
Jesuitas – A besta de surgiu da terra:
Desde 1793 eles controlam a Igreja Católica 
e seu papa. Eles usam a Igreja católica para 
ajundar o mundo sob o seu domínio.
Eles aparentam ser como Cristo (Humildes 
como o cordeiro) mas matam, roubam e 
destróem como o diabo.

Narrativa dos capítulos 17 e 18 Nota: Comece de Baixo para cima Todas as datas são DC

5 Caíram: Reis, Consuls, Ditadores, Decemviri e Tribunos Militares
Um Existe: Cabeça Imperial / Emperadores – removidos em 476.
O 7º reina por um período curto : 476 a 538

O 8º são os papas romanos que surgiram do império romano..
A prostituta está vestida de púrpura e escarlate e têm uma taça de ouro com abominaações em 
suas mãos. Todas as falsas religiões vêm de Babilônia, a besta que era, não é nos dias de João 
mas que viria a ser novamente no formato da Roma papal.

Os Jesuítas dão poder e enriquecem os reis 
da terra. Eles servem satanás e queimarão a 
Igreja católica quando conseguirem poder 
pleno.

Narrativa dos selos, trombetas e taças

1º Selo: Conquistas do Império Romano – 96 à 180dc
2º Selo: Guerra Civil sangrenta em Roma – 185 à 284dc
3º Selo: Inflação / altos impostos em Roma – 200 à 250dc
4º Selo: 25% dos Romanos morrem – 250 à 300dc
5º Selo: Igreja de Smirna é martirizada – 303 à 312dc
6º Selo: Constantino, Roma dividida – 313 à 395dc
7º Selo: Roma será atacada, destruída:
1ª trombeta: Godos liderados por Alarico – 400 à 410dc
2ª Trombeta: Vândalos liderados por Genserico – 425 à 470dc
3ª Trombeta: Hunos liderados por Átila – 451dc
4ª Trombeta: Herulis liderados por Odoacer – 476dc 

5ª Trombeta: Aparecimento do Islam, liderado por 
Mohamed, que Deus usou para atacar o Império Romano do 
Ocidente por 150 anos – 612 à 762. Eles tinham turbantes 
dourados, barbas, cabelos longos, colete de argolas de 
metal.
6ª Trombeta: Turcos cruzam o rio Eufrates para atacar o 
Império Romano do Ocidente por 391 anos – 1062 à 1453dc, 
terminando na conquista de Constantinopla com o uso de 
grandes canhões.
Eles se tornaram o Império Otomano.
Padres escaparam Constantinopla e levaram a bíblia para a 
Europa, onde ela foi traduzida para o Inglês.

Apocalipse 10 – O pequeno Livro = 
A bíblia impressa. 
Apocalipse 11 – Martinho Lutero 
“mede” a Igreja Católica usando a 
bíblia e descobre que ela é 
prostituta, expõe suas 95 teses a  
reforma protestante.
Apocalipse 14 – A colheita dos 
eleitos  - saída dos eleitos da Igreja 
prostituta e vislumbre do 
julgamento da taças.

1ª Taça: Ateísmo na França.
2ª Taça: Revolução Francesa 1793
3ª Taça: Matança nas áreas rurais
4ª Taça: Guerras Napoleônicas.
5ª Taça: Papa preso em 1798
6ª Taça: Império Otomano, que detêm a 
região do Eufrates,  é “secado” /cai em 
1920.
Desde então, Espíritos imundos estão 
trabalhando para ajuntar o mundo 
(Globalismo) contra a Igreja e para a 
batalha do dia do Senhor.

Pés de Ferro misturado com Barro de Daniel 2 representa os papas ajudando a criar o Islam para que estes matem os Judeus e Cristãos que se 
opõe ao papa. Eles não se misturam bem, lutam por Jerusalém durante as Cruzadas.

Narrativa das Sete Igrejas

Éfeso:  
Primeiro amor 
esfriando

Smirna: 
Perseguida por 10 dias (303-
312)

Pérgamo: 
312-538dc – Constantino, 
Grande Apostasia de 
2 Tess. 2

Tiatira: Significa “dominada por uma mulher” , a Prostituta 
Igreja Católica, Jezebel. 
Testemunhas: Vaudois, Albigenses, Waldenses.
Estrela da Manhã: Wycliffe traduz a bíblia.  
Em 1514 a Prostituta declara que a oposição foi eliminada.

Sardis,  1514 à 1798: Nome = 
“aquele que escapa”. Jesus chama 
os mortos à vida 3.5 anos depois, 
em 1517, (Lutero) . Santos mortos 
na França e Espanha,inquisição.

Filadélfia: 
Missões 
Mundiais
Milhões 
Salvos

Laodicéia: 
Miserável, pobre e cega.
Seminários corrompidos c/ 
escatologia espúria.

Narrativa da Besta Romana

Apocalipse 12 – Império Romano Pagão:
Satanás os usa para tentar eliminar a Igreja (Mulher), matando 10  milhões de 
crentes. O último imperador Romano (aquele que  detém o anticristo – 2 Tess. 
2:7) é removido em  476dc. O império se divide em 10  reinos, os 10 dedos. 
Satanás é expulso de sua posição de adoração na Roma pagã, e ele responde 
criando o pequeno chifre (Daniel 7), o papado / Igreja Católica Romana, que 
destrói 3 dos 10 reinos: Os Heruli, os Vâmdalos e os Ostrogodos por que estes 
se recusaram a se submeter ao Papa.

Apocalipse 13 – Igreja Católica Romana – A besta que surgiu da Água:
Reinou por 1260 anos, de 538dc à 1798dc. O papa assume o título de “Pontifex maximus”, a 
cabeça da Igreja e do Estado. O papa romano, o filho da perdição, senta no meio do templo de 
Deus, os cristãos, proclamando ser Deus e Cristo, perdoando pecados e providenciando salvação. 
Eles perseguem a igreja verdadeira e matam 50 milhões de santos. 
Eles removem os Jesuitas em 1793, então os Jesuítas contra atacam e removem o papa em 1798 
usando Napoleão e só permitem o retorno do papa quando este concorda em se submeter aos 
Jesuítas.  “Vicário de Cristo” = Anticristo.

Timeline    313            476                538                                                                            1514                                                      1798
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