Lição 19
Identificadores do anti-Cristo
Agora que temos estudado o livro de Daniel, podemos trazer à luz os identificadores do anti-Cristo que
Deus nos deu no Daniel. A seguir está uma lista com o capítulo e versículo onde você pode encontrá-los na
Bíblia. Embutida nesta listagem dos identificadores do livro de Daniel, dou referências históricas para mostrar o
cumprimento das profecias de Deus.
A única maneira que eu posso revelar como sei que estes identificadores de caber, é primeiro te dizer
quem eu considero o anti-Cristo, e em seguida, mostrar como cada identificador se encaixa. Então vamos lá eu
tenho certeza absoluta que o anti-Cristo é: a Igreja de Roma, também conhecido como a Igreja Católica. A
Igreja de Roma é o anti-Cristo profetizado no livro de Daniel, porque não só é estabelecido em cima do Falso
evangelho do diabo , mas tudo o que ele prega e subscreve rejeita os quatro primeiros dos dez mandamentos, ao
ponto que ele reescreveu o terceiro e quarto mandamentos, para mencionar apenas algumas das blasfêmias
pregadas pelos papas , Cardeais e o padre ao longo da história da igreja desde a sua concepção própria.

Identificador # 1
Um pequeno chifre
Um pouco de chifre, ou um pequeno reino ou nação, Daniel 7:8
O anti-Cristo é um reino, não um homem. Como você pode recordar os dez chifres da quarta besta
representa dez reinos que preencher o vazio deixado pela queda da cidade de Roma e a destruição do Governo
Imperial. Deus mostra o anti-Cristo como um simbolismo de um chifre nos mostrar que o anti-Cristo é também
uma nação Reino ou soberano.
Se bem se lembram, o Império Romano é representado originalmente por "as longas pernas de ferro,"
como mostrado na estátua multi metal no sonho de Nabucodonosor. As duas pernas estavam mostrar que o
Império Romano seria dividido ao meio, em algum momento de sua história. Quando isso aconteceu... eles
tornou-se conhecido como Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente.

Igreja de Roma estabelecida
A Igreja de Roma foi estabelecida pelo Imperador Constantino, do Império Romano do Ocidente,
depois ele reuniu as duas metades do Império, pela força das armas na 12:00. Em um esforço para fornecer cola
social, que manteria os diversos povos do Império de cair aos pedaços depois de sua morte, Constantino criou a
Igreja de Roma e declarativo que a religião como a religião só verdadeira e legal em todo o Império. Neste
momento, os fiéis cristãos, também conhecidos como os Santos de Deus, foram uma grande parte da população
do Império, apesar dos dois cem anos positivos de perseguições romanas.
Constantino queria unir todos os povos diversos, por abraçar a fé cristã e a criação de uma igreja, que ele
então declarou a igreja apenas legal e a religião do Império. Em 313 D.C., Constantino emitiu o Édito de Milão
legalização do culto cristão que em vigor, estabeleceu a Fundação para a Igreja de Roma.

Não uma nação soberana ainda
Isto não estabelece a Igreja de Roma como uma nação soberana, no entanto, que equivale a dizer que na
sua concepção, a Igreja de Roma não era o anti-Cristo, conforme definido pelo apóstolo João no livro do
Apocalipse. Estabeleceram-se as fronteiras do que viria a ser a nação do anti-Cristo, quando o Vaticano e seus
jardins foram estabelecidas durante a sua construção.
Se você tomar um outro olhar para o gráfico a seguir, que eu lhe forneceu anteriormente, você verá que
depois que Stephen é apedrejado em 34 D.C., terminando assim a profecia de semana 70 (490 anos), há uma
grande distância de 1810 anos a 1844 AD quando termina a profecia dos 2300 anos.

Gráfico de linha de tempo
A profecia dos 2300 anos

Está durante este período de tempo que o anti-Cristo nasce por 1260 anos e então é mortalmente ferido
por uma espada, mas que a ferida cicatriza.

Poder do anti-Cristo
Não é até o ano de 538 AD que a Igreja de Roma é dado o que equivale a soberania nacional e seu Papa
feito o chefe jurídico da Igreja Católica em todo o Império Romano. Com isto o Papa também é designado pelo
imperador Justiniano como o equivalente do imperador do Império Romano do Ocidente. Este poder civil,
combinado com seu poder eclesial, é que o que faz o anti-Cristo, conforme definido pelo apóstolo João. Com
esses poderes a Igreja de Roma pode impor sanções civis e religiosas, contra todos os que estão em oposição
aos seus ditames.

A história da igreja cristã
A seguir é um excerto do livro intitulado acima e pode ser encontrada no volume 3, página 327.
O poder do estado igreja romana tornou-se supremo da cristandade em 538 AD devido a
uma carta do Emperor romano Justiniano, conhecido como Justiniano ' decreto, que configurar e
reconheceu o Bispo de Roma como a cabeça de todas as igrejas (no Império).

Data de início do anti-Cristo
Isso efetivamente deu o Papa a mesma autoridade que o imperador tinha tido sobre o inteiro Império
Romano do Ocidente, política, Civil e poder eclesiástico, fazendo o um igreja-estado do Vaticano. Este (538
AD) é então o ponto de partida da linha de tempo do ano 1260 profetizou, (Daniel 12:11). Se você adicionar
1260 à data 538 AD você obterá 1798 AD.

Data, que o anti-Cristo é mortalmente ferido.
Foi no ano de 1798 AD que Napoleão mandou um dos seus generais, Berthia geral, para remover o Papa
do Vaticano e colocá-lo em custódia (preso) em uma pequena aldeia em França. Napoleão também confiscou
todos os bens da Igreja de Roma, não só no Vaticano, mas ao longo de todas as igrejas católicas na Europa e em
outros lugares que Napoleão tinha controle sobre, declarando-os a propriedade da França. Esta é a ferida mortal
que infligiu o anti-Cristo profetizado em (Apocalipse 13:3), que cura.

Lembre-se: esses eventos onde predito por Daniel, em 600 a.c. a 550 A.C., quase 1.100 anos antes
de realmente acontecerem. Que o homem pode ver o futuro com tal precisão? Apenas Deus, poderia realizar
isto, o que, em minha mente, me convence de que Deus é real, e que ele não está dormindo ou morto, mas
plenamente conscientes e envolvidos nos assuntos do homem.

Explicando as linhas do tempo 1290 e 1335
Agora que sabemos a data em que começa o ano 1260 reinado de terror do anti-Cristo, 538 AD, vou
tentar explicar os outros dois períodos de tempo de mais cedo.
E a partir do momento que o sacrifício diário será tirado, e configurar a abominação que faz desolada,
haverá um mil duzentos e noventa dias. Daniel 12:11
"E desde o tempo em que o sacrifício diário será tirado" é uma referência à crucificação de Jesus, para
com o seu sacrifício na Cruz, nenhum animal mais sacrifícios são tolerada por Deus. Assim foi a morte de Jesus
que causou o sacrifício diário dos animais para a remissão dos pecados, para ser levado ao fim.
"E configurar a abominação que faz desolada" é uma referência para o estabelecimento do estado
religioso, que como tenho mostrado começa no ano 538 AD anti-Cristo. O anti-Cristo é uma abominação para

Deus, e por causa de seu falso evangelho, faz com que aqueles que caso contrário pode adorar a Deus como ele
comanda a adorar um falso Deus, assim, sua desolação. Se você não adorar a Deus como comandos então sua
adoração é em vão e não há nenhuma chance de salvação ou entrada no céu, portanto, de desolação.
Esta linha do tempo não começa com a crucificação de Jesus e no final, com a criação da religião do
anti-Cristo, a palavra "E" é usado, o que significa que os dois eventos estão juntos e a linha do tempo ambos os
eventos dentro dele.

Profecia do ano de 1290
"Haverá um mil duzentos e noventa dias, (1290)" esta sendo 30 anos a mais que o tempo que o antiCristo tem para fazer guerra contra os Santos de Deus. Você adicionar 1290 anos de 538 AD se AD de 1828.
Sabemos que o fim dos 1260 anos 1798 AD. Com a prisão do Papa por Napoleões gerais, esta data é
estabelecida na história. Este período de tempo (1290 anos) é de 30 anos depois que o anti-Cristo perde o seu
poder para fazer guerra contra os Santos de Deus. A confusão que eu tenho, é o que ocorreu em 1828, que Deus
querem que nós a tomar conhecimento de, incluindo isto em suas profecias?

Profecia de 1335 ano
Bendito é aquele que waiteth e vem para o mil trezentos e cinco e trinta dias. Daniel 12:12
Isto traduz a 1335 anos, então, esta profecia de tempo leva-ao anúncio de 1873, 538 além de 1335 =
1873. Novamente eu pergunto, o que aconteceu em 1873 que Deus quer que ser sensibilizados?

William Miler
Pesquisando documentos históricos que eu encontrei um evento que poderia ser o que Deus está
apontando para. No ano 1833 AD que um homem pelo nome de William Miler publica um estudo da Bíblia,
que ele conduziu, que segundo ele sugeriu que a segunda vinda de Jesus foi à mão dentro de um par de décadas.
Esta conclusão, ele baseia sua incompreensão da profecia ano 2300.
E ele disse-me: "dois mil e trezentos dias; Então será o santuário ser purificado." Daniel 08:14
Era William Milers convicção que, no final desta profecia ano 2300, que calcula a final no ano de 1844,
que Jesus voltaria em sua segunda vinda e o arrebatamento dos Santos de Deus, iria começar. Tenho-vos

mostrado que o fim desta profecia dos 2300 ano começa a limpeza do Tabernáculo no céu. É depois de Jesus
como o sumo sacerdote do Pacto, ou a Igreja de Cristo, conclui esta purificação de pecados do homem do Santo
dos Santos localizado no Tabernáculo no céu, que então resultará em sua segunda vinda. Quanto tempo vai
levar Jesus para realizar essa limpeza, é undeterminable com qualquer tipo de especificidade. O que eu acredito
que Deus está apontando para é que Mr. Miler corretamente determina o um dia por um ano, falada em Ezequiel
para ser a maneira correta de dar significado para as profecias do tempo do livro de Daniel e Apocalipse. É,
pois, este entendimento correto da profecia dos 2300 anos e o um dia para o cálculo de um ano que Deus está
apontando na profecia ano 1290.

Um Revival de largo de mundo
Embora William Miler é incorreto em sua interpretação, a finalidade desta profecia, que faz com que sua
publicação disto acontecer, é um renascimento no mundo do estudo da Bíblia como a palavra de Deus
verdadeiro, e onde adquirir compreensão é apenas encontrado em estudo diligente e pesquisa. Com esse
entendimento também vem a aceitação que a verdadeira adoração de Deus está centralizada sobre a manutenção
dos dez mandamentos de Deus. Este revival resulta em milhões de pessoas em todo o mundo, olhando para a
Bíblia com renovado interesse e compreensão. É este revival, que ficou conhecido como o movimento
adventista, que me leva para onde eu estou no meu estudo da Bíblia e nestes escritos que você está lendo agora.
Esse revival não tinha ocorrido, duvido que eu encontraria meu caminho para Deus.

Desilusão
Por causa do erro do William Miler e tantas pessoas fixando sua fé renovada na segunda vinda, depois
que Jesus não retornar em 1844, todos, mas algumas dessas pessoas retornam para suas igrejas antigas e falso
evangelho de Satanás. Há um pequeno alguns que ver a verdade de Deus, e é a partir deles que a Igreja
Adventista do sétimo dia surge com sua data de criação formal, caindo no ano de 1863 AD.

Causa e efeito
Não há mais o que eu posso acrescentar a esta situação de causa e efeito que ocorre quase ao mesmo
tempo o mundo sobre, mas pode ser explicado mais precisamente quando chegarmos ao estudo do livro do
Apocalipse. Como eu disse antes, cada livro da Bíblia baseia-se o que veio antes, portanto, não pode esperar
compreender revelações sem primeira compreensão, que Daniel e você precisa de Jeremias e Ezequiel antes que
você possa entender o Daniel.

Verdadeira Igreja de Cristo
Estou disposto a aceitar que é uma possibilidade que é a Igreja do Adventista do sétimo dia para o qual
Deus está apontando nestes dois versos, no entanto estou igualmente convencido de que não é a igreja em si,
mas a manutenção dos dez mandamentos e mais especificamente à manutenção dos deuses santo dia de
descanso, o sábado do sétimo dia , como sendo a correta adoração de Deus, que pratica a Igreja Adventista do
sétimo dia, e a Igreja de Roma tentou destruir e remover os 1260 anos tinha que fazer guerra contra os Santos de
Deus.
É por causa do Adventista do sétimo dia núcleo acredita, que eu não posso encontrar nenhum apoio nas
Escrituras, o que me leva a considerar a Igreja Adventista do sétimo dia como não sendo a verdadeira Igreja de
Cristo que Jesus falou de outros aspectos. Eu escrevi um ensaio sobre isto, e talvez vou publicá-la nesta página
da Web um dia. Como eu disse, estou convencido de que estes dois versículos estão apontando para o revival de
manter os dez mandamentos e através do sábado do sétimo dia, como a verdadeira adoração de Deus, e não à
Igreja Adventista do sétimo dia, que me explica, porque as datas não se alinham, como todas as outras profecias
de Deus.

Como se alinham as datas da história
Eu tenho experiência pessoal sobre um aspecto deste, que eu preciso compartilhar com vocês. Quando
Deus primeiro tocou-me em maio de 2009, que deu-me a compreensão do que tenho estudado sobre a Bíblia e
especificamente as profecias de tempo do fim, não foi até outubro de 2011, que eu comecei a fazer meu estudo
disponível ao público. Portanto, a profecia de 1290 ano que nos dá 1828 AD é apenas cinco anos antes de
William Miler faz seu estudo público. Acho que isso seja bem dentro ao mesmo tempo sejam mostradas pelo
Deus da verdade, para fazer seu Deus dado entendimento disponível ao general público. Tendo dito isso, ainda
estou convencido que é para o renascimento da manutenção dos dez mandamentos como adoração correta a
Deus e não para a Igreja do Adventista do sétimo dia a que ponto estas duas profecias.

Identificador # 2
De dentro das dez Nações
O anti-Cristo vem de dentro das dez primeiras nações e é estabelecida como uma nação soberana no
ano 538 anúncio A Igreja de Roma ou o Vaticano está dentro das fronteiras da cidade de Roma, que por sua vez
está dentro das fronteiras da nação de Itália. Imperador Justiniano emitiu um decreto tornando o Papa na cabeça
de Roma de todas as igrejas de todo o Império Ocidental não apenas metade, que ao mesmo tempo, 538 AD,
efetivamente deu o Vaticano e seus motivos o status oficial como igreja-estado independente. Então, isso faz a
Igreja de Roma caber esse identificador.

