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1) ABSTRACT.1
The number of the beast, the number "666", spiritually, is linked to
the question of human works at the end of time.
When we study the biblical question involving number 666 it is
perceived that this number represents a work of imitation. It is an
attempt by the enemy to replace the work of God, through Jesus, by the
works of man.
About this number and we will discuss it in this study.
2) INTRODUÇÃO.
O número da besta, o número “666”, espiritualmente estar ligado à
questão de obras humanas no final dos tempos.
Pouca coisa é tão complicada de entender na bíblia como a questão
de obras. Dizemos isso no contexto obra versus graça. Afinal, é para
fazer, ou não é para fazer, obras. Se é para fazê-las para que servem?
2

1

EM PORTUGUÊS:

O número da besta, o número “666”, espiritualmente, estar ligado à questão de obras
humanas no final dos tempos.
Ao estudarmos a questão bíblica envolvendo o número 666 é percebido que este número
representa uma obra de imitação. É uma tentativa do inimigo de substituir a obra de Deus,
através de Jesus, por obras do homem.
Sobre esse número e o que discorreremos nesse estudo.
MAIS DETALHES SOBRE OBRAS HUMANAS LEIA NOSSOS TRABALHOS: “SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO
PELA FE EM JESUS” e “PARA QUE SERVEM AS BOAS OBRAS”.
2

VERSÍCULOS ILUSTRATIVOS DA INUTILIDADE DE OBRAS HUMANAS PARA SALVAÇÃO:


EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vêm das obras,
para que ninguém se glorie



GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.



GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em
Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne
será justificada.

VERSÍCULOS ILUSTRATIVOS DA NECESSIDADE DE OBRAS PARA ANDARMOS param NOS SANTIFICARMOS:

EFÉSIOS 2:10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que
andássemos nelas.


ROMANOS 6:19 Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne; pois que, assim como apresentastes os vossos membros para
servirem à imundícia, e à maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para
santificação.



ROMANOS 6:22 Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação...
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O apóstolo Paulo foi quem mais ensinou que obras não salva
ninguém. No entanto, também, foi quem mais ensinou que devemos fazer
boas obras, por serem úteis aos servos.
Na realidade, ao estudarmos a questão BÍBLICA envolvendo o número
666 é percebido que esse número representa uma obra do inimigo. É uma
tentativa do adversário de substituir a obra de Deus, através de
Jesus, por obras do homem, dentre outras coisas.
A obra de Deus é feita através de Jesus. Por ser obra de Deus
estar presente nela à perfeição da trindade. Essa perfeição é
simbolizada por “777”, a plenitude em poder, expresso, por exemplo, no
termo “rei dos reis, Senhor dos senhores”.
A obra da trindade quanto à comunhão, quanto a ser um Deus trêsem-um, o Deus único, é representada por “111”.
A obra de Deus, quanto a bondade, a misericórdia, a obra do Deus
de toda graça é tipificada por “888” – a graça do Pai, Filho e
Espírito Santo.
Estar presente na obra de Deus, a graça do Pai, a graça do Filho e
a graça do Espírito Santo.
Somos batizados na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Somos ligados pelo batismo à obra trina, perfeita, graciosa, do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.
Em toda a obra salvadora, feita por Deus, está presente, com maior
ou menor ênfase, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos
isso no velho testamento, durante o ministério de Jesus, e no novo
testamento.
Por sua vez, o número “666”, quanto a sua representatividade
geral, aponta para a “apostasia” total do final dos tempos, onde o
homem estará vivendo tudo em oposição à obra de Deus.
No final dos tempos todas as manifestações, as operações de Deus
serão rejeitadas pelo homem, mais que isso: O homem tomará o centro de
tudo, em total abominação a Deus.
A ausência de Deus na vida do homem, no final dos tempos, terá
como resultado: A marcação do homem com o número “666”, o número do
adversário, em substituição ao selo da trindade, selo do Espírito
santo, na vida do humano.
A apostasia total, manifestada num proceder totalmente carnal,
humano, será um dos grandes sinais que antecede a vinda de Jesus. Esse
3
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sinal é aguardado para o tempo do “breve”. Essa marcação do número
“666” é, principalmente, para a geração dos sinais durante grande
tribulação.
VERSÍCULO falando do número 666:



APOCALIPSE 13:18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o
número da besta; porque é o número de um homem, e o seu número é seiscentos e
sessenta e seis.

3) O NÚMERO 666, O NÚMERO DA BESTA – É LITERAL?
Resposta: NÃO É LITERAL. O número da besta é mais um assunto em
que a literalidade no entendimento da bíblia tem impedido os servos de
conhecerem a vontade do Senhor Jesus.
O número 666 representa um proceder humano em que o homem
apostatará completamente do PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. O homem
tem buscado e buscará, ainda mais, ser o centro de tudo, inclusive nas
questões espirituais.
O NÚMERO 666 é composto pela junção de três “seis”. Esse número
aponta para uma inversão, na obra de Deus, feita pelo Dragão. Esse
número é uma exteriorização de um proceder humano marcado pelo
inimigo.
O homem marcado pelo número da besta apresentará em sua vida um
proceder típico do arqui-inimigo, um andar fundado nos frutos da
carne.
Reprisando: No livro de apocalipse, o número 666 NÃO é literal.
Tanto não é literal que o Senhor manda “calcular”, “entender”, o que é
o número da besta, o número 666.
Se fosse uma marca literal, se fosse de fato o número 666 não
haveria porque “calcular”, seria desnecessário avaliar o que seria
esse número da besta.
O Espírito santo, no livro de apocalipse, diz que esse número é o
número de um homem. Portanto, a própria palavra aponta que não é
literalmente que se deve entender o número 666, e que esse número está
relacionando com o homem.
O número da besta é uma alegoria, é uma tipologia numérica a qual
aponta para o homem no centro de tudo, por operação do adversário.

