o Oitavo

E a besta... também é ele,

o Oitavo
...e

caminha para a destruição
(Apocalipse 17:11)

Pablo Alves

Titulo original em português:
O Oitavo

Autor: Pablo Alves
2a edição - Revisada e Corrigida
2a impressão - 3 mil exemplares
2009
Direitos de Tradução e Impressão pertencentes à:
Editora 4 Anjos Ltda

A Editora 4 Anjos permite e incentiva a reprodução, cópia, total
e parcial desta tradução, bem como a produção de apostilas a
partir desta obra, de qualquer forma, eletrônica, mecânica, ou
ainda por qualquer outro meio que permita Deus ao homem vir
ainda a criar ou usar.
Editora 4 Anjos Ltda.
Caixa Postal 51
CEP: 83730-000
Contenda - Paraná
www.ministerio4anjos.com.br
pedidos@ministerio4anjos.com.br

ÍNDICE
Introdução
Apocalipse - uma Revelação de Deus ................... 07

Capítulo 01
Em que Tempo Vivemos?...................................... 11

Capítulo 02
A Visão .................................................................. 15

Capítulo 03
As Sete Cabeças são Sete Montes ........................ 27

Capítulo 04
São também Sete Reis ........................................... 33

Capítulo 05
O Oitavo................................................................ 39

Capítulo 06
Um Tempo de Tardança ........................................ 55

Capítulo 07
A Nova Ordem Mundial ........................................ 59

Capítulo 08
O Reinado da Besta .............................................. 75

Capítulo 09
Eles Guardam os Mandamentos de Deus .............. 87

Capítulo 10
O Armagedom e a Segunda Vinda de Cristo ....... 105
Apêndice 01 ........................................................ 115
Apêndice 02 ........................................................ 117
Apêndice 03 ........................................................ 119

INTRODUÇÃO
Apocalipse - uma Revelação
de Deus
De todos os livros da Palavra de Deus, o mais intrigante e que maior interesse desperta em nossos dias é o
Apocalipse. É bem verdade que muitos não o compreendem.
Existem tantos estudos divergentes sobre ele que alguns são
levados a duvidar que possa haver nele uma revelação progressiva e ordenada de fatos dada por Deus. Preferem classifica-lo como misterioso e vedado ao entendimento humano, e os seus estudiosos como fundamentalistas. Mas o
Apocalipse, ao contrário do que muitos dizem, não é um
livro indecifrável. No seu primeiro verso, Deus o apresenta
como uma revelação:
“Revelação de Jesus Cristo, que Deus Lhe deu...”
Apocalipse 1:1
E o seu objetivo é apresentado em seguida:
“... para mostrar aos Seus servos as coisas que em breve
devem acontecer” Apocalipse 1:1
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Deus determinou-Se a revelar sempre àqueles que O servem, as
coisas que haverão de enfrentar em um futuro próximo, a fim de que
os acontecimentos não os encontrem desprevenidos. Antes do dilúvio, avisou ao Seu servo Noé sobre Sua intenção de destruir a terra
por águas e lhe deu a comissão de pregar esta mensagem para que
todos que a ouvissem e atendessem não perecessem. Noé fazia parte
da geração que enfrentaria o dilúvio; por isso foi em seu tempo, e não
antes, que Deus enviou a mensagem de advertência. O mesmo se dá
no livro de Apocalipse. Não haveria proveito para os homens o saber
coisas que aconteceriam somente muito tempo após sua morte, no
futuro; por isso Deus revela as coisas que em breve devem acontecer. Portanto, toda revelação do livro de Apocalipse que venhamos a
compreender diz respeito ao nosso tempo - afetará diretamente nossas vidas.
Segundo está escrito, Deus dá a revelação aos Seus servos.
Quem são os servos de Deus?
“Aos estrangeiros que se chegam ao SENHOR, para o servirem e para amarem o nome do SENHOR, sendo deste
modo servos Seus, sim, todos os que guardam o sábado”
Isaías 56:6
Segundo a palavra acima, os servos de Deus guardam o
sábado. E o Senhor Se determinou para revelar as coisas que
em breve devem acontecer a eles. Deus lhes confiou o depósito
das revelações do Apocalipse. É, portanto, entre os guardadores
do sábado que o correto entendimento das suas profecias deverá ser encontrado.
“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias
trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o
sábado do SENHOR, teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu
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servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento,
nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas
para dentro; porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e
a terra, o mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o SENHOR abençoou o dia de sábado e o
santificou” Êxodo 20:8-11
“Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações.
Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre”
Êxodo 31:16, 17
O capítulo 17 de Apocalipse une a revelação do passado,
presente e futuro até a segunda vinda de Jesus, mostrando-nos
as armadilhas preparadas pelo inimigo mortal da nossa alma Satanás - para levar-nos com ele à condenação e morte eternas
neste tempo - na última volta do relógio profético de Deus. Quais
são e como escapar delas é o escopo deste livro. Nossos interesses eternos para esta vida e a futura estão em jogo. “Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da
profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está
próximo.” Apocalipse 1:3.