Identificador # 3
Faz com que três nações ser destruído
O anti-Cristo arranca para fora pelas três nações raízes, que faz com que essas três nações das
Nações dez original para ser destruído. Entende-se ter terminado quando a cidade de Roma foi saqueada no ano
476 D.C. o Império Romano do Ocidente. É nessa época que as 10 nações começam a formar-se dos restos do
Império Romano do Ocidente, e depois eles formam como nações que os três são destruídos pelo anti-Cristo.

As dez Nações
r. alamanos, ou os alemães,
b. burgúndios, ou a Suíça,
c. francos, ou o francês,
m. Lomards, ou os italianos,
e. Saxoms, ou o inglês,
f. suevos, ou o português,

g. visigodos, ou o espanhol,
h. Hérulos, germânicas, localizado ao norte da Itália, um dos três puxado para cima pela raiz, pelo
chifre pequeno,
i. ostrogodos, um dos três puxado pelas raízes, pelo chifre pequeno, que estava localizado na atual
Áustria.
j. vândalos, um dos três puxado pelas raízes, pelo chifre pequeno, que estava localizado no norte da
África atual Marrocos.

O saque de Roma
Note-se aqui que os motivos do Vaticano e os prédios em cima deles, onde a esquerda intocada por
aqueles que saquearam a cidade de Roma. Estar ciente de que a queda da cidade era inevitável, Papa Leo I,
viajou para o acampamento dos invasores e fez um acordo com eles, salvar o Vaticano da demissão que a
cidade de Roma foi submetida a.
As três últimas nações na lista acima são os depenados pela Igreja de Roma (anti-Cristo), quando eles se
recusaram a acquiescent para os ditames da religião católica. Isso aconteceu quando o Papa em Roma (Vigilius)
tornou-se irritado com os últimos três reinos, quando eles ignoraram e rejeitaram seus ditames e as leis a
respeito de sua autoridade religiosa. Pediu, então, o imperador do Império Romano do Oriente, Justiniano, para
interceder militarmente. O resultado foi a destruição total e absoluta das pessoas e suas culturas. Isso ocorreu
entre 537 AD através de 538 AD. Você deve saber que o imperador Justiniano era um católico de dedicar e
como tal era a espada do anti-Cristo.

Identificador # 4
Vem à tona após os dez reinos
A cidade de Roma é saqueada em 476 AD, que é quando as dez nações começam a se estabelecer nos
territórios que ocupam. O anti-Cristo, portanto, deve subir após essa data para caber a profecia, e como eu
expliquei acima, a cidade-estado do Vaticano é estabelecida como uma nação soberana em 538 AD, que é 62
anos depois do último saque da cidade de Roma.

Vem acima após os primeiros dez reinos , mesmo que ele tivesse existido como uma igreja de quando
está estabelecido pelo Imperador Constantine em 313 D.C., o anti-Cristo efetivamente torna-se um estado-igreja
em 538 D.C., que é quando o poder do Anticristo começa como profetizado no (Daniel 7:8).

Identificador # 5
Olhos de um homem
O chifre pequeno tem olhos como os olhos de um homem e uma boca que fala blasfêmias. Daniel 7:8
Conforme mostrado pelo simbolismo de ser um pequeno chifre, o anti-Cristo é um reino ou uma nação,
mas também é descrito como tendo olhos de um homem e uma boca que fala blasfêmias. Como eu sugeri antes,
isto pode ter relevância para o fato de que o simbolismo dos olhos sugere historicamente a capacidade de ver no
Reino do sobrenatural, como é o olho de Ra do Deus egípcio pagão, no entanto a frase, "olhos como os olhos de
um homem," também poderia sugerir que é exclusivo de todos os outros reinos , em que esta nação não é
governada por um rei no verdadeiro sentido da palavra.

Um rei definido
Isto pode ser melhor compreendido quando olhamos em que um rei ou realeza é. Um rei é uma forma de
governo, assim como é uma democracia, e é um ditador. Em sua cabeça são o rei e a sucessão da posição do
reinado após a morte do rei reinante é determinada pelas linhas de sangue de algum membro da família. Em
outras palavras, o filho mais velho seria o primeiro na linha para suceder seu pai como rei.
Na pequena nação que é a Igreja de Roma, a sucessão é determinada por um Conselho dos Bispos, em
uma votação de todos os candidatos que o Conselho determinou a qualificar-se para ser o próximo Papa. As
linhas de sangue de algum membro da família do Papa não têm nenhum rolamento em tudo. É esta
singularidade que acredito que Deus está se referindo a esta frase.

A boca que fala blasfêmias
Em que o chefe da Igreja Católica, o Papa, é o arquiteto do Dogma da igreja, uma boca que fala
blasfêmias, é a longa fila de papas que cumpre essa profecia por sua falsa doutrina estabelecendo que estão em
oposição a lei de Deus (os dez mandamentos), que se encaixa a este identificador.

O que é uma blasfêmia?
Os quatro primeiros dos dez mandamentos nos dar a compreensão de como estamos a dar a verdadeira e
correta de adoração a Deus. Se você alterar qualquer um desses mandamentos, reescrevendo-os ou tentar alterar
o significado pretendido, então você está falando de blasfêmia.
Sempre que você adiciona ou diminuir nada da palavra de Deus, deixar de ser a palavra de Deus, e para
isso é blasfêmia.
Quando Deus diz: "O sétimo dia é o sábado do senhor e em que tu não deverás trabalhar," mas você ou
sua igreja diz, no primeiro dia, (domingo), é o sábado do senhor, então você e sua igreja blasfemar contra a
palavra de Deus.

Dia do Deus de descanso
A mentira mais poderosa, (blasfêmia), que os papas intervieram é o sábado do dia primeiro. Isto está em
oposição direta ao quarto mandamento, bem como o significado pretendido do sétimo dia da criação do
Gênesis.
No capítulo 2 do livro de Gênesis Deus revela algo de si mesmo.
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. Gênesis 2:1
Este versículo é uma repescagem ou um testemunho de que Deus levou seis dias para criar o universo
em que vivemos.
e o sétimo dia Deus terminaram seu trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda
a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2

Este versículo é ainda outra reiteração que é Deus quem criou o universo, e que demorou seis dias de
Deus, e que no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele tinha feito.
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que
Deus criou e fez. Gênesis 2:3
Não só é Deus uma vez mais atestam o fato de que ele é o criador de todo o universo, mas que em
reconhecimento de Deus ter descansado no sétimo dia que Deus abençoado, que significa tornar-se
Santoe então Deus santificados no sétimo dia, que significa tornar-se livre de todo e qualquer
pecado, para fundar o sétimo dia como o um dia da semana quando o pecado não será tolerado
por Deus .

Tome nota: Estes versos são muito específicos, que é o sétimo dia não a observação que Deus faz
de Santo e depois santifica.
Por que Deus consagrar e santificar o sétimo dia, "porque que nele (Deus) tinha descansado."
Deus não apenas parar lá no entanto, incluído nos dez mandamentos de Deus reitera uma vez mais que
este dia é o sétimo dia, que é o dia de descanso de Lordes.
Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Êxodo 20:8
Neste versículo, que Deus está nos dizendome

lembro um dia,"o dia de sábado, então qual é o

sábado e que dia da semana cai?
A palavra significa Sabbath: Lordes santo dia de descanso, portanto, Deus está nos dizendo para lembrar
que dia ele descansou no. Como Deus fez clara nos versos acima, Deus descansou no sétimo dia, portanto estão
sendo dissemos para lembrar o sétimo dia.
Mais do que apenas lembrando o dia, Deus é também comandante que mantemos o sétimo dia sagrado,
como parte de nossa lembrar dela. Como, então guardamos um dia Santo? Deus este explica-nos seguintes
versos.
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus:
em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu, nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu
gado, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas: Êxodo 20:9-10

Você tomou nota de que Deus está lhe dizendo? "o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus." Se
Deus lhe diz para fora e sem dúvida que o sétimo dia é o sábado, então por que guardam o sábado no primeiro
dia da semana ou domingo? Ou você acredita e aceita a palavra de Deus como sendo a verdade e vive em
retidão com o senhor, teu Deus, ou você rejeita a palavra de Deus e vive em pecado e blasfêmia contra o Deus
da criação.
Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia:
portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificado de la Êxodo 20:11
A razão pela qual Deus quer e exige que façamos sem trabalho durante as horas do sétimo dia é porque
Deus não trabalhou durante o sétimo dia da criação. Deus quer que nós seus filhos fazer o que Deus faz. Para
tornar isto claro, a palavra "trabalho" também tem mais implicações do que apenas seu próprio trabalho
pessoal. Quando você se envolver em qualquer tipo de comércio ou comprando ou vendendo,
então você está trabalhando.
Isto é tudo muito claro sem espaço para dúvida ou confusão, se depois de ler e compreender estas
palavras de explicação, ainda segurar para o sábado de domingo, em seguida, isso é entre você e Deus e sem
dúvida será levado para casa para você por Deus no dia do juízo.
Se você se envolver em qualquer tipo de ato pecaminoso durante as horas do dia do sábado, então você
está falhando lembrar para santificá-lo e como tal, estão violando a palavra e o mandamento de Deus.

Não usar o nome de Deus em vão
A Igreja de Roma, ou devo dizer seus papas, não compreender o que significa o terceiro mandamento e,
portanto, Considerando que não tem importância, reescreveram ao estado que os senhores dia de descanso, (o
sábado), deve ser observada no primeiro dia da semana. Você entende isso? A Igreja de Roma reescreveu uma
lei de Deus, (O terceiro mandamento). No livro de Daniel, Deus deu a profecia que isso iria acontecer.
E ele falará palavras grandes, (blasfêmias), contra o Altíssimo e deve se desgastam os Santos do
Altíssimo e pensou em tempos de mudança e leis: e eles devem ser repetidos em sua mão, até um tempo,
tempos e a divisão de tempo, (3 1/2 anos proféticos). Daniel 07:25
Como eu disse antes, o nome de Deus é tudo o que dá a definição de quem e o que é Deus. Os dez
mandamentos, é que o que dá a definição de quem é de Deus, sua personalidade e seu caráter moral. Para levar

os dez mandamentos em vão é para ignorar ou desconsiderar os dez mandamentos. Portanto, os papas da Igreja
de Roma blasfemaram contra os dez mandamentos quando eles reescreveram o terceiro mandamentos.

Sem ídolos ou imagens de escultura
O segundo mandamento diz-nos que estamos a ter não ídolos ou de alguma forma dar adoração ou rezar
a qualquer tipo de imagem de escultura, estátua, pintura ou outra escultura feita pela mão do homem, ainda se
você entra em qualquer uma da Igreja Católica e até mesmo um par de outras igrejas que se afastou da Igreja de
Roma , você encontrará todos os tipos de coisas destas. A Igreja de Roma ainda exige que você se ajoelha e
fazer o sinal da Cruz, enquanto olhando para uma estátua de aquilo que nos dizem é a imagem de Jesus. A
Igreja de Roma também encoraja a ajoelhar e fazer oração a sua multidão de Santos. Todas estas coisas são
blasfêmias contra o segundo mandamento.

Não colocar nenhum outro Deus diante de mim
Deus nos diz no primeiro mandamento que estamos a colocar nenhum outro Deus diante dele. Isso
significa que estamos a rezar somente a ele e nenhum outro. Deus nos diz que, exceto para ele, não há nenhum
outro Deus; Portanto, se oramos para outro do que o Deus da criação então sua adoração é em vão.

A falsa doutrina da Igreja de Roma
No caso de você desafiar a minha contenção isso do Papa emitir falsa doutrina, considere o seguinte.
O primeiro mandamento diz: "Coloque não outros Deus antes de mim," ainda é a política da Igreja
Católica para incentivar patronos para fazer orações para os santos mortos em vez do Deus da criação. Isto está
em oposição direta ao primeiro mandamento.
O segundo mandamento diz: "Não há imagens de escultura e não curvar-se e adorá-los." É
incentivado pela Igreja de Roma que seus patronos ajoelham e rezam para estátuas, pintura e outras imagens de
escultura, incluindo essa imagem que é amplamente aceito como a imagem de Jesus, que está em oposição
direta ao segundo mandamento.
O terceiro mandamento diz: "não use o nome de Deus em vão." A Igreja de Roma por uma
determinação de um dos seus papas acabou com este mandamento todos junto e substituiu-o com um

mandamento, declarando que o sábado era para ser observada no primeiro dia da semana. Você entendeu o que
eu disse? Os papas da Igreja de Roma reescreveu os dez mandamentos. Isso é blasfêmia, e em oposição direta à
lei de Deus, também é um pecado contra o Espírito Santo, que Jesus nos diz em um pecado imperdoável.
O quarto mandamento diz: "Manter meu Sabbath sagrado." O sábado começa ao entardecer, (sol
para baixo), no sexto dia da semana, (sexta-feira), até o anoitecer no sétimo dia da semana, (sábado). A Igreja
de Roma, por sua própria autoridade estabelecida que domingo deveria ser o dia do sábado e por meio de força
letal e intimidação estabeleceu esta mudança nas leis de Deus, logo depois da Igreja de Roma pelo Imperador
Constantine na 12:00.
Estes podem ser encontrados como verdadeira em documentos históricos. A Igreja de Roma não faz
segredo destas coisas; na verdade, ele sai como sendo orgulhoso que alterou as leis de Deus, por sua própria
autoridade. Isto é dado apoio nas seguintes citações encontradas em documentos históricos e no jornal católico
do Igreja de Roma própria.