4
ARQ: AJUNTE COMIGO E CALCULE O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 10:58:05.

Esse número representa uma OBRA, uma ação humana, onde Deus Pai,
Filho, e Espírito Santo foram substituídos pelo “6”, pelo número do
homem. (O homem é representado na bíblia pelo numero 6).
A obra da graça de Deus é tipificada pelo número “888”. Essa graça
absoluta de Deus (PAI, FILHO, ESPIRITO SANTO), O (“888”), será
rejeitada completamente PELO HOMEM, no transcorrer dos anos.
Durante os dias da grande tribulação o mundo viverá uma apostasia
total. O homem viverá “marcado pela besta”, viverá a grande apostasia
dos fins dos tempos.
VERSÍCULOS APONTANDO A APOSTASIA REPRESENTADA PELO 666 nos últimos
dias do período da graça:
 II TIMÓTEO 3:1-6 Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos
trabalhosos. 2 Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, 3 Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, 4 Traidores, obstinados, orgulhosos, mais
amigos dos deleites do que amigos de Deus, 5 Tendo aparência de piedade, mas
negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 6 Porque deste número são...
4) O PRIMEIRO “6” NO NÚMERO “666” É A SUBSTITUIÇÃO DO “PAI”.
O primeiro número “6”, do número 666, aponta para a razão do
homem no centro do governo. Por isso, o homem toma o lugar de
Deus-Pai. Nessa situação o governo, o dirigir do Espirito santo é
substituído pelo governo racional temporal.
O ego humano tomará conta de tudo, em total apostasia, em
total ausência de fé em Deus.
O homem passa a se achar o próprio criador, dominador,
governador, causador de tudo. Agirá em total soberba, querendo
parecer Deus.
A humanidade caminha para uma apostasia plena onde haverá uma
rejeição total ao governo de Deus, um afastamento de tudo que se
refere à fé em Deus.
O homem do final dos tempos ficará desgovernado, desorientado,
pelo fato do homem ter rejeitado o cabeça de todas as coisas, o
governo do todo-poderoso Deus.3
33

EFÉSIOS 5:23 ... Cristo é o cabeça da igreja,...
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Por ter dispensado o conselho, o governo de Deus, a humanidade
andará em trevas.4

5) O SEGUNDO “6” NO NÚMERO “666” É A SUBSTITUIÇÃO DO “FILHO”.
A obra de imitação, implantada pela besta, quanto ao poder e a
graça, é tipificada pelo número 000. Porque todo poder5 salvadorjustificador e a graça salvadora são dádivas de Jesus.
O número 666 representa uma obra nula posto que nem o homem nem o
adversário nada tenham para dá que possa saciar o ser humano.6
A obra tipificada pelo número 666 é uma obra sem a graça de Jesus,
portanto é uma obra nula, é uma obra de desgraça.
O ADVERSÁRIO impôs uma obra de salvação através de obras do homem
no lugar da obra do sangue de Jesus no calvário.
É um astucioso plano do arqui-inimigo, retirar o homem da graça de
Jesus e levá-lo para as obras da lei, onde não há salvação.
Quando o homem corre para as obras da lei, em busca de salvação,
ele anula a graça de Jesus, e fica sujeito à condenação eterna, porque
obra humana não salva.7 O homem não tem como salvar a si próprio.
O senhor Jesus disse que a obra de Deus é crer naquele que Deus
enviou.8 No entanto, o adversário induz o homem a querer se salvar por
suas próprias obras humanas.

I CORÍNTIOS 12:6 ... Deus que opera tudo em todos.
4

O CAMINHO SEGUNDO O PENSAMENTO HUMANO É CAMINHO DE MORTE.



PROVÉRBIOS 4:19 O caminho dos ímpios é como a escuridão; nem sabem em que tropeçam.
SALMOS 36:4 Projeta a malícia na sua cama; põe-se no caminho que não é bom; não aborrece o mal.

5

MATEUS 28:18 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.

6

LUCAS 15:16 E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.

GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em
Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será
justificada.
7

8

JOÃO 6:29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou.

6
ARQ: AJUNTE COMIGO E CALCULE O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 10:58:05.

A tentativa de substituir a obra de Deus por obra do homem é
rejeitada por Deus por motivos vistos a seguir:
PRIMEIRO MOTIVO DA REJEIÇÃO DO SENHOR PARA OBRAS HUMANAS É O:
Menosprezo da graça de Deus, menosprezo do sangue do cordeiro.
A pessoa realizadora de obras para salvação sai da obra graciosa
da trindade:
 Sai da graça do Pai, que é um oito, (8);
 Sai da graça do Filho, que é também um oito (8);
 Sai da graça do Espírito Santo que é igualmente um oito (8);
e,
 Entra na obra do homem que é representada por um seis (6,6,6).
A obra representada pelo número 666 é a obra da desgraça, da
cegueira, dos sem vestes de salvação.9 Tal pessoa está sem a
graça de Deus pai, Filho e Espírito Santo.
O homem fica sem a graça quando ele opta por ir a Deus por
suas boas obras, ou quando ele renega a salvação (ateu), e não
quer saber de Deus.
Muitos, bem intencionados e mal informados, estão aniquilando10 as
promessas e a vida, que há somente na graça de Jesus. Esses destroem a
graça de Deus, ao praticarem as obras da lei e obras humanas
objetivando ajudar a Jesus, ou se ajudarem, no processo de salvação.
Por isso, perdem a obra perfeita da graça de Deus.
Assim, por causa das obras humanas, no lugar de uma obra três
vezes graciosa composta pela união de 8+8+8, (união de três oitos), do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, aparecerá o arranjo humano formado
por 6+6+6. (666), em substituição da obra do Deus de toda graça.11

9

APOCALIPSE 3:17 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu;
10 O HOMEM AO FAZER OBRAS HUMANAS PARA SE SALVAR, MESMO SEM QUERER, ANIQUILARÁ A OBRA
DE JESUS.

