a “adoração”, ou impedindo 
as pessoas de adorarem a Deus.

Saiba	que
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Hoje Deus está dizendo para você sair do erro 
e vir para a verdade; sair do caminho errado e vir 
para o caminho certo.

Você deve adorar e confessar os seus pecados 
somente a Deus, em nome de Jesus; e deve ser um 
cristão que ame a Deus e também ao próximo.

Assim a verdade da Palavra de Deus vai ser res-
taurada no seu coração. Você deseja ter a verdade de 
Deus restaurada no seu coração? Na sua vida? 

Se este é o desejo do seu coração, então ore agora 
ao Senhor manifestando este desejo e pedindo que 
Ele o ajude a ser fiel. Peça para ser fiel à Deus e à Sua 
Palavra. Peça que o ajude a ser um adorador ver-
dadeiro dAquele que fez os céus e a terra, o Senhor 
Deus todo poderoso.

Minha	Decisão

Muitas pessoas tem 
deixado de adorar o 
criador dos céus e da 
terra, eu, porém, que-
ro adorar somente a 
Deus e confessar meus 
pecados somente a Ele. 
Louvado seja Deus!
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O	Ataque	de	Satanás
O inimigo personifica-se, disfarça-se e en-
gana. Ele montou um movimento religioso 
mundial (A Grande Babilônia). 

Deus nos fala sobre isso no livro do Apoca-
lipse. É a mulher prostituta do capítulo 17. 
A igreja romana está sendo representada por 
esta mulher. Apocalipse 17:9.

Satanás atacou a verdade usando a igreja 
romana.“Eles mudaram a verdade em men-
tira, adorando e servindo a criatura em lu-
gar do Criador” Romanos 1:25.

Aparecerá “...o homem do pecado, o filho da 
perdição, o qual se opõe e se levanta contra 
tudo que se chama Deus 
ou é objeto de culto, a 
ponto de assentar-se 
no santuário de Deus, 
ostentando-se como se 
fosse o próprio Deus.” 
II Tessalonicenses 2:3, 4.

Quem seria este homem? 
As pessoas se curvam diante dos líderes ro-
manos, aclamando e reverenciando como se 
fosse o próprio Deus, e assim a primeira ver-
dade foi jogada por terra.

Deus é a Verdade.  Jeremias 10:10. 

Deus é amor; só Ele é o único digno de adoração 
e também é o único que pode dar o perdão.

Veja o sonho de Lúcifer:

O inimigo dizia no seu coração: “Eu subirei ao 
céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu 
trono, subirei acima das mais altas nuvens e se-
rei semelhante ao Altíssimo”. 
Isaías 14:13, 14.

Quando Satanás foi expulso do céu, trouxe con-
sigo a terça parte dos anjos que acreditaram nos 
seus enganos e na sua mentira.

Seu plano de ser como Deus e ser adorado não 
terminou e ele buscou esta adoração de uma 
forma indireta.

Só	Deus	é	Digno...	
...de ser Adorado!

Quando a igreja romana faz isto, ela joga aber-
tamente a verdade por terra e o pior é que muitos 
aceitam, fazendo prosperar o engano e a mentira.

O	Anjo
Quando o apóstolo João se curvou para 
adorá-lo, o anjo afirmou: 

Não faças isso; adora a Deus. 
Apocalipse 22:8, 9.

João e o Anjo

O	Apóstolo	Pedro

Quando Cornélio se ajoelhou para ado-
rá-lo, Pedro disse: 

Levanta-te que eu também sou homem. 
Atos 10:25, 26.