Concílio de Trento
Página 157, Adrien Nampon
Tradição, escritura não é a rocha sobre a qual é construída a Igreja de Jesus.
Desta vez, concordo com Adrien Nampon, a Igreja de Roma se baseia sua autoridade nesta declaração, o
que significa, não é sobre a autoridade de Deus, mas por sua própria autoridade, que coloca em oposição direta
a Deus e suas leis, que é uma blasfêmia. A Igreja de Roma e seus papas são blasfemos e agentes de Satanás, não
de Deus, que é por isso que é o anti-Cristo, como foi previsto em profecias.
Por esta declaração, a Igreja de Roma admite que ele não mais se alguma vez, parece a escritura para
orientação, mas sim a tradição. Como você pode recordar em várias das denúncias de Jesus dos anciãos templo
em Jerusalém, é que eles mantiveram a tradição em vez da lei de Deus, e foi por este motivo, entre outros que
Deus causaram o templo será destruído, não uma, mas duas vezes. Estou convencido de que o Vaticano e a
cidade de Roma, em que se senta vão se reunir com o mesmo destino que o templo e a cidade de Jerusalém; Isto
está previsto a seguir:
Portanto, suas pragas virá um dia, morte, luto, fome e; e ela será totalmente queimada com o fogo:
para forte é o Senhor Deus quem julga-la. E os reis da terra, que se prostituíram e deliciosamente morava com
ela, serão bewail dela e lamentar por ela, quando eles devem ver a fumaça de sua queima. Apocalipse 18:8-9

Você pode querer tomar nota que uma das queixas que Deus dá para acabar com sua aliança com a
nação de Israel, é das tradições apresentadas pelos anciões do templo e que estes eram em oposição as leis de
Deus. É essa similaridade que me faz considerar que Satanás tinham influência no templo, assim como ele tem
influência na Igreja de Roma e as igrejas de filha que gerou a Igreja Católica Romana.
A palavra "tradição" é encontrada apenas nas Bíblia 13 vezes, e todos, mas alguns são de natureza
negativa. A palavra "lei" ocorre 500 vezes e a palavra "mandamento" ocorre 350 vezes, então o que você acha
que Deus coloca mais importância?
O que a Igreja de Roma parece incapaz de compreender é que a pedra que Jesus estava falando que ele
construiria sua igreja em cima, não era Peter, mas sobre a resposta que Pedro deu à questão colocada por Jesus,
"Quem dizeis que sou?"

Lembre-se: se você não é de Deus, você é contra Deus, amor e ódio, bom-mau não tem estrada
média.

C. Thomas F.
Cardeal Gibbons, através do Chanceler C.F. Thomas, 11 de novembro de 1895.
Naturalmente a Igreja de Roma afirma que a mudança (que vai desde o sétimo dia sábado
no primeiro dia, sábado) foi seu ato. E o ato é uma marca do seu poder eclesiástico e autoridade
em assuntos religiosos. Satanás sabem que o caminho do povo de Deus é a manutenção do
sábado sábado e ele quer remover isso, suplantando seu próprio dia de adoração.
Algum de vocês notou que o Sr. Thomas usou a palavra "Mark" , na descrição de seus comentários?
Isto é interessante porque é isso que ele está trazendo à luz em oposição a Deus e, portanto, uma marca da
besta. Gostaria de saber se quando o Sr. Thomas usou a palavra "Mark" ele percebeu que era uma referência
para a marca da besta ?

Padre Thomas Enright
Presidente Redemptorist College, chamar semanal Hartford, Kansas, citando o padre Thomas
Enright, C.S.S.R., 22 de fevereiro de 1884.

Vou dar $1.000
"Vou dar $1.000 a qualquer homem que vai provar pela Bíblia sozinho que o domingo é o
dia em que somos obrigados a manter. A observância do domingo é apenas uma lei da Igreja
Católica. A igreja mudou o sábado para o domingo e o mundo arcos para baixo e adora aquele
dia no silenciosa obediência aos mandatos da Igreja Católica."
Thomas Enright foi um sacerdote católico e educador no Dogma católico. No exemplo acima que ele
oferece uma recompensa, ao fazê-lo, ele está revelando que ele e a Igreja de Roma estão plenamente
conscientes de que Deus não transferir a observância do sábado do sétimo dia da semana Santa ao profano
primeiro dia da semana.
Eu também gostaria de dar US $1.000 a qualquer um que pode encontrar nos livros da Bíblia em
qualquer lugar que Deus ou Jesus dá instruções ou comando, que o primeiro dia da semana é o dia de Deus
Santo de descanso. Eu sei que meu dinheiro está seguro, pois não existe tal coisa. Se Deus não falou isso, então
é uma mentira. Ou você acredita que a palavra de Deus ou não. Negar a palavra de Deus é colocá-lo em
oposição e desobediência a Deus, e que é o caminho mais rápido para a morte eterna, Considerando que para
aceitar que a palavra de Deus é a verdade e todas as outras palavras que não são compatíveis com o que Deus
tem dito são mentiras, é o caminho da retidão e dá a esperança da salvação.

Domingo é "Não" aos sábados
Thomas Enright continua sua declaração com o seguinte.
"Mas o domingo não é o sábado de acordo com a Bíblia e o registro de tempo. Todo
mundo sabe que o domingo é o sábado, o dia consagrado como um dia de descanso. Então é
reconhecido em todas as nações civilizadas. Repetidamente ofereci US $1.000 para quem irá
fornecer qualquer prova da Bíblia que o domingo é o dia em que somos obrigados a manter — e
ninguém chamou para o dinheiro. Se qualquer pessoa nesta cidade irá mostrar-me qualquer
escritura, por isso, vou amanhã à noite publicamente reconhecê-lo e agradecê-lo por isso.
Padre Thomas Enright, C.S.S.R., em um discurso em Harlan, Iowa, relatado no American Industrial, 19
de dezembro de 1889.

A Igreja de Roma mudou o dia
"Foi a Santa Igreja Católica que mudou o dia de descanso de sábado para domingo, o
primeiro dia da semana. E isso não só obrigados todos para manter o domingo, mas no
Conselho de Laodicéia, 364 D.C., anathematized, (separados, banido ou denunciado, para ser
excomungado), aqueles que manteve o sábado (sétimo dia) e exortou todas as pessoas para o
trabalho no sétimo dia sob pena de anátema, " também conhecido como os julgamentos da
Inquisição.

Tome nota: Padre Enright é dando testemunho que a Igreja de Roma compelido ou forçou as
pessoas a parar de observar o sábado do sétimo dia, como ordenado por Deus e observar o primeiro dia como o
sábado conforme exigido pela Igreja Católica. Você vê, era Satanás por meio de seu anti-Cristo que estabeleceu
o primeiro dia como o dia de descanso, não de Deus. Mais uma vez peço-lhe, você acredita e aceitar a palavra
de Deus ou em desobediência a Deus continuam mantendo o domingo como o dia de sábado?

O registro católico
Londres, Ontário, Canadá, 1 de setembro de 1923
"O domingo é nossa marca de autoridade! A igreja está acima da Bíblia , e esta
transferência da observância do sábado é prova desse fato. " — Enright conhecia muito bem a
história da igreja. Não só tinha o Papa se atreveu a alterar o dia de adoração da Bíblia sábado
para domingo, — mas ele empurrado através de uma acção do Conselho, exigindo que os
cristãos parem de guardar o sábado de verdade!

Padre Thomas Enright, C.S.S.R.
Presidente do Redemptorist College, Kansas City, Missouri, em uma palestra em Hartford, Kansas, 18
de fevereiro de 1884 e impresso em a Hartford Kansas Weekly Call, 22 de fevereiro de 1884; e mais tarde
republicado no Sentinel americano, um jornal católico de Nova York, de junho de 1893, p. 173.
"Prova-me da Bíblia sozinha que sou obrigado a santificar o domingo. Não há nenhuma tal
lei na Bíblia. É uma lei da Santa Igreja Católica sozinho. A Bíblia diz que 'Lembra-te do dia do

sábado para santificá-lo.' A Igreja Católica diz, n. º pelo meu poder divino eu abolir o dia de
sábado e ordeno-te de santificar o primeiro dia da semana. E eis! Todo o mundo civilizado se
curva em reverente obediência ao comando da Santa Igreja Católica."
O Concílio de Trento (1545-1563) foi convocado para estabelecer a doutrina da Igreja Católica pela
primeira vez na história da igreja. As declarações bíblicas dos reformadores protestantes forçaram do Vaticano
para codificar as suas crenças. Mas crenças católicas foram baseadas na tradição, não sobre a Bíblia. A tradição
era os ditos dos homens, isto é, os decretos de papas e conselhos de igreja, que Deus chama de "doutrinas de
homens ou a mandamentos de homens," que Deus também se refere a como abominações como mostrado nos
seguintes versos.

Jesus e as tradições dos homens
Os fariseus e os escribas perguntaram, (Jesus), "por que sai não teus discípulos de acordo com a
tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos unwashen?"
Ele respondeu e disse-lhes: "bem tem Isaías profetizou você hipócritas, como está escrito,"este povo
honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Porém em vão eles adoram-me, ensinando para
doutrinas os mandamentos de homens?
Para colocar de lado o mandamento de Deus, vos manter a tradição dos homens, como a lavagem de
panelas e copos: e muitos outros tais como coisas fazeis. Muito bem, vos rejeitam o mandamento de Deus, que
vos podem manter sua própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe; e, aquele que
amaldiçoarem pai ou mãe, deixá-lo morrer a morte: E vós ele sofrem não mais fazer qualquer coisa para seu
pai ou sua mãe; fazendo a palavra de Deus, de nenhum efeito através de sua tradição, que vós já entregues: e
muitos tal como coisas fazei vós. Marcos 7:5-13
Padre Thomas Enright continua:
O problema crucial era se a tradição ou a Bíblia foi a mais alta autoridade. Se fosse a
Bíblia, então, os reformadores tinha razão em suas reivindicações. Se era a tradição, Roma deve
ser obedecida.

Sem o dizer, o ponto dele foi esta: "nós desafiou a Deus na cara dele e um dos seus dez
mandamentos, mudou — e aparentemente conseguimos escapar; para todo mundo obedece a
nossa lei alterado."
Você vê a falha lógica neste pensamento? O sexto mandamento, Deus diz que nós não deve matar
ninguém. Se eu matar alguém e ordeno que os outros façam o mesmo — e eles me obedecem, — eu realmente
mudei um mandamento de Deus? Ou estou apenas me enganando? Podemos mudar os mandamentos de Deus só
por desobedecer-lhes? Eu digo, "não, nós não pode", mas nós podemos tentar fazer seguro então nosso destino
para a morte eterna, em vez de vida eterna.
O que Jesus diz nos versículos acima do Mark, é se você colocar a tradição sobre os mandamentos de
Deus então você dá serviço de bordo para a adoração de Deus mas que sua adoração seja em vão. Os
mandamentos de Deus são supremos sobre as leis e tradições dos homens. Para dar culto a Deus de qualquer
maneira diferente o que ele ordena que você adorá-lo é não adorar a Deus em tudo, mas uma invenção do seu
próprio.
"Finalmente, na última abertura [sessão do Concílio de Trento] sobre o 18 de janeiro de 1562, sua último
escrúpulo foi reservado; o Arcebispo de Reggio fez um discurso no qual ele declarou abertamente que a
tradição estava acima das Escrituras.

J.H. Holtzman
Canon e tradição, p. 263 (R.C.).
O recorde de católico, Londres, Ontário, Canadá, 1 de setembro de 1923.
A autoridade da igreja pode, portanto, não ser vinculada à autoridade das Escrituras,
porque a igreja tinha mudado o sábado para o domingo, não pelo comando de Cristo, mas por

sua própria autoridade. Com isto, com certeza, a última ilusão [da supremacia da Bíblia] foi
destruída, e foi declarado que a tradição não significa a antiguidade, mas contínua inspiração."
— "O domingo é nossa marca de autoridade! A igreja está acima da Bíblia, e esta transferência
da observância do sábado é prova desse fato."
E então a Igreja de Roma estabeleceu-se como uma religião, em oposição aos mandamentos de Deus e,
assim, configurar o estabelecimento do anti-Cristo. Não só a Igreja de Roma reconhece que não conseguiu sua
autoridade de Deus, como tenho mostrado acima, mas como esta declaração revela, a Igreja de Roma, por sua

própria autoridade, o que lhe é dada por um homem (Imperador Constantine), ordenou que no sábado(7º dia)
Sabbath ser abolida, Conselho de Laodicéia, 364 A.D., e o primeiro dia da semana ou domingo Sabbath ser
substituído para o dia de Deus Santo sétimo sábado. Não sei sobre você, mas sinto-me ofendido que esta igreja
demonstra tal arrogância e desrespeito as leis de Deus e ainda se safa se autodenomina Christian.

Os protestantes não têm nenhuma causa para observar o
sábado domingo
O que o Padre Thomas Enright estava tentando fazer era mostrar que as religiões protestantes não tem o
direito de observar o sábado de domingo, porque não é ordenado por Deus e é só o direito, conforme
estabelecido pela Igreja Católica. O que ele está dizendo é que se os protestantes querem observar o domingo
deve justamente voltam para a Igreja de Roma e mais uma vez se submeter à autoridade do Papa.

Prova, dado que a Igreja de Roma é o anti-Cristo
Na minha opinião o Padre Thomas Enright realizar é para dar a provar que era o anti-Cristo, (a Igreja de
Roma), que estabeleceu o sábado de domingo e que se as religiões protestantes desejam adorar a Deus como
Deus ordena que ele seja adorado, então eles precisam acabar com a observância do sábado domingo e começar
a observar o sábado como Deus ordenou no quarto mandamento. Falha das igrejas protestantes de fazer isto é
prova de que eles são parte do anti-Cristo, só as nações da Europa fazem parte do anti-Cristo por causa de sua
assistência e cumplicidade na perseguição e assassinato dos Santos de Deus.

Dr. E.T. Hiscox
Para mostrar que é verdade dos protestantes, dou-lhe a seguinte citação, não de um católico, mas de um
líder protestante.
Autor do Manual de Batista, umda t o ministro batista Convenção, no 'New York Examiner', 16 de
novembro de 1893
"Houve e é um comando para santificar o dia de sábado, mas o dia de sábado não era
domingo. No entanto será prontamente disse, e com um show de triunfo, que o sábado foi
transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, com todos os seus direitos, privilégios e
sanções.

Desejando ardentemente informações sobre este assunto, que tenho estudado por muitos
anos, perguntar, "onde o registro de tal transação é encontrado?" Não no novo testamento –
absolutamente não. Não há provas bíblicas da mudança da instituição do sábado do sétimo para
o primeiro dia da semana. "
"Para mim parece inexplicável que Jesus, durante a discussão de três anos com seus
discípulos, muitas vezes conversando com eles sobre a questão do Sabbath, discuti-lo em
alguns dos seus vários aspectos, libertando-o de seu falso [judaica tradicional] glosas, nunca
fez aludidas a qualquer transferência do dia; também, que durante os quarenta dias da sua vida
de ressurreição, tal coisa não foi intimada. Nem, tanto quanto sabemos, foi o espírito, que foi
dado para trazer à sua lembrança todas as coisas que que ele disse-lhes, lidar com esta
questão. Nem ainda os apóstolos inspirados, na pregação do Evangelho, fundando igrejas,
aconselhando e instruindo as fundadas, discutir ou abordar o assunto.
Claro que sei muito bem que domingo veio em uso no início da história cristã, como um
dia religioso como podemos aprender com os pais cristãos e de outras fontes. Mas é uma pena
que se trata da marca com a marca do paganismo e batizada com o nome do Deus do sol-,
então adotado e santificou a apostasia Papal e legou como um legado sagrado ao
protestantismo."