11



ROMANOS 4:14 Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada.



MARCOS 7:9 E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição.

I PEDRO 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória,...
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Dessa forma em vez de uma obra da graça de Deus, portanto eterna,
que é 888, aparecerá à obra do homem, obra terrena, composta de três
seis, (666).12 Aparecerá a obra do homem induzido pela antiga serpente,
demonstrada no (6+6+6=666).
6) O TERCEIRO “6” NO NÚMERO “666” É A SUBSTITUIÇÃO DO ESPÍRITO.
No instante em que o homem fermenta a obra de Cristo o homem sai
da obra perfeita, obra de Deus. Uma obra arquitetada e executada pela
destra de Deus, numa perfeita comunhão do Pai, do Filho e do Espírito
Santo.
A obra de Deus é representada numericamente por 777, no que diz
respeito à perfeição e ao poder/governo do Senhor.
Jesus é tudo para nós. O sangue de Jesus é o centro do projeto
salvador. Jesus é a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa
santificação, por isso não há lugar para as obras humanas.13
A presença do terceiro “6”, no número 666, aponta para a perda da
perfeição, perda da santidade, perda do Sangue de Jesus, perda do
Espirito Santo. Perda do espiritual e estabelecimento daquilo que é
humano, é material.
A substituição da obra de santificação de Deus por coisas do homem
faz que a obra de salvação seja HUMANA, terrena e finita, substituindo
a obra de Deus que é eterna e infinita, através do Espírito santo, do
sangue de Jesus.
O terceiro “6”, no numero “666”, representa o menosprezo do homem
pelo sacrifício de sangue de Jesus. Tipifica a ausência do Espírito
Santo que nos santifica de todo pecado.14
QUANTO A PERFEIÇÃO, a pessoa realizadora de obras para salvação,
sai da obra poderosa e perfeita da trindade, (o “777”), e entra na
anti-obra, (entra no número “666”).
12 APOCALIPSE 13:18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta; porque é o
número de um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis.
13

I CORÍNTIOS 1:29-31 Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para
nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção; 31 Para que, como está escrito: Aquele que se gloria
glorie-se no Senhor.
14

O ESPÍRITO SANTO É QUEM NOS SANTIFICA PARA PODERMOS ESTAR COM DEUS.
 I JOÃO 1:7 ... O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem
da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
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Quem despreza o Espírito santo, o sangue de Jesus, sai da obra
perfeita e entra numa obra imperfeita, uma obra espiritualmente
inexistente diante de Deus.
As obras carnais planejadas e realizadas pelo homem resultam em
trabalhar ‘em vão’.
O Pior desta situação é que, ao substituir a obra de Deus pela
obra do homem, ela se torna em uma obra ‘ANTICRISTO’.15
O homem ao ensinar e fazer obras humanas para se salvar, cai da
graça e anula16 o projeto eterno feito por Deus, através de Jesus. Sai
da obra da graça trina e entra numa obra sem a graça, ou seja, uma
obra de desgraça.
O fazedor de obras para se santifica/salvar/evoluir é rico em
feitos humanos, porém sem o alto valor de Jesus em sua vida. 17 Jesus é
a vida eterna, é o poder de Deus que santifica e salva os que Nele
creem.
Quem está trabalhando para se salvar, sem Jesus, estar morto
espiritualmente.
Quem quer viver de suas próprias obras, esta como os fariseus,
ainda não aprendeu o que é “misericórdia quero e não sacrifícios”.18
15 QUEM NÃO É (um) COM JESUS É CONTRA ELE.


MATEUS 12:30 Quem

não é comigo é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha.

O crente fazedor de obras para se salvar, obras não realizada por revelação, se torna contrário a Cristo, Anticristo.
Lembrando que até o adversário crer que estremece, portanto até ele é crente.
O ateu não será tratado neste trabalho, pois ele já tem uma sentença de condenação definida pela lei do Senhor, em função
da escolha que fez. Escolheu não crê em Deus.
A preocupação do Senhor e também deste trabalho é com os crentes para que também, estes não venham a ser condenados.
Por desconhecer a chave da salvação, menosprezam o projeto, mesmo querendo agradar a Deus. A chave, o mistério, o segredo, o
enigma que abre a porta do céu é CRISTO EM NÓS.

16 MATEUS 15:9 Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
17 APOCALIPSE 3:17-19 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um

desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; 18 Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te
enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio,
para que vejas. 19 Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te.
18

MATEUS 9:13 Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não

vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento.
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Misericórdia é ter o amor e a justiça de Deus. Misericórdia é
apresentar ao Pai o sacrifício misericordioso de Jesus e esperar
inteiramente19 NELE para ser agradável a Deus.
Além, ou aquém, dos feitos de Jesus, restam sacrifícios humanos,
por isso, inúteis para santificação/salvação. Sobejam sacrifícios que
não agradam ao Pai, e ainda acrescentam mais pecados diante do Pai,
por serem atos de soberba e egolatria.
Não é por acaso o fato de a bíblia apresentar o pecado, a
rejeição e a morte sempre juntos com as pessoas praticantes de obras
humanas. Exemplos bíblicos históricos de pessoas as quais tiveram
obras reprovadas: Uzar, Dorcas, Lazaro, Absalão, Adonias, Geazi,
Nadabe, Abiu, Saul, Esaú, Judas...
Os
praticantes
de
obras
não
raro
morreram
física
e
espiritualmente. Algumas vezes, nesses casos, Jesus precisou opera uma
maravilha para restabelecer a ordem de adoração. O Senhor fez isso
para que o homem saiba que é mortal, e saiba que toda adoração e
submissão são devidas somente a Deus.
7) ASPECTOS DA OBRA DE SALVAÇÃO FEITA POR JESUS.