CAPÍTULO 1
Em que Tempo Vivemos?

“E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e
falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre
muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com o
vinho da sua prostituição.” Apocalipse 17: 1, 2
O Apocalipse foi escrito pelo profeta João (Apoc. 1:1). No
verso acima, ele relata que um dos sete anjos que tinham as sete
taças veio dar-lhe a mensagem de Apocalipse 17. O que isso significa? Para saber, precisamos saber o que contém as sete taças
que os anjos tinham na mão. O Apocalipse é uma revelação dada
em símbolos. A taça contida na mão do anjo representa um juízo
de Deus – ou flagelo (praga) – que será executado pelo anjo que
tem a taça. Em Apocalipse 15, lemos:
“Vi no céu outro sinal grande e admirável: sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a
cólera de Deus....
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os sete anjos... saíram do santuário... Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro,
cheias da cólera de Deus.” Apocalipse 15:1, 6, 7
Os sete anjos têm o encargo de dar cumprimento aos sete
últimos flagelos, ou pragas, que serão derramados sobre a terra,
com os quais se consumará a cólera de Deus. O próximo evento
relatado na Bíblia após o cumprimento destas pragas é a segunda
vinda de Cristo. O fato de um dos anjos que derramam as pragas
sobre a terra ser o que vem revelar a visão de Apocalipse 17 para
João, mostra que o anjo desceria do céu para revelar esta profecia
na época em que as pragas estivessem para serem derramadas. As
pessoas que compreenderem a visão de Apocalipse 17 podem estar certas, portanto, de que vivem no tempo em que as sete pragas
serão derramadas sobre a terra. Se você entender que a revelação
desta profecia, apresentada neste livro, é verdadeira, pode estar
seguro de que pertence à geração que enfrentará as sete últimas
pragas* e verá Jesus voltando nas nuvens do céu.
Os homens tem se tornado cada vez mais duros para com os
apelos do Espírito de Deus. Logo chegará o tempo no qual estarão tão endurecidos que nenhum apelo da parte de Deus em suas
consciências será ouvido, e então, Ele não terá outra opção senão
deixar para sempre de insistir com eles para que Lhe dêem ouvidos e O deixem salvá-los. Derramará Sua cólera como juízo
retribuidor sobre aqueles que desprezaram o grande sacrifício feito na cruz do Calvário para sua salvação. Assim, cumprirá a justiça requerida por Sua lei de Dez Mandamentos, por tanto tempo
desprezada. Com grande tristeza Ele Se esconderá, enchendo o
lugar de Sua habitação de fumaça para que o Universo não veja
Suas lágrimas ao ver-Se forçado a derramar sobre os ímpios os
juízos, as conseqüências dos seus maus atos, por não terem aceitado
o perdão que Ele já lhes tinha dado pelo sacrifício de Seu único
Filho!
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“E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus...e
ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem
as sete pragas dos sete anjos” Apocalipse 15:8.
Ainda em Apocalipse 17:1, o anjo disse para João “...vem
mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta...” No verso 5,
é dito que esta prostituta tem um nome, Babilônia:
“E, na sua testa, estava escrito o nome: MISTÉRIO, A
GRANDE BABILÔNIA...” Apocalipse 17:5
O castigo desta prostituta, de nome BABILÔNIA, ocorrerá
na sétima praga:
“E o sétimo anjo derramou a sua taça...e da grande
Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho
da indignação da Sua ira” Apocalipse 16:19
Quando o anjo anuncia para João a condenação da prostituta, ele se refere a esta sétima praga. Esta revelação será dada por
meio da profecia de Apocalipse 17. Neste capítulo, ele revelará os
eventos que ocorrerão até chegar o tempo no qual Deus dará o
castigo à prostituta BABILÔNIA, o tempo da sétima praga. Como
a revelação é dada para mostrar as coisas que “em breve devem
acontecer” (Apoc. 1:1), o fato de a entendermos hoje nos confirma que pertencemos à geração que verá estas coisas, que estará
viva no tempo da sétima praga. Estamos preparados?
*Atenção: Você precisa ler esse Livro, é a sua
salvação e de sua Família que está em jogo, clique:
http://www.tempofinal.com/oamanha-hoje.htm

* Nota: as pragas serão derramadas quando se encerrar o período de graça dado por Deus para que
todos os homens se arrependam – ver explicação bíblica no Apêndice 1.