Um Show de triunfo
Você notou que as palavras do Dr. Hiscox, "e com um show de triunfo?" Dr. Hiscox está dizendo
que a transferência do sábado do sétimo dia como ele é ordenado por Deus, para o primeiro dia da semana,
como é ordenado pela Igreja de Roma, é algo que deve ser comemorado. Vejo estas palavras para dizer que Dr.
Hiscox considera um triunfo sobre Deus, que a transferência foi realizada.
Se você deseja adorar a Deus, você não acha que você deve adorar a ele como ele comandos que você
adorá-lo? Se você escolher adorar a Deus em alguma outra maneira do que aquilo que ele ordena, então não é
Deus que você adora, mas uma invenção do seu próprio, que por padrão é Satanás.

Como você pode adorar aquilo que triunfar sobre?
Se tu se teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia; e chamar o sábado uma delícia, o
Santo do senhor, honrado; e deveis honrá-lo, não fazendo teus próprios caminhos, encontrar o teu próprio

prazer nem falar as tuas próprias palavras: Então tu shalt de mil deliciar-te a mesmo no senhor; e eu vou
causar-te a andar sobre os lugares altos da terra e alimentar-vos com a herança de Jacó, teu pai: para a boca
do senhor o disse. 58:13 de Isaías-14
Se você colocar o pé em cima de algo está exercendo controle dele, então quando você virar o pé você
desistir do seu controle. No caso de observar o sábado, você desiste seu controle sobre a forma como e quando
você vai observar naquele dia e retornar o controle para Deus quando você observa o sábado do sétimo dia da
semana.
O que Deus está dizendo aqui, é que se você guardar o sábado como ele, comandos e "não por seu
prazer, nem falar as tuas próprias palavras, então serás tu deleita a mesmo no senhor."
O oposto de deliciar-se no Senhor, é colocar-se em oposição ao senhor. Não considera que é impossível
mostrar a adoração de Deus, se você está envolvido em atos que você coloque em oposição a Deus?

Não encontrado na Bíblia
Dr. Hiscox então continua a fazer o caso para a questão, ' onde o registro de tal transação

encontram-se: não no novo testamento – absolutamente não. Não há provas bíblicas da
mudança da instituição do sábado do sétimo para o primeiro dia da semana. "
Então veja, Dr. Hiscox está bem ciente de que nem Deus nem o seu filho Jesus, autorizou a transferência
de sábado para domingo, e ainda ele ainda aplaude a transferência como algo a se considerar um ato de

"triunfo". Fazer a pergunta, você deseja triunfar sobre Deus, ou você deseja adorar a Deus?

Jesus inexplicável?
Dr. Hiscox, em seguida, tem a ousadia de chamar falta de Jesus de mudar o dia do sábado de sábado
para domingo, como INEXPLICÁVEL! Que um mero mortal homem devia censurar a criação de Deus é o que é
inexplicável.
Deus deu a você a escolha que você não têm de adorá-lo, mas se você deseja adorar o Deus da criação,
então você deve adorá-lo como ele comandos, não como você escolheu. Por que insistem em adorar a Deus de
qualquer outra forma de o que Deus ordenou significa que você se considera melhor para fazer essa
determinação, do que o próprio Deus, que naturalmente é blasfêmia.

Uma invenção de seu próprio
Você pode adorar em qualquer maneira que você quer, mas se você adiciona ou subtrair exatamente
como o único Deus que existe, ordena que ele seja adorado, então você não adorá-lo, mas uma invenção do seu
próprio e por adorar Satanás por padrão. Existem apenas dois que exigem a sua adoração, mas apenas o Deus da
criação tem recompensas após esta vida para dar a quem obedecer suas leis, enquanto que a adoração de Satanás
só tem morte eterna como recompensa.

A Igreja de Roma, a mentira de Satanás
Eu tenho uma pergunta para todos a quem você já considerou a razão lá nunca foi qualquer alteração
feita por Jesus, nem seus discípulos, é porque Deus não mudou o dia de sábado, de acordo com Dr. Hiscox, mas
o diabo não tem!!! Dr. Hiscox refere-se ao sábado como domingo um legado sagrado ao protestantismo.
Perguntar de que forma ele é sagrado? Deus não fez domingo culto Santo, ele fez o sétimo dia Sábado Santo,
que depois fez domingo culto sagrado? A Igreja de Roma quer que pense tem a autoridade de Deus para tornar
o domingo um dia santo de adoração, mas a Igreja de Roma não é de Deus, portanto não tem tal autoridade.

Protestantes não são melhores
Que as igrejas protestantes, quando eles se separaram da Igreja Católica, manteve o sábado domingo
como seu dia de observância, os coloca em oposição a Deus também. Eu vejo isto como dando boa razão por
que todas as outras religiões cristãs desprezo e manchar o Adventista do sétimo dia, porque o Adventista do
sétimo dia realmente dar adoração a Deus como ele comanda, pelo menos neste assunto um, e o resto do
cristianismo dar serviço de bordo para Deus, Jesus, mas não dão adoração verdadeira e correta.

Pais da igreja
Dr. Hiscox aponta para o fato de que alguns dos pais da Igreja começaram a observar o domingo em
lugar do sábado, mas o que ele parece não entender, que, embora ele pode considerar estas pessoas para ser pais
de igreja, tão logo eles pararam adorando a Deus como Deus ordena, elas deixaram de ser de Deus, e a adoração
que eles se engajaram em não era a adoração de Deus. Eles eram os pais da Igreja de Roma, o anti-Cristo, mas
não dos Santos de Deus.

Isto pode ser mostrado para ser verdade, lendo os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Esses
capítulos, Jesus, através de visões dadas para o Apóstolo João, repreende as igrejas da Ásia menor, pela sua
caindo no paganismo e não permanecer fiel os ensinamentos de Jesus. Embora Jesus não menciona o sábado
especificamente, ele brigar com relativa às outras práticas pagãs.

Lembre-se: a definição da palavra "Pagão", o

que não é de Deus. Assim que estas

congregações pararam observando o sétimo dia sábado, eles deixaram de ser de Deus e tornou-se portanto
pagãos.
Vou dar um mais em profundidade a discussão sobre este último, mas a observância do domingo como o
sábado é a marca da besta, e as igrejas protestantes que guardam o sábado de domingo são as filhas da
meretriz, como mencionado em Apocalipse 17:5.

Requisitos durante o sétimo santo dia
Você deve saber, a razão que Satanás causaram a Igreja de Roma, a transferência do sábado para o
primeiro dia da semana, é porque ao fazê-lo, não vai dar conta de sábado como sendo Santo. Quando você não
pense nisso como sendo Santo você não terá nenhum pensamento para compra ou venda ou a trabalhar no
sábado. Essas atividades são todos pecados contra Deus, que Deus disse que ele dará a marca da besta, para
qualquer pessoa que violar seu Santo Sabbaths. Se vai à igreja no domingo, então você tem a marca da besta.
Ter em consideração o seguinte aviso.

Lembre-se que Jesus Says
Não deixe nenhum homem te engane com palavras vãs: para por causa vem essas coisas a ira de Deus
sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6
Se você permite-se a ser enganado por mentiras e interpretações incorrectas, mantendo desse modo de
conhecer a verdadeira palavra de Deus, Satanás, então não vai dar verdadeira e correta de adoração a Deus e
que resultará em seu ser rejeitado por Deus dos presentes que ele oferece aqueles que ele define como sendo
seus santos.
O sábado de domingo é a maior mentira que já contada por Satanás, no entanto, o mundo inteiro veio a
aceitar que é o primeiro dia da semana é o dia do descanso de Deus, mas isso é uma mentira. Deus deixa bem
claro em Gênesis capítulo 2 , que é o sétimo dia em que ele descansou, e é o sétimo dia que ele santificado e

santificados. Em seguida, em Êxodo capítulo 20 versículo 8, Deus nos diz para "Lembre-se, o dia de sábado
para santificá-lo" e depois em Êxodo capítulo 20 versículo 10 Deus sai bem e declara, "mas o sétimo dia é o
sábado do Senhor teu Deus." Quanto mais precisa ver que o domingo é a mentira? Ou você acredita que a
palavra de Deus como sendo a verdade, ou você está enganado e perdeu.
Este povo se aproxima-me com sua boca e me honra com os lábios; Mas seu coração está longe de mim.
Mas em vão eles idolatram-me, ensinando para doutrinas os mandamentos de homens. Mateus 15:8-9
Isto é porque eles insistem em adorar a Deus como eles querem, em vez de como os mandamentos de
Deus. Se você dá o serviço de bordo para ser um cristão, mas não manter os dez mandamentos, então você não é
um dos Santos de Deus, tal como definido por Jesus em Apocalipse 12:17.
Deus ordena que nós somos a obedecer suas palavras e mandamentos, nem aumentando nem diminuindo
nada com essas palavras.
Ye não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve vos diminuem alguma coisa dele,
que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
O que Deus falou é perfeito. Não há nenhuma necessidade para homem mudar algo que Deus tem
falado. Para adorar a Deus de qualquer forma que como os mandamentos de Deus é a não adorar a Deus em
tudo. Você vê, isto é suportado pelos versículos acima. O ensino de doutrinas os mandamentos de homens, é
uma referência ao Falso evangelho de Satanás, que é o que a Igreja de Roma (Anticristo) é toda sobre.

Identificador # 6
O pequeno chifre é diverso
Diversos dos outros reinos: Daniel 07:24
Há algo diferente e original sobre o chifre pequeno. Isto não é apenas um reino, como as outras dez
nações, mas uma coisa é único e especial. Como uma entidade religiosa, é um reino e uma nação soberana,
assim, independente de todas as outras nações em torno dele. Quando uma religião baseia sua fé no dogma de
que está em oposição as leis de Deus, então, que a religião é baseada em um falso evangelho. Você sabe que
pequena nação que é de natureza religiosa que também tem alterado ou contornado com qualquer um dos dez

mandamentos? Em vez de um rei, a Igreja de Roma tem um Papa. Em vez de um governo civil, tem um governo
religioso ou uma teocracia.
Portanto esse identificador se encaixa a profecia, que é a Igreja de Roma, que é o anti-Cristo.

Identificador # 7
Faz a guerra contra os Santos de Deus
Faz a guerra contra os Santos de Deus, Daniel 07:24-25
Ao longo da sua história, não há registro de que a Igreja de Roma, usando seu simulado Julgamentos da
Inquisição, torcher usado, desmembramento, morte pendurando e queimando na fogueira, contra qualquer
pessoa que se recusou a adorar como a Igreja ditada deveriam. Por rotulagem falsamente essas pessoas, hereges
e bruxas, a igreja foi capaz de fazer isso sem qualquer protesto de outros reinos ou seu povo.
Pense nisso, se alguém sabe ou não sabe é rotulado como um herege ou uma bruxa praticante por seus
líderes de igreja, que seria você, acredita? Você certamente não levaria os lados com o acusado; por medo de
que você também poderia ser declarado uma bruxa ou um herege. Muitos foi assassinada um homem bom e
completamente inocente ou uma mulher, porque as pessoas permitidas tais atrocidades que ocorrem, é por esse
motivo por que os dez países da Europa que ajudou na ascensão da Igreja de Roma ao poder, são referidos
como tendo cometido fornicação com a mulher de meretriz que senta-se sobre a besta de cor escarlate,
que são representações simbólicas do anti-Cristo. Estas referências podem ser encontradas em Apocalipse 17:24.

Os Waldenses na história
Havia uma dessa pessoas que se opunham à igreja de Roma; Eles eram os Waldenses, que vivia nas
montanhas da península italiana de Piemonte. A seguir é um excerto do livro; "O grande conflito" ,
originalmente publicado por volta de 1880.
Mas aqueles que resistiram as usurpações do poder papal, os Waldenses ficou acima de
tudo. Na terra muito onde papismo tinha fixado a sede, lá sua falsidade e corrupção foram mais
firmemente resistiu. Durante séculos, as igrejas de Piemonte mantém sua independência; Mas

finalmente chegou a hora quando Roma insistiu em sua apresentação. Após lutas ineficazes
contra a tirania, o líder destas igrejas com relutância reconheceu a supremacia do poder ao qual
o mundo inteiro parecia prestar homenagem. Havia alguns, no entanto, que se recusou a ceder à
autoridade do Papa ou Prelado. Eles estavam determinados a manter sua fidelidade a Deus e
para preservar a pureza e a simplicidade de sua fé.
Realizou-se uma separação. Aqueles que aderiram a antiga fé agora retirou-se; alguns,
abandonando seus Alpes nativos, levantou a bandeira da verdade em terras estrangeiras; outros
fugiram para os vales isoladas e vastidão rochosa das montanhas e lá preservada sua liberdade
para adorar a Deus.
Entre as principais causas que levaram à separação da verdadeira Igreja de Roma foi o
ódio do último para o sábado da Bíblia. Como anunciado por profecia, (Daniel 08:12) o poder
papal derrubarem a verdade para o chão. A lei de Deus foi pisada na poeira, enquanto que as
tradições e costumes dos homens estavam exaltado.
As igrejas que estavam sob o domínio do papado foram cedo compelido a honrar o
domingo como dia santo. Em meio ao erro prevalecente e superstição, muitos, até mesmo o
verdadeiro povo de Deus, tornou-se tão desnorteados que enquanto observaram o sábado, eles
se abstiveram de trabalho também no domingo. Mas isto não satisfez os líderes papais. Eles
exigiram não só que domingo ser santificado, mas que o Sabbath ser profanado; e eles
denunciaram na língua mais forte quem ousou mostrar honra. Foi só por fugindo do poder de
Roma, que qualquer um poderia obedecer a lei de Deus em paz.
Os Waldenses foram os primeiros dos povos da Europa para obter uma tradução das
escrituras sagradas. Centenas de anos antes da reforma, eles possuíam a Bíblia manuscrita em
sua língua nativa. Eles tinham a verdade pura, e isso tornou-os os objetos especiais de ódio e
perseguição.

Tome nota: O autor destes acima palavras revela algo que tenho tentado convencer a todos que
leram minhas palavras relativas e isso é o fato de que a Bíblia que temos hoje não é pura com a palavra de Deus,
mas tem mentiras Satanás incorporado neles. Considerando que, o autor nos diz que estes Waldenses tinham
uma versão inalterada ou não poluída da Bíblia.

Eles declararam que a Igreja de Roma para ser o Apóstata Babilônia do Apocalipse, e at
the peril of suas vidas eles levantou-se para resistir a corrupções. Enquanto sob a pressão da
perseguição continuou por muito tempo, alguns comprometidos com sua fé, pouco a pouco,
rendendo seu princípio distintivo, outros rápido realizado a verdade.