20

Um homem ligado, enxertado, (em comunhão com), a Jesus
trabalha, principalmente, através da oração e suplicas. O servo
pede e o Senhor realiza a maravilha, nisso há gloria ao Pai.
Os “feitos” dos servos é mais por meio de oração do que ação
física ou natural.
Mesmo
quando
fazemos
algo,
nesses
casos,
somos
instrumentos, membros, do corpo de Cristo. A obra é de Jesus.

apenas

FUNDAMENTO BÍBLICO:
 JOÃO 15:7 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis
tudo o que quiserdes, e vos será feito. 8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis
muito fruto; e assim sereis meus discípulos.

19

I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e

esperai inteiramente na

graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo;
Este assunto está um pouco mais desenvolvido noutro trabalho nosso chamado: “O PROJETO DE DEUS QUE SALVA O
HOMEM.” Caso queira conhecê-lo entre em contato pelo e-mail do rodapé, ou acesse a página www.revelacaodabiblia.com.br.
20
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O trabalho produzido no Senhor é um trabalho útil. Vejamos isto:
 I CORÍNTIOS 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Se alguém estiver trabalhando sem Jesus? Certamente, que nesse caso, será um
trabalho vão, vazio, oco, ineficaz, inútil para a gloria de Deus, por ser
frutos do homem natural...

Ele disse também que as pessoas praticantes de boas obras sem
ELE já receberam o galardão por seus feitos. Nesse caso, não
haverá recompensa diante de Deus, pelas obras humanas.21
As obras pessoais realizadas sem Jesus resultam em canseira, e
em “um nada espiritual”.
O Senhor disse que sem Ele nada podemos fazer.22 Quando alguém
realiza obras sem Jesus, suas obras são espiritualmente
inexistentes. São coisas boas as quais parecem ser de algum
proveito espiritual, porém por serem feitas SEM Jesus serão
retiradas do obreiro.23
O PECADO TEM SE MULTIPLICADO, O QUE DEVEMOS FAZER? Correr para
as obras humanas?

21 MATEUS 6:2,5, Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e
nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 5 E, quando orares,
não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos
homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.

22 OBRAS REALIZADAS SEM JESUS SÃO OBRAS VÃS E INÚTEIS.
 I CORÍNTIOS 15:58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. (Ao contrário, se estivéssemos trabalhando sem Ele será um
trabalho INUTIL.)
Trabalhar sem Jesus é fazer o contrário. Quando a obra do homem é feita sem o Senhor
ela é uma obra vã, inútil. Isto ocorre no momento em que as obras deixam de ser para
louvor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e passam a ter o objetivo de obtenção de
reconhecimentos, ou crédito pessoal, diante de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Como
diz a palavra: ”Quem lhe deu primeiro a ELE para que lhe sejas recompensado?”

 JOÃO 15:5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto ; porque sem
mim nada podeis fazer.
23 LUCAS 8:18 Vede, pois, como ouvis; porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver até o que
parece ter lhe será tirado. ( Quem tem Jesus será dado. Quem não tem a Jesus na sua vida até as obras
de “aparência”, o que parece ter, lhe será tirado).
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Resposta: NÃO podemos abandonar a graça de Jesus, e ir para as
obras da lei, pois isso é plano do astuto adversário.
O inimigo busca fazer
verdadeiro caminho que “vem
atalhos/obras humanas que no
mesmo, porque nenhuma carne
obras da lei.

os crentes em Jesus abandonarem o
ao Pai”, empurrando os servos para
final dar em morte espiritual. Isso
será justificada diante de Deus por

A solução para o pecado é nos fortalecermos na graça24 e não
nas obras humanas.25 O remédio não é sair correndo da trincheira,
única, do evangelho da graça para os rudimentos da lei das obras.
A resposta certa para vencermos continua sendo a graça de
Jesus contra o pecado do homem. O pecado esta abundando, FAÇAMOS
SUPERABUNDAR A GRAÇA DE JESUS. 26
24 HEBREUS 13:9 Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique
com a graça....

25 GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque está
escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las.
26

DEVEMOS MULTIPLICAR A GRAÇA DO SENHOR EM NÓS:


I TIMÓTEO 1:14 E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo.



II TIMÓTEO 2:1 Tu, pois, meu filho, fortifica-te



II PEDRO 1:2 Graça e paz vos sejam multiplicadas,
Senhor;



II PEDRO 3:18

na graça que há em Cristo Jesus.
pelo conhecimento de Deus, e de Jesus nosso

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus

Cristo...


I TIMÓTEO 1:14 E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo.



I PEDRO 1:2 Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do
sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas.



II CORINTIOS 12:09 E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa
vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.



I PEDRO 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes
padecido um pouco, ele mesmo

vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.



II CORÍNTIOS 9:8 E Deus é poderoso para fazer abundar
sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra.



ROMANOS 4:4 Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas
segundo a dívida.

em vós toda a graça, a fim de que tendo
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O remédio para combater o pecado, que gera a morte, sempre foi
e sempre será A VIDA. A vida é o sangue de Jesus em nós, e nunca
esforços humanos.
Na batalha contra a morte não temos que pelejar humanamente,
devemos usar as armas espirituais em Cristo.27
Só existe um meio de vitória na guerra contra o mal, o recurso é
os méritos de Jesus, e não os nossos valores. Pois, a carne não pode
vencer a carnalidade.
A natureza humana só é vencida pelo Espírito Santo agindo dentro
de nós. Confiando em Jesus, Ele nos vivificará, fortificará e
fortalecerá.28
O Senhor é a nossa fortaleza, Ele no defenderá de todos os nossos
inimigos, quer sejam naturais ou espirituais, quer sejam externos ou
internos.
IMPORTANTE: DEVEMOS ESTÁ DEBAIXO DA GRAÇA DE JESUS E NÃO DA LEI DE
MOISES. Não há como o homem viver graça e lei ao mesmo tempo.
O corpo de Cristo nos isenta das obras da lei de Moisés.29

As obras do homem trazem dívidas e méritos, portanto é incompativel com A GRAÇA
que é um favor imerecido.
As obras dos servos não são obras propriamente, mas atos de ação de graça e louvor
a Deus. Portanto não geram merecimentos, mas LOUVOR a Deus.
Além disto, as obras da igreja são obras do Senhor através de seu corpo, por isto
o mérito é Dele e nunca do homem. Fizemos apenas o que foi mandado.