Tome nota: A frase, "apóstata Babilônia do Apocalipse" é uma referência para a cidade de
Babilônia, a grande, e o fato que é descrito em Apocalipse 17:5 como sendo a capital do Anticristo durante o
final dos tempos e o fim dos dias. Estas palavras, tendo sido escrito e publicado em torno de 1880 e dando
discussão daqueles que viveram durante os 1260 anos durante o reinado do terror provocada pela Igreja de
Roma, que mostra-me que, ao longo da história, as pessoas estavam conscientes de que a Igreja de Roma é o
anti-Cristo, mas todos os que se opõem a Igreja foram assassinadas ou feitas tão cansadas pela pressão constante
de igrejas , finalmente sucumbiu aos mentiras e blasfêmias. Você só precisa olhar para o último 50 anos e você
pode ver uma desintegração gradual daqueles cujos pais tinham sido fortes em moralidade, ainda hoje seus
filhos se perdem na imoralidade de Satanás e decadência promovida pela religião atéia do Satanás, também
conhecido como "liberalismo progressista." Cinqüenta anos atrás, era extremamente vergonhoso praticar sexo
extraconjugal, agora é parte de um encontro como um top fora dessa data. O poder e a influência de Satanás não
é de férias, está presente ao longo da história, e hoje não é excepção.
Com idades da escuridão e da apostasia havia Waldenses que negavam a supremacia de
Roma, que rejeitou a adoração de imagem como idolatria, e que manteve o verdadeiro sábado.
Sob a tempestade mais feroz da oposição mantiveram sua fé. Embora gashed pela lança da
Sabóia e queimada pela bicha romana, que lutaram firmemente a palavra de Deus e sua honra.
Atrás os baluartes elevados das montanhas-a todas as idades o refúgio dos Waldenses
perseguidos e oprimidos, o encontrou um esconderijo. Aqui a luz da verdade foi mantida
queimando em meio a escuridão da idade média. Aqui, há mil anos, testemunhas da verdade
mantiveram a antiga fé.

Tome nota: Mais uma vez o autor destas palavras está fazendo uma referência bíblica.
E darei poder minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3
Nas palavras acima, o autor está nos dizendo que os Waldenses foram uma das testemunhas, e assim
você saberá, o outro dos dois era a própria Bíblia inalterada. Todas as pessoas que realizou rápido para a

verdadeira adoração de Deus, durante esses anos terríveis da história, foram uma das testemunhas e as escrituras
da Bíblia "tEi tinha a verdade pura," foi a outra testemunha de Deus.

Identificador # 8
Leis e mudanças vezes
Pensa em mudar os tempos e as leis de Deus Daniel 07:25
Um dos "Times" que a Igreja de Roma tenta mudar é o dia em que o sábado é observado. O sábado é
para ser observada de acordo com o quarto mandamento, no sétimo dia da semana, o que chamamos de sábado.
A hora que começa é ao entardecer (sol para baixo) no sexto dia da semana, (sexta-feira) até o anoitecer (sol
para baixo) no sétimo dia da semana, (sábado). Alterando a observância do sábado para o primeiro dia da
semana (domingo), a Igreja de Roma altera ambas as vezes de Deus e as leis de Deus. Em que os dez
mandamentos são a definição de quem é Deus, eles também são uma forma do nome de Deus, portanto, mudar
os mandamentos de Deus, a Igreja de Roma é também tomando o nome de Deus em vão e cometer a blasfêmia
contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável.

Catecismo do Convert da doutrina
Criados por: Reverendo Peter Geierman
Pergunta: Qual é o dia de sábado?
Resposta: sábado.
Pergunta: Por que nós observamos o domingo?
Resposta: Nós observamos o domingo porque a Igreja transferiu a solenidade do sábado
para domingo.
o anti-Cristo pretende mudar as leis e as vezes de Deus. Como você pode ver que a Igreja de Roma
totalmente admite que mudou o dia de sábado não é Deus.

Enciclopédia Católica
Volume 4 página 153
A igreja, depois de mudar o dia de descanso do sábado judeu do sétimo dia da semana
para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento referem-se ao domingo como o dia para ser
mantido sagrado como o dia do senhor.
A Igreja de Roma regrava os dez mandamentos de Deus, não pela autoridade de Deus, mas por sua
própria autoridade, isso é blasfêmia. Isso é Satanás no trabalho em suas mentiras e enganos. e o mundo inteiro
adorou-no.
o anti-Cristo pretende mudar as leis e as vezes de Deus. A Igreja de Roma reescreveu o terceiro
mandamento de, "não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; para o senhor não terá por inocente o
que tomar o seu nome em vão," para "o primeiro dia da semana é o dia de sábado".

A Igreja de Roma, Deus?
A Igreja de Roma é controlada pelos homens, um dos quais, (o Papa) refere-se a mesmo como Jesus
escondido na carne de outro homem e esta blasfêmia do primeiro dia sábado, todo o mundo aceita e venera
ainda nestas igrejas católicas, bem como muitas igrejas protestantes, estas fazendo as igrejas do anti-Cristo e
não de Deus.

Revisão trimestral Católica Americana
De janeiro de 1883
Protestantismo, descartando a autoridade da igreja, não tem boas razões para sua teoria
de domingo e logicamente para manter o sábado com os judeus.
Eu concordo com essa afirmação, exceto que a manutenção do sábado do sétimo dia não pertence aos
judeus. No início, Deus criou o sábado no sétimo dia da criação quando Deus descansou, que significa que o
sábado tem sido em torno desde o sétimo dia da criação. O homem Adão não foi feito uma viva alma até Deus
descansou, depois de que eu vejo como está a acontecer no oitavo dia e, portanto, Adam estava sujeita o sábado
de senhores como todos nós.

O Arcebispo de Veneza (Pio X)
O seguinte é uma citação de um antigo Papa da Igreja de Roma.
O Bispo de Roma, (Papa), não é só o representante de Deus Jesus Cristo, mas ele é
Jesus Cristo escondido sob o véu da carne. O Bispo de Roma é que fala? É Jesus Cristo quem
fala.
Este Papa da Igreja de Roma como declarou que ele é Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne. Você
aceita que o Papa da Igreja de Roma eram e é a reencarnação de Jesus, como este Papa é declarar, ou você
acredita que a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, será com um grito e o soar da trombeta dos anjos?
Para o senhor mesmo deve descer do céu com um grito, com a voz do Arcanjo e com a trombeta de
Deus: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro: Então nós que estão vivos e permanecem seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o senhor no ar: e então ficaremos com o senhor. Eu
Tessalonicenses 04:16-17
De como vem o relâmpago sai do Oriente e resplandece até a oeste; e também a vinda do filho do
homem será. Mateus 24:27
Acreditar em papas é acreditar nas mentiras de Satanás. Crer na palavra de Deus, como é dado nas
páginas dos livros da Bíblia é para ser na verdadeira fé e adoração do Deus da criação.

Jesus manteve o sábado
No início, Cristo criou o sábado nos sete dias da criação. Gênesis capítulo 2
No Monte Sinai, Deus nos dez mandamentos comandou o sábado. Capítulo de Êxodo 20:8
Deus, quando na pessoa de que Jesus Cristo manteve o sábado. Era seu costume de guardar o sábado.
Lucas 04:16
Em sua morte, Jesus observou o sábado. Jesus morreu na sexta-feira antes do pôr do sol e ressuscitou no
domingo, após o sábado tinha terminado. Lucas 24:1

Na Igreja de Cristo, Jesus nos disse, que seu último dia as pessoas vão continuar a guardar o sábado,
Apocalipse 12:17. Para manter os mandamentos de Deus significa manter todos os dez dos mandamentos, não
apenas aqueles que são convenientes para você.
Eu concordo com esta afirmação, no entanto, para ser um Santo de Deus você deve cumprir todas as leis
de Deus. Observando sábado domingo em lugar do sábado como os mandamentos de Deus é colocar sua
adoração em oposição a Deus, como é que todos os que adoram em um católico ou protestante igreja no
domingo .

Canon e tradição
Página 263
A autoridade da igreja poderia não, portanto, ser vinculada à autoridade das Escrituras
porque a igreja tinha mudado o sábado para domingo, não pelo comando de Cristo, mas por sua
própria autoridade .
Você vê, admite que a Igreja de Roma, que se transformou as costas à escritura. Se você acredita que as
palavras da Bíblia são as palavras de Deus, portanto, a Bíblia é Deus falando conosco,... então você tem que ver,
que a Igreja de Roma é o anti-Cristo, cabe a todos os outros indicadores.

Sai dela, povo meu
E ouvi outra voz do céu, dizendo: "sai dela, povo meu, que não sejais participantes dos seus pecados, e
que vós receberam não de suas placas. Apocalipse 18:4
Agora que você leu acima e se mostraram a verdade, vai continuar a adorar a Deus sob o falso
evangelho de Satanás, ou você vai sair longe dessas igrejas que pregam a blasfêmia e se juntar a mim em dar a
verdadeira e correta de adoração a Deus?
Se tu se teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia; e chamar o sábado uma delícia, o
Santo do senhor, honrado; e deveis honrá-lo, não fazendo teus próprios caminhos, encontrar o teu próprio
prazer nem falar as tuas próprias palavras: Isaías 58:13
Então tu serás a mesmo deleitar no senhor; e eu vou causar-te a andar sobre os lugares altos da terra e
alimentar-vos com a herança de Jacó, teu pai: para a boca do senhor o disse. 58:14 de Isaías

Embora estes versos são dadas para os filhos de Jacó, eles se aplicam a todos a quem são os filhos de
Israel que amam a Deus e por causa do seu amor escolheu para adorar e obedecem-lhe. Como você deve se
lembrar, eu te mostrei anteriormente que ser um filho de Israel não é necessariamente sinônimo de ser um filho
de Jacó.

Por prazer
Tomou nota do qualificador que Deus usa, "de fazer a tua vontade no meu santo dia," onde Deus está
indicando para fazer coisas que estão no prazer é estar em oposição a sua verdadeira adoração, em oposição a
Deus adorando pelo seu prazer.

Um sinal entre você e Deus
E santificar os meus sábados; e eles serão um sinal entre mim e você, para que saibais que eu sou o
Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20
Como você pode ver, se você observar o sábado como Deus tem escrito para fora no sétimo dia da
semana, então você está revelando que seja um sinal entre você e Deus, que é o seu Deus. Este sinal é outra
maneira de dizer que você tem a Marca de Deus na sua testa. A manutenção do sábado do sétimo dia é um sinal
que santifica você como sendo um filho de Deus.
A palavra "Sanctify" como usado nos meios acima: para ser reservado para um propósito
sagrado. Só Deus podem te fazer Santo, que portanto o sábado do sétimo dia é um sinal de confiar totalmente
na justiça de Cristo e não em nossa própria justiça.
Portanto que os fez sair da terra do Egito e os trouxe para o deserto. E eu dei-lhes meus estatutos e
mostrou os meus juízos, que se um homem fizer, viverá mesmo neles. Além disso também dei os meus sábados,
para ser um sinal entre mim e eles, que eles podem saber que eu sou o senhor que santifica-os. Ezequiel
20:10-12
Para manter qualquer outro dia da semana como um sábado, ou nenhum dia, remove você ter esse sinal,
então você está dizendo Deus que você não adorá-lo, mas um Deus de sua própria invenção, cujo padrão é a
adoração de Satanás, que é a marca da besta .

Desafio qualquer um ler estas páginas para encontrar em qualquer lugar na Bíblia onde Deus dá
comando ou instrução, que Deus, Jesus aboliu o sétimo dia de sábado e em seu lugar o primeiro dia da
semana é deste dia em diante, a ser mantido como o verdadeiro sábado do senhor. Eu sei com certeza que não
vai, não em toda a Bíblia que é de Deus e não corrompido por mentiras de Satanás.
Se você acredita que Deus, Jesus é o criador de você e todo o universo, e que Jesus Cristo é o Redentor,
então o sinal que mostra que você é um adorador de Jesus Cristo como o criador e seu Redentor, é sua
observância do sétimo dia sábado.

Padre Thomas Enright
Presidente do colégio de redenção:
Por meu poder divino abolir o dia de sábado e ordeno-te de santificar o primeiro dia da
semana.
Como você pode ver, não foi Deus-Jesus, o que causou a observação de sábado para ser no primeiro dia
da semana, mas o Papa da Igreja Católica Romana. E essas mesmas Papa declara que têm "poder divino," que
quer dizer que o Papa da Igreja de Roma se coloca acima da autoridade de Deus e na verdade está declarando-se
ser Deus, chamando-se Devine. Você acredita que qualquer um do Papa da Igreja de Roma era ou já foi Deus?
Se você fizer, então você é um bom católico, se não então por que você observar o sábado, primeiro dia, quando
é mostrado a você para se estabeleceram, não por Deus, mas por alguém que afirma ser Deus?
Um Santo de Deus não mantém os mandamentos de Deus para ser salvo. Como um Santo de Deus, eles
sabem que a salvação é um presente dado pela graça de Deus e através da fé, (crença) um Santo de Deus
manterá as leis de Deus porque eles são salvos e amor para o senhor motiva-los a agradar a Deus, andando em
obediência a palavra e a lei de Deus. A lei de Deus é um reflexo da moralidade de Deus, então, para manter a lei
de Deus é viver a mesma moralidade que Deus tem.

Identificador # 9
Poder para perseguir os Santos
Terá poder para perseguir os Santos, por um tempo, tempos e a divisão de tempo, (1260 anos
literais), Daniel 07:25
A definição de um "Santo" é aquele que guarda os mandamentos de Deus e acredita que
Jesus seja Deus na carne de um homem, bem como vive a sua vida pelos ensinamentos de
Jesus.

Lembre-se: Deus tem sido chamado um mentiroso e um enganador por Satanás no jardim do Éden;
Deus tem de permitir jogar a fim de provar a todos, que na verdade é Satanás é o enganador e o mentiroso.
Pensa nisso como esta, Deus quer que você entende por si mesmo, que Deus é verdade e é suas leis que são
justo e bom. Satanás, através de mentiras e enganos tem todo o mundo, acreditando que o seu falso evangelho é
a verdade, e que ele é Deus.
Neste momento da história, Satanás foi bem-sucedida, pois é a Igreja falsa e doutrinas que o mundo
adora, não os dez mandamentos, que como tenho mostrado são a base para qualquer adoração verdadeira e
correta de Deus o criador. Esta perseguição dos Santos, pelo anti-Cristo, tem 1260 anos literais para realizar.
Uma vez que os 1260 anos depois já não terá poder para perseguir os Santos de Deus. Este período de 1260
anos começa em 538 D.C. e termina em 1798 D.C., como já expliquei em uma lição anterior. Você só precisa
olhar a história e a ensaios de Inquisição, de saber que esse identificador se encaixa a profecia.

Identificador # 10
Seu poder e influência de propagação
O anti-Cristo do poder e influenciam a propagação, em direção ao sul, leste e em direção à terra de
Pleasant, Daniel 8:9.

Seu poder e influência vão se espalhar, de sua cidade capital, (Roma), na Europa Ocidental, (a península
italiana e toda a Europa Ocidental), a leste e para a terra agradável, "Israel". Durante seu tempo de ano 1260
como um igreja-estado, a Igreja Católica tenta forçar suas doutrinas na parte oriental do Mediterrâneo e para as
terras da Palestina, por meio das cruzadas.

Lembre-se: foi o Papa que pediu primeiro os reis da Europa, para libertar a cidade de Jerusalém dos
muçulmanos. Durante a última das cruzadas foi o Papa que ordenou a destruição dos últimos remanescentes do
Império Romano do Oriente, como castigo para a separação da Igreja Ortodoxa Oriental da autoridade da Igreja
de Roma.
Hoje, na segunda década do 21st Century, o poder e a influência da Igreja de Roma se estende a quase
todas as nações da terra; tornou-se uma religião global e como tal pode ser visto como um império mundial.
Mas não é só a Igreja de Roma que nada mais é o anti-Cristo, mas aqueles que são conhecidas como as igrejas
protestantes que observam o sábado domingo ou sem Sabbath de todo também fazem parte do anti-Cristo como
ele evoluiu ao longo dos séculos.

Identificador # 11
Moldes para baixo de verdade
Ele lança para baixo de verdade , para o chão e prosperou, Daniel 08:12
Ele tenta matar a verdade da Bíblia, reduzindo-o a um livro de desprezo. Em esta prosperidade por 1260
anos. Isto é satisfeito se você considerar quem foi que fez as traduções da Bíblia do Hebraico e grego nas várias
línguas européias. Este trabalho foi realizado, em sua maior parte, por monges católicos. É por esta razão que
muitas das palavras-chave que são traduzidas em erro e não são fiel ao significado original, que é devido a ter
influência sobre aqueles que fazem as traduções de Satanás. Se você alterar a palavra de Deus ou muda o
significado pretendido de Deus então você já não tem a palavra de Deus mas falso evangelho, falso evangelho
de Satanás.

Identificador # 12
Rei do semblante feroz
Governado por um rei de feroz semblante e escuro frases de compreensão, Daniel 08:23
A feroz semblante é alguém quem é arrogante e pomposo, no caso o Papa, é um homem que se
considera acima das leis de Deus e, portanto, maior que Deus.
Frases de escuro de compreensão é alguém altamente qualificados em mentiras e enganos.
Em que os papas da Igreja Católica Romana tem mentido sobre o sábado para todos esses séculos e que essas
mentiras são aceitas como a verdade mostra o quão bons os papas estiveram nesta habilidade em compreender
sentenças escuras. Embora não realmente um rei, a estação do Papa foi elevada para que o decreto de
Justiniano, dando a Igreja de Roma em 538 D.C., o status de uma nação soberana, tornando a Igreja de Roma
um ajuste para este identificador.

Identificador # 13
Grande e poderoso poder
Poder do grande e poderoso, mas não pela própria mão, Daniel 08:24
O pequeno reino, (a Igreja de Roma), acumula grande poder, mas não por sua própria força de activos,
mas obtendo outros reinos e nações para defender isso. Três dessas nações são a Espanha e França e o
imperador do Sacro Império Romano, cujos governantes assassinaram todos os seus cidadãos, porque o Papa
disse-lhes que. Você só precisa olhar para história e lembra os anos da Inquisição e a reforma protestante e os
assassinatos cometidos pela Igreja de Roma para evitar a revolução protestante.

Carlos V da Alemanha
A seguir é um excerto do livro, "o grande conflito" e dá um grande olhar para a história como se
relaciona com esse identificador.

Carlos V da Alemanha, proibiu a reforma protestante, e ele alegremente teria trazido todos
os seus adeptos à estaca; Mas os príncipes levantou-se como uma barreira contra a sua tirania.
Na Holanda, seu poder era maior, e perseguir os editais seguido uns aos outros em rápida
sucessão. Para ler a Bíblia, ouvir ou pregá-lo, ou até mesmo falar sobre isso, estava a incorrer
em pena de morte pela fogueira. Orar a Deus em segredo, ou abster-se de se curvar a uma
imagem ou a cantar um salmo, foi punido com a morte.
Milhares pereceram sob o reinado de Charles V e de Phillip II. Que estas foram realizadas por
insistência do Papa em Roma e pelos reis de outras nações, mostra que esse identificador se encaixa. Tão grande
se tornou o mundo largo poder da Igreja de Roma que facilmente se encaixa na definição do que é ser um
império.

Identificador # 14
Deve destruir
Destruirá os poderosos e o povo santo, Daniel 08:24
A cabeça deste Reino (o Papa) vai ter tanto poder quanto ser capaz de depor reis de outras nações, bem
como perseguir aqueles que adoram o verdadeiro Deus e manter os mandamentos de Deus.

Henrique IV, imperador da Alemanha
Para mostrar-lhe o aspecto completo desse identificador deixe-me contar uma história da história. A
seguir é um trecho do grande conflito, escrito por branco, por exemplo, por volta de 1850-1890.
Henrique IV, imperador da Alemanha, (11 de novembro de 1050 através de 7 de agosto de
1106), presume-se a desconsiderar a autoridade do Papa, este monarca foi declarado para ser
excomungado e destronado pelo Papa católico. Apavorado com a deserção e ameaças de seus
próprios príncipes, que foram encorajados em rebelião contra ele pelo mandato papal, Henry
sentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma. Na companhia de sua esposa e um servo
fiel, ele cruzou os Alpes em pleno inverno, que ele pode humilhar-se perante o Papa. Ao atingir o
castelo foram Papa Gregory estava guardado para o inverno, o imperador e sua esposa, sem

sua guarda, realizaram-se no pátio exterior e lá, no frio do inverno, com a cabeça descoberta e
os pés nus e vestidos em roupas insuficiente, grave foram feitas para aguardar a permissão do
Papa para vir à sua presença. Isso eles fizeram durante três dias e depois foram autorizados
apenas para ver o Papa, depois que o imperador concordou que o Papa tinha a autoridade para
tirar e depois voltar a insígnia do imperador do poder da realeza.
Peço-lhe, quando pecamos contra Deus e então vemos a pecaminosidade de nossos caminhos, portanto,
arrependendo-se desses pecados e então pedir a Deus que nos perdoe, Deus requer que soframos tal abuso e
humilhação? Não, ele não; ele alegremente saúda volta suas crianças abandonadas em seus braços amorosos.
Tal é a diferença entre a personalidade de Deus e Satanás, como revelado pelas ações da Igreja de Roma.

Identificador # 15
Causas de engano prosperar
Através de sua política, ele deve causar engano a prosperar, Daniel 08:25
Através de suas políticas, a verdade da Bíblia é suprimida, e as falsas doutrinas do anti-Cristo florescerá.
A Igreja de Roma ao longo dos séculos criou em si para se opor a tudo o que é de Deus e aquilo que é adorado,
assim faz porque Satanás quer destruir toda a adoração do Deus verdadeiro e assim criar uma falsa religião que,
por padrão, venera o filho da perdição, Satan.
A maior mentira contada pelo anti-Cristo, (a Igreja Católica), é que Deus transferiu o sábado de sua
Santa sétimo dia ao profano primeiro dia da semana. O quarto mandamento é bem claro que dia da semana, o
sábado é para ser observada.
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer teu trabalho: mas
o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu, nem teu filho,
nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois
em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia: portanto o senhor
abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:8-11
Minha amada, retire-se do alcance de Satanás, dá a verdadeira adoração a Deus como Deus ordenou,
senão você será dado a marca da besta quando Jesus voltar para estabelecer seu reino na terra.

Identificador # 16
Destrói-se através de paz
Destruir-se através da paz, Daniel 08:25
Quando destrói ele não necessariamente tem que recorrer à guerra, mas realiza a destruição através de
meios pacíficos, tais como segurando julgamentos de pessoas inocentes e declarando-os hereges, ou obtendo
outras nações para a guerra por isso.
Então são os identificadores do anti-Cristo, conforme mostrado no livro de Daniel, bem como algumas
referências históricas dos registros do Igreja de Roma próprio e outros. Como você pode ver, a Igreja de Roma
se encaixa todos esses identificadores, por isso sou obrigado a concluir que na verdade é a Igreja de Roma que é
o anti-Cristo como profetizado no livro de Daniel. Assim você saberá, existem vários identificadores no livro do
apocalipse que adicionem para identificar a Igreja de Roma como o anti-Cristo, e estará trazendo-os à luz como
chegamos a elas neste estudo da Bíblia.

Identificadores de históricos do anti-Cristo
A seguir, irá mostrar de documentos históricos e citações, que a Igreja de Roma é, de fato, o anti-Cristo.
A seguir é um excerto do livro a seguir.

Dez mandamentos de segundo grau
Escrito por: Danny Shelton & Shelley Quinn capítulo 6,

O dia de Lordes
A Bíblia deixa sem dúvida a que dia pertence ao nosso senhor. Todas as escrituras que definem o dia
especial do senhor atribuir a honra para sábado, o sétimo dia da semana. Isso te surpreende?
Você sabia que não há nenhuma referência de Bíblia para o primeiro dia da semana como sendo o
dia do senhor? Não uma única escritura faz essa conexão. Neste capítulo, examinaremos cada versículo da
Bíblia que fala de "o primeiro dia da semana". Não se preocupe, não vai ser complicado, há apenas oito,
(cinco dos quais se referem ao mesmo evento).
Primeiro, vamos considerar como este erro rastejou para dentro da igreja. Igrejas cristãs mais basear
suas doutrinas (ensinamentos) em textos da Bíblia. Som doutrinas bíblicas são desenvolvidas a partir de um
estudo aprofundado de todas as escrituras relacionadas com um determinado tópico, examinado dentro de
seu contexto gravado, (Buscando Deus diligentemente). Mas as pessoas chocam doutrinas infundadas
quando tomam a abordagem casual de usando apenas algumas escrituras, fora de contexto. Isto é Satan é
influenciar para esconder a verdade.
Uma doutrina amplamente aceita vai além da frágil ao ponto de irracional. Este ensino não tem
absolutamente nenhuma escritura para apoiá-lo. É uma tradição do homem praticada pelos católicos e a
maioria dos protestantes. Domingo a observância do sábado foi instituída primeiro pela Igreja de Roma, sob
a insistência do Imperador Constantine, imperador do Império Romano recém reunificado que Constantino
provocado pela força das armas, a fama de ser o primeiro Emperor romano a ser batizado cristão e o autonomeado primeiro Papa da igreja.

Você vê, não é segredo! A Igreja Católica afirma ter transferido a santidade do sétimo dia sábado sábado
para domingo.

Thomas C.F.
Em uma carta datada de 20 de outubro de 1895, a fé de nossos pais, p. 14, Chanceler do Cardeal
Gibbons
Claro, a Igreja Católica afirma que a mudança foi seu ato. E o ato é a marca do seu poder
eclesiástico e autoridade em assuntos religiosos"isto é amplamente ensinado em seu
catecismo e outros documentos da igreja.
Satanás sabem que o sinal do povo de Deus é a manutenção do sábado sábado e ele
quer remover isso, suplantando seu próprio dia de adoração.
Por definição histórica, os protestantes são aqueles que protestam a reivindicação do Papa de
autoridade máxima sobre questões de fé religiosa. Nós somos aqueles que acreditar na Bíblia e aceitar a sua
autoridade suprema como a palavra de Deus.
Desde sábado, domingo não é especificado na Bíblia (como o sábado do senhor), é curioso que nãocatólicos que professam sua religião diretamente da Bíblia e não da Igreja observar o domingo em lugar do
sábado? Sim, claro, é inconsistente, mas a alteração foi feita cerca de quinze séculos antes do nascimento de
protestantismo.
Os protestantes continuaram a observar personalizado mesmo que repousa sobre a autoridade da
Igreja Católica e não sobre um texto explícito da Bíblia.

Dr. E. T. Hiscox
O seguinte é uma citação do líder Batista, autor do "Manual de Batista".
"Houve e é um comando para santificar o dia de sábado, mas o dia de sábado não era
domingo. No entanto será prontamente disse e com algum show de triunfo, que o sábado foi
transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, com todos os seus direitos, privilégios e
sanções.

Desejando ardentemente informações sobre este assunto, que tenho estudado por muitos
anos, eu pergunto, onde pode constar de tal transação ser encontrado? Não no novo
testamento, absolutamente não. Não há provas bíblicas da mudança da instituição do sábado do
sétimo para o primeiro dia da semana.
Para mim parece inexplicável que Jesus, durante a discussão de três anos com seus
discípulos, muitas vezes conversando com eles sobre a questão do Sabbath, discuti-lo em
alguns dos seus vários aspectos, libertando-o de seu falso (judaica tradicional) lustros, nunca
fez aludidos a qualquer transferência do dia: também, que durante os quarenta dias da sua vida
de ressurreição, tal coisa não foi intimada.
Nem, tanto quanto sabemos, foi o espírito, que foi dado para trazer à sua lembrança todas
as coisas que que ele disse-lhes, lidar com esta questão. Nem ainda os apóstolos inspirados,
pregando o Evangelho, fundando igrejas, aconselhando e instruindo as fundadas, discutir ou
abordar o assunto.
Claro que bem sei que domingo veio em uso no início da história cristã, como um dia
religioso, como aprendemos com os Pais cristãos e de outras fontes. Mas é uma pena que se
trata da marca com a marca do paganismoe batizada com o nome do Deus do sol-, então
adotado e santificou a apostasia papal e legou como um legado sagrado ao protestantismo."

Show de triunfo
Dr. Hiscox mostra seu verdadeiro coração, em que ele considera um "Show de triunfo", que a Igreja de
Roma transferiu o sábado do sétimo para o primeiro dia da semana. Eu pergunto, onde está o "triunfo" esse
flagrante ato de desobediência?
Você está decidida a triunfar sobre os mandamentos de Deus ou que desejas dar adoração a Deus?
Como você pode dar o culto a Deus se você desobedece a seu comando e celebrar a "triunfo" do Igreja
de Roma com os mandamentos de Deus?
Não há lugar na Bíblia onde Deus ou Jesus dá instrução ou comando que o dia de sábado do senhor é
para ser observada no primeiro dia da semana, (domingo), mas como você pode ver esta carta escrita pelo Dr.
Hiscox é uma mentira, contada pelo anti-Cristo, que é liderado pela Igreja de Roma.