II CORÍNTIOS 8:7 Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a
diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça.

27 EFÉSIOS 6:10-18 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.11 Revesti-vos de toda a
armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12 Porque não temos que lutar contra a carne
e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos lugares celestiais. 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no
dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14 Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e
vestida a couraça da justiça; 15 E calçados os pés na preparação do evangelho da paz; 16 Tomando sobretudo o
escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17 Tomai também o capacete da
salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus; 18 Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica
no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
28 I PEDRO 5:10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido
um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
29

JESUS NOS LIBERTOU DA LEI DE MOISÉS.
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Muitos e bons crentes acham que tem que viver a fé em Jesus e a
lei de Moisés, ao mesmo tempo. O crente agindo desta forma anula a
ação da graça de Jesus, e é levada de volta à lei mosaica. Com isso,
são empurrados para a condenação, por terem “fermentado” a graça com o
fermento do farisaísmo.30
Muitos por colocarem as mãos humanas na obra de Deus, eles morrem
tal qual morreu Uzar, servo do rei Davi, ao tocar a mão,
imprudentemente, na arca da aliança.
Não podemos voltar para o julgo da lei, pois a única herança da
lei é a morte.
8) SONHO SOBRE A OBRA DE IMITAÇÃO QUE LEVA AO NÚMERO 666.
O Senhor nos concedeu três sonhos ilustrativos, sobre o tipo
numérico 666.
Ei-los:
Primeiro sonho sobre o número 666:
Sonhei que um pastor explicava a respeito do número 666. Dizia
que a obra do Senhor para salvação do homem era completa e
perfeita, caso o homem tentasse acrescentar alguma coisa por acha
pouco, ou tentasse criar outro meio de chegar a Deus por não
aceitar a obra do Senhor não seria a obra deste homem aceita.
Durante a explicação ele dava a seguinte formula matemática:
Obra do senhor -=> Pai (P), Filho (F), Espirito Santo (E)
P F E.S
8 8 8
Obra do Senhor com primeiro tipo de acréscimo possível.
(Somando) => rejeição parcial da obra de Deus.




ROMANOS 7:4 ... Vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo...
ROMANOS 3:27,28 Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não; mas pela lei da fé. 28
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.



ROMANOS 3:21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas.

30 MATEUS 16:12 Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da
doutrina dos fariseus. (Doutrina das obras humanas misturadas com a o velho testamento).
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Através da soma teríamos a obra dos que achavam a obra de Deus
pequena, insuficiente, incompleta. Esses aceitavam em parte o que
Deus fez e por isso tentavam acrescentar.

Acréscimo
Resultado rejeição

P F E.S
8 8 8
+
8 8 8
--------6 6 6

A Obra do Senhor com o segundo tipo de acréscimo possível.
(Acréscimo Multiplicando) => rejeição completa da obra de Deus
através de Jesus.
Na multiplicação ter-se-ia a obra dos que não aceitavam a salvação
através de Jesus, por isso criavam outra forma de salvação. Outro
meio do homem chegar a Deus.

(Multiplicando por

P F E.S
8 8 8
2

Resultado rejeição -----------

6 6 6

O sonho também vinculava o numero 666 a II TIMÓTEO 3 (que fala do
caráter malignos dos homens no fim dos tempos).
Observações:
Este formato de tabela estava no sonho.
Nos dois tipos de conta só havia lugar para o primeiro número,
(casa da unidade), resultante da operação em cada casa. O número 1
ERA DESCARTADO em cada operação.
O número “1” era desprezado tanto por quem somava como por
quem multiplicava. Ex.: 8 + 8=16 ou 8 x 2= 16 era lançado somente
o 6, o número “um” era deixado de lado.
Nas operações de acréscimo o número “1” ficava de fora da
operação matemática.
É muito significativo o fato do número 1 ter ficado de fora no
cálculo do número 666. O número 1 simboliza o senhor Jesus.
15
ARQ: AJUNTE COMIGO E CALCULE O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 10:58:05.

Terceiro sonho sobre o número 666:
Sonhei que o número 666 era carimbado em várias partes do
corpo das pessoas, nos dias atuais.
Algumas pessoas recebia a marca nas pernas, elas passavam a
coxear. Outras pessoas recebia o sinal na boca, elas passavam a
falar de forma mundana. Outras o número 666 era colocado na testa,
essas pessoas passavam a agir de forma enlouquecida. Havia quem
recebia a impressão do número 666 na barriga e em outras partes do
corpo.
Cada
pessoa
que
irregularidade pessoal
recebia a marca.