Não no novo testamento
Dr. Hiscox passa a dar testemunho de que na ação, não há lugar no novo testamento onde Deus ou Jesus
dar uma instrução ou comando, ainda mesmo que ele reconhece isto, Dr. Hiscox revela sua aceitação da mentira
do Anticristo sobre a palavra de Deus, que revela-o como sendo um blasfemo e um pecador contra a palavra de
Deus.

Inexplicável que Jesus
Dr. Hiscox passa a revelar o seu coração maligno, dizendo que é "inexplicável" que Jesus nunca fez
alusão a qualquer transferência do dia a partir do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Tal arrogância
é que este manifesta de mostrar no coração do Dr. Hiscox, que ele repreende o filho de Deus e através dele, o
Deus da criação. Mesmo que o Dr. Hiscox não é católica, ele revela que não é só a Igreja de Roma que é o antiCristo, mas que as filhas da meretriz também são anti-Cristo.

Nem ainda os apóstolos inspirados
Nestas palavras, Dr. Hiscox é revelando e reconhecendo que os apóstolos de Jesus não pregou nem
intenção qualquer outro dia de adoração, que não seja o que Deus tinham ordenado no quarto mandamento.
Mesmo assim, Dr. Hiscox reclama que isso deve ter sido míope deles, e que é um "triunfo" que a Igreja de
Roma corrigido este erro.
Nesta dissertação destes pontos, de fato, Dr. Hiscox está me mostrando que ele não é um verdadeiro
seguidor de Cristo, mas do falso Deus, Satanás.

Pais de Christian
Dr. Hiscox aponta para o fato de que haviam muitos líderes religiosos nos 200 "s e 12:00 que pregava e
incentivou o culto de domingo, ele chama os pais cristãos. O problema com isto é assim que eles pregavam que
como Jesus Cristo tinha ensinado, deixaram de ser cristão e tornou-se o anti-Cristo.
É verdade, durante o tempo antes e após o estabelecimento da Igreja de Roma pelo Imperador
Constantine, muitos chamaram seitas cristãs manteve e pregou adoração do primeiro dia. Isso ocorreu porque

Satanás tem influência sobre as mentes dos homens, e quando você pode encontrar um homem que está mais
interessado na riqueza do mundo em vez do conhecimento da verdadeira palavra de Deus, você receberá as
pessoas interessados em promover seu próprio poder e prestígio sobre a palavra de Deus. Isto era verdade dos
anciãos templo durante a época de Jesus também.

Marcado com a marca do paganismo
Nestas palavras Dr. Hiscox está se referindo ao nome dado ao primeiro dia da semana pelo Imperador
Constantine, domingo. Esta é uma tentativa por Constantino para dar honra ao Deus Sol, que é o Deus que
adoraram a Constantino, não o Deus da criação. Foi esta honra dada para o Deus Sol que Dr. Hiscox está
lamentando sobre pagão.

Legado sagrado ao protestantismo
Lembre-se: Dr. Hiscox era protestante e foi influente na Igreja Batista.
É por este motivo que ele considera a adoração de domingo como um "legado sagrado ao
protestantismo". Dr. Hiscox mostra-se, em suas próprias palavras, para ser o anti-Cristo e através de sua
influência e posição dentro da Igreja Batista, ele se esforça para promover o falso evangelho de Satanás para
mais tentativa do anti-Cristo em enganar pessoas da verdadeira palavra de Deus.
O sábado do sétimo dia é um sinal ou uma vedação entre você e o Deus da criação. Se você não
conseguir manter o sábado do sétimo dia, então você não tem nenhum selo. Se você não tem o selo de Deus,
então você tem a marca da besta. Não há meio-termo, também há você, Deus de amor, ou você odeia Deus.

M. L. Moody
Instituto Bíblico Moody
"O sábado é vinculativo no Éden, e tem sido desde então em vigor. Este quarto
mandamento começa com a palavra "REMEMBER", mostrando que o sábado já existia quando
Deus escreveu a lei sobre a mesa de pedra, no Sinai. Como podem os homens afirmam que este
um mandamento foi feito fora com quando eles vão admitir que os outros nove ainda vinculam?"

O quarto mandamento
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu, nem teu
filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estranho isso está dentro de tuas portas:
para em seis dias fez o senhor os céus e a terra , o mar e tudo o que é no-los e descansou no sétimo dia.
Portanto, o senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:8-11
Isto é poderoso e explícita. Como alguém pode chamar-se filhos de Deus e da fé de Deus e ainda não
obedecer a este mandamento de Deus. Apesar de qualquer outras tradições ou uso das Escrituras fora de seu
contexto, a formulação neste mandamento é tão precisa e explícita quanto não deixar espaço para dúvidas,
exceto para aqueles que estão sob a influência e as mentiras de Satanás.

Definição de Sabbath
O nome "Sabbath" ostenta a marca de Deus de autoridade. A palavra hebraica para Sabá é Shabbath.
"Sha" significa um eterno. "Ab", a raiz da palavra do Abba, significa pai, banho ou Beth significa
casa de sinal ou de .
Combinados como Sabbath, eles embalam um testemunho poderoso, sinal do eterno pai.
Certamente você deve manter, pois é um sinal entre mim e você, ao longo de suas gerações, que você
pode saber que eu sou o senhor que te santifica meus Sabbaths. Êxodo 31:13
Os cristãos adiantados reconheceram a marca da autoridade de Deus. Nos primeiros cem
anos de história da igreja, você não vai encontrar nenhuma discussão sobre a questão do
sábado.
História da Igreja revela que os governos romanos (Imperador Constantine) primeiro se
esforçou para apagar o mandamento do sábado de Deus. Eles enfrentaram forte resistência à
conversão de adoração do sábado para o domingo de adoração entre os fiéis. O papado católico
romano soube lidar com tal resistência.

O Conselho de Laodiceia
364 AD a Igreja de Roma aprovou uma lei.
(Canon XXIX) que decretou: "os cristãos não devem Judaize e ficar ocioso no sábado, mas
deve trabalhar naquele dia; Mas o dia do senhor será especialmente honram, e como sendo
cristãos, não devem, se possível, fazer nenhum trabalho nesse dia. Se, no entanto, eles são
encontrados judaizantes, fecha-se de Cristo"

O dia do senhor
Neste parágrafo, a referência ao "dia do senhor" não é uma referência para o sábado como Commanded
por Deus, mas para o dia da semana, quando Cesar, "o senhor", recebeu os impostos de cobradores de
impostos. É este dia, "domingo" que a Igreja de Roma transferiu a observância do sábado na.
Isso prova duas coisas para mim. Em primeiro lugar, os cristãos eram ainda adorando no
sábado mais de trezentos anos depois da ascensão de Cristo ao céu. É por isso que a Igreja
Católica teve que tomar medidas contra eles. Em segundo lugar, o Roman Papacy estava
disposto a acabar com aqueles que seguiram a instrução gravada de Deus, em vez dos métodos
inventados pelo homem.
Na força desta lei, os historiadores relatam que a pena para adorar no sábado foi a morte!
Muitos milhões foram martirizados. Muitos mais tolerado para salvar suas vidas. História se
repetirá?
Quem é o responsável por introduzir a controvérsia, neste domingo-manutenção da
tradição do homem? Trabalhando através de agentes humanos, (Imperador Constantine
especificamente, {o primeiro Papa da Igreja de Roma}, Satan posicionado para destruir o sinal
da autoridade de Deus e a comunhão com os fiéis, o dia de sábado sagrado do senhor.
Satanás deseja ser "como o Altíssimo" (Isaías 14:14). Desde que ele tentou Eva no jardim,
o arquiinimigo de nossas almas tem continuado a apresentar dúvida e descrença na palavra de
Deus para ganhar uma posição em nossas vidas.

Satanás quer fazer domingo a marca de sua autoridade. Manipulando o prescrito dia e
hora do mandamento de Deus, ele agora tem muitos enganados adoradores do Deus verdadeiro
adorando num dia autorizado apenas por sua influência sobre um sistema religioso, um sistema
que ridiculariza a maioria dos protestantes. Considere a seguinte correspondência:

Padre Thomas Enright
Presidente Redemptorist College, Kansas City, Mo, 18 de fevereiro de 1884
"Pelo meu poder divino eu abolir o dia de sábado e ordeno-te de santificar o primeiro dia
da semana."
E todo o mundo civilizado se inclina em reverente obediência ao comando da Church
romana.
A palavra de Deus é importante; é sobre a fidelidade bíblica e fidelidade a Jesus Cristo.
Ninguém está nos forçando a ir à igreja no domingo "ainda," embora o tempo está
chegando sob o falso profeta que nós pode muito bem ser forçado a assistir a missa de
domingo. Não estamos ainda na marca da besta; no entanto, adoração será aplicada nos dias
finais, que é quando a marca da besta será significativa.
Eu discordo que adoração de domingo será aplicada nos dias finais. O falso profeta é uma religião sem
Deus, portanto, mais do que provável que não será imposto nenhum culto. Para colocá-lo uma outra maneira,
todas as formas de adoração será perseguida. A religião sem Deus do liberalismo, que é o falso profeta, já
começou a perseguir os cristãos, outras religiões seguirão em breve. Por causa desta perseguição de cristãos e
outras religiões, sem dúvida haverá um aumento no culto, por aqueles que se opõem a falso e ateus religião do
liberalismo Satanás.

Thomaston, Geórgia
22 de maio de 1954
Papa Pio XII, Roma, Itália
Caro senhor:

É a verdadeira acusação, que os protestantes acusá-lo de? Dizem que mudou o sábado
do sétimo dia para o, cristão chamado domingo: idêntico com o primeiro dia da semana. Se,
então, quando fez a mudança e com que autoridade?
Seu muito verdadeiramente,
J. dia de L.

A resposta:
A revista Católica de extensão
180 Wabash ave., Chicago, Illinois
(Sob a bênção do Papa Pio XII)
Caro senhor:
Em relação a mudança da observância do sábado judeu para o cristão domingo, eu
gostaria de chamar a atenção para os fatos:
(1) Que os protestantes, que aceitam a Bíblia como a única regra de fé e religião, por todos
os meios voltar para a observância do sábado. O fato de que eles não, mas pelo
contrário observam o domingo, embrutece-los nos olhos de cada homem de
pensamento
(2) Nós católicos não aceitam a Bíblia como a única regra de fé. Além da Bíblia, temos a
Igreja viva, como uma regra para nos guiar. Dizemos, esta igreja instituída por Cristo,
para ensinar e guiar os homens através da vida, tem o direito de alterar as leis
cerimoniais do antigo testamento e, portanto, nós aceitamos a mudança do sábado
para o domingo. Francamente dizemos, "Sim," a igreja fez esta mudança, feita esta lei,
como ela fez muitas outras leis, por exemplo, a abstinência de sexta-feira, o
sacerdócio de solteiro, as leis relativas a casamentos mistos, o Regulamento de
casamentos católicos e mil outras leis.

Racismo, promovido pela Igreja de Roma
Eu gostaria de introduzir um comentário aqui, "sobre os casamentos mistos," compreende o que este
católica só admitiu a? O que é um casamento misto, "O casamento entre uma pessoa branca e de uma
pessoa de cor"? Os católicos têm admitido, tanto quanto eu estou preocupado, que foi a Igreja Católica que
estimulou e promoveu o racismo no mundo. Até este evento na história, homens não julgar os outros de acordo
com a cor da sua pele, isto claro se tornaram exaltado na Europa durante a idade média e ainda é sentido em
todas as suas formas maus hoje, e agora sabe porquê. Satanás quer que os homens odeiam, promovendo o
racismo, Satanás conseguiu esse desejo.
Deus nunca iria promover o racismo; todos os homens são iguais sob as leis de Deus. Se você manter os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, então não importa quem você é ou onde você é, você é
amado por Deus e é um Santo de Deus.
Satanás por meio de seu anti-Cristo, a Igreja de Roma e muitas igrejas protestantes promove que os
homens não são criados iguais, que alguns são melhores do que outros; apenas mais uma diferença gritante
entre a personalidade de Deus e a personalidade de Satanás.
(3) , Podemos também dizer que de todos os protestantes, os adventistas do sétimo dia
são o único grupo que razão corretamente e são consistentes com seus
ensinamentos. É sempre um tanto risível ver as igrejas protestantes, no púlpito e
legislador, exigir a observância dos Domingos que lá não é nada na Bíblia.
Com melhor whishes
Peter R. Tramer, Editor

Adventista do sétima dia
Conheço várias pessoas pertencentes à Igreja Adventista do sétimo dia, e gostaria de salientar como que
apontam para a citação acima de um católico com orgulho, que a Igreja de Roma reconheceu sua retidão em sua
observância do sétimo dia sábado. Eu só gostaria de salientar, que eles se orgulham em que o anti-Cristo
reconheceu-os; Considerando que eu parasse para pensar por que é tão deve louvar uma religião é mesmo em
frente à sua própria? O que há sobre o Adventista do sétimo dia que os faz pensar que eles são de Deus, só para
ver o anti-Cristo rindo deles?

Aqueles que são Adventista do sétimo dia que sei ter orgulho no que eles pretendem dar culto de acordo
com o significado literal das Escrituras da Bíblia, mas como eu tentei apontar para eles, a crença de que Deus
criou o universo em 7 dias literais de 24 horas, como um dia é observado na terra, não tem nenhum fundamento
nas Escrituras. Na minha opinião, isso é uma mentira que Satanás cegou-los, a fim de mantê-las
verdadeiramente de Deus, é por isso que os católicos riam deles.
Se você pensar sobre isso, não é engraçado que os protestantes, que professam de ir pela Bíblia e a
Bíblia somente, estão exigindo a observância do domingo e tentando escorar domingo leis azuis? Os católicos
encontrá-lo "risível", porque não há nenhum suporte bíblico para este carrinho ferrenho.
No entanto, muitos protestantes dizem, "que diferenças faz? Pelo menos tirei um dia para adorar o
senhor!" Outros me disseram, "Eu santificar todos os dias."
O componente ausente de seu raciocínio é que Deus abençoou e santificou o dia, o resto não. Definição
de Deus de manter um dia santo (Ex 20:8-11) vai cessar todo trabalho secular e parte da definição do que
constitui o trabalho como usado no quarto mandamento é abster-se de compra e vendae todas as formas de
comércio.