era
marcada
apresenta
um
tipo
de
e espiritual de acordo com local que

A marcação era feita por alguém com aparência demoníaca, que
perseguia as pessoas para poder marca-las.
As pessoas que eram marcadas somente se livravam da marca
“666” com muito clamor pelo sangue de Jesus e com muita oração. A
marcação era muito difícil de sair.
O clamor pelo sangue de Jesus e muita oração também era o
recurso usado pelos que fugiam para não serem alcançadas e
marcadas com o número “666”.
OBSERVAÇÃO:
O segundo sonho sobre o número 666 tem características muito
íntimas ligadas às necessidades de ensinar este assunto na igreja
onde congrego, por isso não será escrito aqui.
Adiante...
A obra de Jesus é uma obra da graça do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo, representada pelo número 888.
Reprisando: No final dos tempos os religiosos, por causa da
apostasia,
e
da
malignidade
assoberbada
da
humanidade,
substituirão a obra da graça, representada pelo número 888, por um
proceder maligno-humano, representado pelo número 666.
Não por acaso que atualmente tem se multiplicado as religiões
voltadas para a execução de boas obras humanas. Atualmente tem se
multiplicado as obras de caridade – sem Jesus, obras com aparência
de
piedade,
com
intuito
de
aperfeiçoamento
espiritual,
santificação...
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Por todos os lados vemos pessoas querendo comprar a Deus com
seus bons atos e obras, em detrimento da obra de Deus, através de
Jesus.31
Não é por acaso que o Senhor ao se referia à igreja de
Laodicéia, igreja dos últimos dias, Ele diz conhecer as “tuas
obras”, obras as quais não agradavam ao Senhor.
A igreja de laodeceia continuava morna, desgraçada, miserável,
pobre, cega, e nua diante do Senhor. Todavia, fazia obras as quais
não agradavam ao Senhor.
Muitos esqueceram os ensinos de Deus na vida de Adão e de
Caim. Deus demonstrou que não se agrada de obras humanas
desvinculadas do sacrifício de Jesus. Querer agradar a Deus por
boas obras é andar no caminho de CAIM.
Pois bem, a igreja de laodeceia agirá voltada para praticar
obras tal qual o rei israelita SAUL – descrito no livro de Samuel.
Essa igreja estará andando nos erros de ADÃO/CAIM/SAUL. Eles
tentaram cobrir a nudez, agradar a Deus, por atos/obras de suas
próprias mãos, mas Deus não aceitou a oferta de nenhum deles.
Laodicéia por ser dada a sacrifícios, em desobediência a
palavra do Senhor, por não obedecer ao Senhor lhe faltará à
riqueza da obra de Jesus, na cruz.
As obras humanas levam as pessoas a se vangloriar de seus
valores e feitos terrenos. Levam às pessoas a e acharem santas,
justas, fiéis, boas por causas de suas próprias boas obras.
Os salvos são santos, justos, fiéis por causa dos atos de
justiças de JESUS em suas vidas. Jesus é nossa justiça, nossa
santificação, nossa redenção.32
Entretanto, as obras não podem substituir à justiça e graça de
Jesus, a misericórdia do Pai, as vestes de salvação do Espirito
Santo – que cobre a nossa nudez.33

31
32

JOÃO 6:29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou.

JESUS É TUDO PARA NÓS.


I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e
santificação, e redenção;



JEREMIAS 23:6 ... O SENHOR JUSTIÇA NOSSA.
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A obra de Jesus tem para nos oferecer TODA RIQUEZA CELESTIAL
QUE AGRADA A DEUS.
VERSÍCULOS SOBRE OBRAS QUE NÃO AGRA A DEUS:

 APOCALIPSE 3:15,17 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem
dera foras frio ou quente! 17 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta;
e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu.

A única obra capaz de aquecer é a obra do Espírito Santo.
Aquele que é o fogo que vem do altar de Deus, da eternidade, NÃO é
fogo humano. A verdadeira obra que agrada ao Pai é a obra do
Filho.
A obra de Deus, para o homem é Jesus, é crer em Jesus, as
demais coisas necessárias à salvação são acrescentadas.
VERSÍCULOS SOBRE A OBRA DE DEUS POR NÓS:
 JOÃO 6:27-29 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que
permanece para a vida eterna 28 Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos
as obras de Deus? 29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que
creiais naquele que ele enviou.
Nossos melhores ATOS de justiça diante de Deus são como trapos
de imundície.34 Por nossos ATOS serem dessa qualidade, diante de
Deus, são insuficientes para nos justificar. Como querer ser
eleito com trapos? Isto é impossível. Quem deseja ser eleito
apresente o sangue do cordeiro.35
O livro de Apocalipse fala de vestes de linho fino puro e
resplandecente. A própria palavra fala que são as justiças dos
santos.
No entanto, antes de pensarmos que é algo humano, vemos em
toda a Palavra, que aquilo que nos veste, e nos torna santos,
puros, aceitáveis, diante de Deus é a justiça de Jesus, o sangue
do Cordeiro de Deus.
Os ATOS de justiças, que a bíblia cita, são ATOS realizados
pelo Senhor, na vida dos servos.
33

Mais detalhes leia nossos trabalhos: “PARA QUE SERVEM AS BOAS OBRAS”, “SALVO POR BOAS OBRAS OU SALVO
PELA FE EM JESUS”, “O QUE E UMA TESTEMUNHA”.
34 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um
vento nos arrebatam

.

35 I JOÃO 1:7 ...E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
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VERSÍCULOS DEMONSTRANDO A JUSTIÇA DE DEUS SOBRE NÓS:
 I SAMUEL 12:7 Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o
SENHOR, sobre todos os ATOS de justiça do SENHOR, que fez a vós e a
vossos pais. C/C
 ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os
homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a

graça sobre todos os homens para justificação de vida.
Não há dúvida quanto aos servos serem santos, justos e fieis,
perante o Senhor Deus. Isto só é verdadeiro porque estamos
justificados por Deus36 através do Santo Jesus. Por isto, não dá
para ninguém se achar fazedor de ATOS de justiça em si, mas
herdamos uma formosa herança com a morte de Jesus.37
Entre os bens que herdamos estão os ATOS de justiça, santidade
e fidelidade, praticados pelo cordeiro de Deus, em nosso favor.

9) CONCLUSÃO.
O homem do mundo tem sua forma de se “levantar”. Quase sempre
passando por cima de tudo e de todos.
A malignidade humana será absoluta, principalmente, NOS FINS DOS
TEMPOS, nos dias da segunda vinda de Jesus.
As pessoas do mundo com o fim de se erguerem, se projetarem, fazem
de tudo: Roubam, matam, mentem, fofocam, politicagem, desonestidades,
falsidades, sabotagem, idolatrias, traições, calunias, feitiçarias...
Isso tudo é o que representa estar marcado com o número 666.
Estar marcado com o número 666 é ter
comportamento humano deformado por toda
malignidades e idolatrias. Ter a marca da besta
“modelado” pela forma maligna de agir do mundo,
a assuntos espirituais.

uma vida fundada num
sorte de corrupção,
é estar “conformado” e
inclusive no que tange

36 COLOSSENSES 1:2 Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, ..(.SANTOS E FIEIS PORQUE ESTÃO EM CRISTO).
37 ROMANOS 8:17 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo...
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Estar com a marca humana da besta, com o número 666, é viver a
velha natureza humana, pecadora. É ter se esquecido de se purificar
dos velhos pecados.
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A VERDADEIRA MARCA DA BESTA, DO NÚMERO 666, UM
PROCEDER CORRUPTO, CARNAL, MUNDANOS:
 EFÉSIOS 4:22-25 Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho

homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; 23 E vos
renoveis no espírito da vossa mente; 24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus
é criado em verdadeira justiça e santidade. 25 Por isso deixai a mentira, e falai a
verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros.

 II PEDRO 1:4-9 Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para
que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que
pela concupiscência há no mundo. 9... Cego, nada vendo ao longe,

havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
 I TIMÓTEO 4:1,2 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a
doutrinas de demônios; 2 Pela hipocrisia de homens que falam
mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência;
 II TIMÓTEO 3:1-5 Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos

trabalhosos. 2 Porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e
mães, ingratos, profanos, 3 Sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, 4
Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que
amigos de Deus, 5 Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia
dela...
 JUDAS 4-19 Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este
mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de

Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. 8
E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e
rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. 10 Estes, porém, dizem mal do que não
sabem; e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. 11
Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo
20
ARQ: AJUNTE COMIGO E CALCULE O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 10:58:05.

engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. 12
Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apascentando-se
a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra
parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas; 13 Ondas
impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações; estrelas errantes, para os
quais está eternamente reservada a negrura das trevas. 15 Para fazer juízo contra todos e
condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade,

que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores
disseram contra ele. 16 Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte,
andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas mui
arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. 18 Os quais vos
diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo
as suas ímpias concupiscências.
Pois é, andamos cada vez mais para um momento onde imperará o
número 666, em todo o proceder do homem. Tanto nas coisas
materiais quanto nas espirituais.
No viver do homem marcado pela besta não existe lugar para
Deus Pai, Filho e Espírito santo. Não existe lugar para a graça,
poder, santidade, salvação, comunhão, do Pai/Filho/Espirito Santo.
No fim dos tempos não existirá espaço para a operação da
plenitude da graça de Deus, o Deus de toda graça, representada
pelo número 888.
Os servos do Senhor devem se afastar completamente da forma de
proceder do homem do mundo quando busca se levantar, seja nas
questões materiais seja nas relacionadas com a obra de redenção.
Nós dependemos do Senhor e das armas do Senhor para nos
colocar de pé.
Quem nos faz prosperar e o Senhor.
Quem nos salva é a destra do Senhor.
Quem nos edifica/santifica é o Espírito santo do Senhor.
Quem nos faz ter bens diversos é a benção do Senhor.
QUEM NOS LEVANTA E NOS MANTEM DE PÉ é O TODO-PODEROSO.

21
ARQ: AJUNTE COMIGO E CALCULE O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 10:58:05.

Os servos de Jesus devem viver a palavra do Senhor, e DEVEM
ensinar os seus FILHOS andarem no caminho da vida.
Devemos nos abster de usar as armas, o proceder, do mundo para
obter falsas vitórias.
Finalizamos dizendo, mais uma vez, que: O número 666 É UMA
FIGURA tipológica, tanto é que o Espírito santo, no livro de
apocalipse, manda calcular o número, e diz que é um número de
homem...
Por ser número do homem é representado pelo número “6”, e por
ocupar o lugar do Pai, do Filho e do Espírito santo, resulta em
“666”.
Pergunto para quem ainda acha que o número da besta, o 666
seria literal/material: Os “cristos” que estão aparecendo

por todos os lados seriam de fato Jesus o filho de Deus?
Resposta: Os “cristos”, os homens que atualmente dizem ser
“Jesus”, não são o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus.
Mesmo que digam que é Jesus, mesmo que sejam adorados, mesmo
que tenham o mesmo nome do Senhor, mesmo que façam milagres/fogo
cair do céu, mesmo assim, NÃO seria O SENHOR JESUS, não seria o
cordeiro de Deus. Jesus nos alertou sobre isso...
Pois bem, AINDA que o número 666 seja implantado em pessoas,
através de chips, tatuagens, ou doutras formas, mesmo assim ISSO
NÃO SERIA O número 666 do qual o Espírito santo fala a igreja, no
livro de apocalipse...
O PROBLEMA DA FRAUDE TEOLÓGICO SOBRE o número 666 É QUE o
desconhecimento da verdade sobre a SIMBOLOGIA BÍBLICA do número
666 leva as pessoas a FICAREM TEMENDO algo literal, do tipo
implantação de chip, ou uma marca pintada/tatuada na pele.
O engano leva as pessoas a rejeitarem uma marca falsa e a
aceitarem a verdadeira marca da besta que é a deformação do
caráter espiritual e comportamental.
Alguém pode estar marcado pelo agir mundano da besta, mesmo
achando que não estaria marcado como o número dela, apenas por não
ter, fisicamente, um número 666 colado em sua pessoa.
Veja nisso uma astúcia do inimigo na confusão sobre o número
666. Ele estar ai para enganar, matar, roubar, destruir, os
cristãos.
22
ARQ: AJUNTE COMIGO E CALCULE O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 10:58:05.