Compra e venda no dia de sábado
E se o povo da terra trazer ware ou qualquer comida no dia de sábado para vender, que nós não
compraria no sábado, ou o dia do Santo. Neemias 10:31
Neste acima verso o autor é revelando seu entendimento de que Deus proíbe a compra ou venda de
alguma coisa durante as horas do dia de sábado.
Isso vai junto com a prolongada definição da palavra "Trabalho", como usado em Êxodo 20:10.
Neste versículo, não é suficiente que você pessoalmente se envolver em qualquer trabalho físico, mas
que ninguém que trabalha para você é que quer trabalhar. Isto também inclui engajar-se no comércio, como a
operação de um negócio, onde você tem empregados.
Você não pode permitir que qualquer pessoa sob seu controle ou de emprego para trabalhar durante as
horas do sábado, mesmo se eles não guardar o sábado dia em seu próprio culto. Se você permitir que os outros a
trabalhar então é o mesmo como se você estivesse trabalhando.

Tu não deverás trabalhar
Naqueles dias vi eu em Judá vinho pisadores pressiona no Sabbath e trazendo em feixes e embarque
traseiros; como também vinho, uvas e figos e todo o tipo de encargos, que trouxeram em Jerusalém no dia de
sábado: e testemunhei contra eles no dia em que vendiam alimentos. E ordenei-os levitas que eles devem
purificar-se, e que deveriam vir e manter as portas, para santificar o dia de sábado e concentrar-se nele como
nosso deleite, ao invés de prazeres mundanos. Neemias 13:15-22
Estes versos são mais uma vez mostrando-nos que é pecado para se envolver em qualquer trabalho ou
comprando ou vendendo durante as horas do dia de sábado. Isto foi escrito por um homem que viveu durante o
tempo que o povo de Israel eram ainda principalmente escravos no Império Persa durante o tempo da
reconstrução do templo em Jerusalém. As palavras usadas sugerem que o autor destas palavras vive na cidade
de Jerusalém, como é indicado por seu uso das palavras, "manter os portões."
Lembre-se: Deus permitiu que a nação de Israel e seu templo será destruído, efetivamente matando a
maioria dos cidadãos de Israel que tinha perdido o seu caminho nos mandamentos de Deus e pecava
continuamente contra Deus. Durante setenta anos, as pessoas vivem como escravos em terras estrangeiras e sob
a deuses pagãos, o tempo todo, arrependendo-se os pecados de seus pais e declarar sua intenção de defender os
mandamentos de Deus, mesmo que seus pais não tinham.
Com o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo, muitos, incluindo o autor destas palavras se
esforçou para forçar todos em Jerusalém para cumprir os mandamentos de Deus, como é correto perante Deus.

Turn Away seu pé
Se tu se teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia; e chamar o sábado uma delícia, eles
sagrada do senhor, senhor; e deveis honrá-lo, não fazendo teu possui forma, encontrar o teu próprio prazer
nem falar as tuas próprias palavras: Então tu deleitareis ti no senhor; e eu vou causar-te a andar sobre os
lugares altos da terra e alimentar-vos com a herança de Jacó, teu pai: para a boca do senhor o disse. 58:13 de
Isaías-14
Ninguém pode manter cada dia santo aos olhos do senhor! Mais importante, só Deus podem abençoar e
santificar um dia, declarando que seja sagrado para ele, como ele fez com o sétimo dia, chamando-o "meu
santo dia". Deus pretendia seu Sabbath para ser um mero religiosa? NÃO! Ele criou-o para ser um dia para
celebrar a nossa relação com ele. O dia é meramente um símbolo exterior dos quais nós reconhecemos como a

suprema autoridade sobre nossas vidas, em nosso poder que um dia uma semana Santa, aceitá-la como um sinal
entre nós e Deus.

Satanás engana
O profeta Paulo
Cuidado para que ninguém te enganar através de filosofia e enganos de vazio, de acordo com a
tradição dos homens e não segundo Cristo. Colossenses 2:8
Cuidado para não enganar ninguém: Se você não dá uma adoração verdadeira e correta de Deus
porque nunca falaram a palavra de Deus verdadeiro e, em seguida, a adoração que você der, pode ser sincera e
de coração, mas isso não é bom o suficiente.
Deus ordenou-nos como estamos a dar adoração a ele, que que ele nos disse em suas próprias palavras é
perfeito e não precisa de quaisquer melhorias ou alterações dadas pelos homens. Nós deve adorar exatamente
como Deus ordena, não adicionando ou diminuindo a palavra de Deus.
Através da filosofia e enganos vazio: Mentiras de Satanás, e ele vai te enganar, se você deixá-lo.
Satanás criou uma falsa religião, uma religião falsa daquilo que Jesus estabeleceu. Dando falsas interpretações
do que Deus disse, e tornando as palavras falsas da palavra de Deus, Satanás fará com que você dê adoração de
maneiras que, como Deus ordenou.
De acordo com a tradição dos homens: Uma tal maneira que Satanás promove sua religião falsa é
estabelecendo tradições há muito realizadas, que então recebem preferência sobre a palavra de Deus.
Um tal mentir e tradição que Satanás usa é a observância do primeiro dia da semana como o dia de
sábado, quando não há nada nas Escrituras e portanto nada já falada por Deus ou Jesus que dá instrução ou
comando que observamos o sábado de domingo. É uma mentira de negrito, mas Christian observar aquele dia
porque foi estabelecido há 1700 anos atrás, e a tradição ainda é observada sobre a palavra de Deus hoje.
Não segundo Cristo: Quero que todos vocês entendem que há uma diferença entre usando o nome de
Jesus e usando o nome de Cristo. Jesus é o filho de Deus, mas ele também é um filho de sangue de uma mulher.
É por esta razão que muitas vezes Jesus se referiu a mesmo como o "filho do homem." Cristo, por outro lado, é

a essência de Deus, o que equivale a dizer que Cristo é Deus, e que Jesus Cristo é Deus em carne e osso de um
homem. Jesus não se torne a Jesus Cristo até que ele é batizado por João Batista no rio Jordão.
Com esse entendimento, você precisa entender que tudo o que foi ensinado por Jesus tem como base
tudo o que nos foi dado por Cristo, ou Deus. Isso significa que os dez mandamentos que nos dada por Deus são
também na Fundação do núcleo de tudo o que Jesus ensinou que inclui o quarto mandamento e o sétimo dia
santo dia de sábado.

A mentira perfeita
Para isso é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são
pesados. Por tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1
John 5:3-4

Lembre-se: a mentira perfeita é aquela que melhor confunde a verdade. A mentira perfeita é
verdade 90% e 10% mentira.

Autoridade do Papa
O seguinte é uma citação que obtive da internet, não tenho certeza do nome do autor.
afirmo que cada vez que um Papa citou o Doação de Constantino como prova de sua
autoridade temporal, ou o Doação foi citado como genuíno em direito canônico, efetivamente
constituía uma confirmação de que a frase Vicarius Filii Dei considerou-se, também, ser
autêntica, e essa situação existiu por mais de 600 anos...
Eu levei o comentário acima do jornal católico como determinado na internet. Este comentário tem a ver
com uma tentativa da Igreja Católica para desmascarar a idéia de que o número 666 pode ser atribuído ao Papa
de seu título. Minha razão para apresentar este comentário é para não discutir de uma maneira ou outra sobre o
número 666, mas o que este comentário é declarando como sendo a verdade.
O autor deste comentário está dizendo ' o Doação de Constantino como prova da autoridade
temporal da Igreja de Roma, " é que a Igreja de Roma admite que recebeu sua autoridade temporal, não de

Deus, mas do homem, Imperador Constantine. Em que universo é que a autoridade de um homem, mesmo um
grande imperador, substituem a autoridade de Deus?
Para professam ser o representante de Deus na terra é false, para quem deu o Papa naquela estação, não
Deus, não Jesus e certamente não Pedro. O Papa foi dada essa estação pelo Imperador Constantine, um homem
que adoravam o Deus Sol e não o Deus da criação. Quando Constantino configura-se a Igreja de Roma, ele não
abraçar o cristianismo, o que ele tentou fazer foi transformar o cristianismo em uma religião pagã, que então se
assemelha a religião antiga dos antigos romanos, é uma maravilha para mim como mais ninguém não viu a
semelhança em todos estes séculos.
Para declarar-se representante de Deus, e que, como tal, você tem o poder de mudar as leis de Deus, é
uma blasfêmia. Só Deus ele mesmo ou a seu filho Jesus, que é Deus em carne e osso de um homem, tem tal
autoridade. Jesus nunca deu tal autoridade para qualquer um dos seus Apóstolos, no entanto, o Papa afirma que
ele tem essa autoridade, falar sobre ser pomposo egoísta e um limite megalomaníaco, que os papas que se ser
Deus na terra. O que é mais engraçado ainda é que as pessoas olham para o Papa como o líder de todos os
cristãos em todo o mundo, católicos e protestantes.

Arcebispo de Veneza
Antes de se tornar Papa Pius X.
O Bispo de Roma não é apenas o representante de Deus Jesus Cristo, mas ele é o próprio
Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne. O Bispo de Roma fala; é Jesus Cristo quem fala.

Esse Jesus
O anti-Cristo declara que é Deus. Complete a blasfêmia! Jesus não pode ser escondido em carne e osso
de outro homem, porque Jesus tem a sua própria carne, que é revelado a seguir.
E quando ele (Jesus) havia falado essas coisas, enquanto eles (os Apóstolos) contemplei, foi elevado às
alturas; e uma nuvem o recebeu, ele fora de sua vista. Atos 1:9
E enquanto eles fitos no céu, enquanto ele subia, eis que dois homens que junto deles se puseram em
vestuário branco; Atos 01:10

Que também disse, vós homens galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que é recebido
em cima no céu, deve vir da mesma forma como o vistes ir para o céu. Atos 01:11
O homem de carne e sangue, Jesus, foi levantado para o céu, e quando ele voltar ele vai descer da
mesma forma, não escondido na carne de outro homem, mas este mesmo Jesus, em corpo e alma que foi levada
para cima irá retorno das nuvens.

Falso amor de
Para o senhor se deve descer do céu com um grito, com a voz do Arcanjo e com o trunfo de Deus: e os
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro: Então nós que estão vivos e permanecem seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o senhor no ar: e então ficaremos com o senhor. Eu
Tessalonicenses 04:16-17
Você não precisa se preocupar se você sabe o verdadeiro Cristo de qualquer impostores, tais como do
Papa da Igreja de Roma, porque ele vai fazer a sua vinda, conhecida no mundo inteiro, no mesmo instante que
ele chega.
Quando ele retorna, o próprio senhor irei descer do céu, que equivale a dizer que o mesmo Jesus que
subiu nas nuvens também irá descer das nuvens.
Quando ele voltar, ele vai fazer então com um grito, com a voz do Arcanjo, no presente, não haverá
nenhuma dúvida que ele é o Senhor Jesus, para quem mais poderia ter um arcanjo para anunciar sua chegada?
Quando ele retorna, ele não terá apenas o Arcanjo soando sua chegada, mas ele vai com o trunfo de
Deus, retorno à terra. Com a sonoridade de suas vozes combinadas, os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro, tão alto o som será que ele vai acordar os mortos em Cristo, literalmente.
Quando ele retorna, depois que ele recebe todos os mortos em Cristo, nós que estão vivos em Cristo e
permanecem seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o senhor no ar.
Este é o arrebatamento , você pode ter ouvido falar. Então não se engane de outros que se chamará
Jesus em carne e osso de outro, porque você saberá sem dúvida quando Jesus voltar.

A grande Encíclica
Carta de Leo XIII página 304
Mantemos nesta terra o lugar de Deus todo poderoso.
O Papa Leo XIII está dizendo é que o Papa da Igreja Católica Romana é Deus na terra e como tal é
infalível e sua palavra é como a palavra de Deus. o anti-Cristo declara-se ser Deus. Mesmo Jesus teve que ter
cuidado para não sair e declarar-se Deus na carne de um homem, pois ele sabia o que fazer então teria os judeus
declará-lo um blasfemo e levaria para ser apedrejado até a morte, no entanto, esta altiva e arrogante, Papa, não
só veio para fora e chama-se Deus na carne de um homem , mas não é contestada por ninguém, por que fez. Tal
é o poder de Satanás sobre as mentes dos homens ignorantes.

Prompta Bibliotheca (Pa Pa) II
Volume VI, página 29. Lucius Ferraris
O Bispo de Roma é assim grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou
interpretar leis divinas mesmo. Ele pode modificar a lei divina já que seu poder não é de homem,
mas de Deus, e ele age como vicegerent (representante) de Deus na terra.
Para explicar e interpretar a lei é outra maneira de dizer, que o Papa tem o direito de alterar as leis de
Deus. A Igreja de Roma afirma ter a autoridade de Deus, mas como tenho mostrado sua autoridade vem de
apenas um homem, o Imperador de Roma morto há muito tempo. A Igreja de Roma, sendo o anti-Cristo obtém
sua autoridade de Satanás, não de Deus.
Quando a Igreja de Roma mudou a formulação do terceiro mandamento, "Não tomarás o nome do
Senhor teu Deus em vão," para "O dia do senhor é para ser observada no primeiro dia da semana," ele não
só blasfemado contra os Mandamentos escritos em duas tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, ele também
blasfemou contra o Espírito Santo , um pecado imperdoável. Em todos esses identificadores históricas, vê-se
que a Igreja de Roma admite que mudou as leis e as vezes de Deus.

Meus filhos saem
Babilônia que caiu o grande
E ele chorou poderosamente com uma voz forte, dizendo: "Babilônia, a grande caiu, caiu e é tornar-se
a habitação de demônios e porão de todo espírito imundo e uma gaiola de cada ave impura e detestável para
todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra cometeram fornicação com
ela , e os mercadores da terra são encerados ricos através da abundância de suas delícias. Apocalipse 18:2-3
Babilônia, a grande é o nome simbólico que Deus dá para a cidade capital do anti-Cristo. Também é
simbólico das igrejas False construída sobre falso evangelho Satanás, como tal Deus está chamando para
aqueles que pertencem a essas igrejas para sair, para que seus pecados não serão seus pecados, e a ira de Deus
não irá ser infligida sobre você. Esta chamada para sair não é direcionada apenas para aqueles que freqüentam
as igrejas Católica Romana, mas para aqueles de igrejas protestantes que observam o domingo como o Sabbath.

Sai dela
E ouvi outra voz do céu, dizendo: "sai dela, povo meu, que não sejais participantes dos seus pecados, e
que recebeis não dos seus flagelos, por seus pecados chegaram ao céu, e Deus tem lembrado de suas
iniqüidades. Apocalipse 18:4-5
Com todos esses comentários e citações historicamente documentadas, você ainda segura que a adoração
de domingo ainda é tolerada por Deus? Como pode qualquer um pessoas, segurar ainda que como verdadeiro
que tem tão vividamente demonstrado ser falso?
Deus está chamando para você, você pode ouvi-lo, ou você ainda está cego e enganado por Satanás?