O inimigo distorce o que significa a marca da besta com
idiotices materializadas em chips, tatuagens e outras besteiras,
que tem aparência de ser o número 666, mas não é a verdadeira
marca maligna da besta, esse engano provoca a morte de crentes.
Muitos e bons religiosos NÃO ALCANÇARAM QUE O número 666 É UMA
REFERÊNCIA a comportamento humano corrompido pelo maligno.
Juntado
a
numerologia
representativa
bíblica,
do
PAI/FILHO/ESPIRITO SANTO, daria (111 como unicidade/comunhão), OU
(333 trindade), ou o (777 perfeição absoluta em tudo), OU (888 o
Deus da bondade, da misericórdia, de toda a graça).
Essa presença santa, essa multiforme graça, esse Cristo em nós
esperança da gloria, isso é o governo que Deus opera em seu seus
servos, e no mundo.
O adversário coloca NO LUGAR de DEUSPAI/DEUSFILHO/DEUSESPÍRITO
SANTO O 6,6,6, o número de homem, (666), o número da besta, como
diz a bíblia.
Pois bem, é ISSO: No lugar do Pai, do Filho e do Espírito
santo (111), (333), (777), (888) todos esses representando o todopoderoso Deus, o inimigo tem uma obra de imitação, tem colocado o
“666”. O dragão tem dominado a mente do homem, inclusive no
entendimento espiritual da bíblia, como é o caso de um
entendimento teológico do número 666 e do pré-tribulacionismo.
Ainda que surjam muitos números 666 implantados em corpos
humanos isso não será o número 666 previsto no livro de
apocalipse.
Creia desta maneira tendo em conta que tem aparecido e
aparecerão muitos CRISTOS, sem ser o verdadeiro JESUS CRISTO.
Saiba que têm surgido muitos 666 sem ser o real número da besta, o
número profetizado no livro de apocalipse.
Interessa ao DRAGÃO toda confusão e deturpação no entendimento
da bíblia. Porque isso impedirá que os cristãos compreendam o
falar de Deus,38 e se livrem da condenação ao lago de fogo eterno.
No caso do número “666”, muitos estão preocupados com uma
marca física, esquecendo-se de ter uma vida espiritual marcada
pelo Espírito santo.

38

Para mais entendimento sobre tipologia bíblia, leia nosso trabalho: A BÍBLIA ALÉM DA LETRA.

23
ARQ: AJUNTE COMIGO E CALCULE O NUMERO DA BESTA O NUMERO 666
Página: www.revelacaodabiblia.com.br E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 10:58:05.

Os defensores de uma marca real, literal, de um chip, de uma
tatuagem,
podem
já
estar
marcados
de
forma
“espiritual/comportamental” com a marca da besta.
Muitos cristãos podem estar plenamente agindo com a marca do
mundanismo, em decorrência da marcação do número 666.
Essas pessoas já estariam espiritualmente vivendo sob o
domínio do maligno, debaixo da marca da besta, independente de
existência de um chip, ou de uma tatuagem, contendo o número 666.
Veja um exemplo de falta de discernimento de a bíblia sobre a
marcação da besta, em pessoas cristãs:

Tenho um colega de trabalho que se recusou a comer um sanduiche
de mortadela porque a religião dele ensinava não comer carne de porco.
Aquele homem que não quis comer carne de porco ostentava um
“rabo de cavalo” na sua cabeça. Tinha um penteado feminino em seus
longos cabelos.
Naqueles dias o principal ator de uma novela televisiva adotava
aquele tipo de cabelo comprido com o mesmo tipo de penteado.
Contive-me para não dizer para meu colega de trabalho que comer
carne de porco era aquele “penteado do tipo rabo de cavalo” que ele
trazia em sua cabeça.
Ele tinha aprendido aquele penteado, afeminado/mundano do ator
da novela.
Meu colega tinha se alimentado de quem vivia na lama do pecado,
tal qual o porco vive na lama.
O meu colega tinha se alimentado daquele tipo de comportamento
“mundano” e inadequado para servos do Senhor.
Ele tinha se assentado à mesa dos escarnecedores, tinha comido da
carne do porco, e achava que não comia carne imunda, carne de porco.
Ele entende que carne imunda na bíblia, em nossos dias, era algo
literal, e não o proceder mundano do homem que vive praticando o
pecado como forma de vida.
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Lembrando que literalmente, nos dias da lei de Moisés, a carne
de porco era o que os judeus não podiam comer, por ser segunda a
lei de Moisés, imunda para eles.
No entanto, no novo testamento, a revelação de animais limpos
e impuros é uma aplicação a comportamento humano. Animais imundos
é uma tipologia que aponta para os gentios, para as pessoas do
mundo.39
10)

OSCULO SANTO DE DESPEDIDA.
Que o Senhor nos livre de todo comportamento mundano.
Que Jesus nos purifique de todo andar nos comunicando com as
obras infrutuosas das trevas.
Que o Senhor nos conceda mais discernimento espiritual da
bíblia.
A paz do Senhor Jesus.

LEIA A BÍBLIA. Acesse: www.revelacaodabiblia.com.br para mais informações bíblicas.

39

Leia a história de Cornélio x Pedro, em Atos dos apóstolos capítulo 10, para clarear o
entendimento sobre animais impuros, dentre os quais está o porco. Ali Pedro, pelo Espírito
Santo, discerne que animais comuns e imundos era uma tipologia que apontava para os gentios.
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