
Estudando o Livro de Daniel  

FILME: 

1 – Material de Apoio: DVD – Depois do Armagedom 

2 - Versículos importantes do vídeo: 

“Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se 

manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se 

chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer 

Deus.” (2 Tessalonicenses 2: 3-4) 

Apostasia (em grego antigo απόστασις [apóstasis], "estar longe de") não se refere a um mero desvio ou um 

afastamento em relação à sua fé e à prática religiosa. Tem o sentido de um afastamento definitivo e 

deliberado de alguma coisa, uma renúncia de sua fé anterior ou doutrinação. Pode manifestar-se 

abertamente ou de modo oculto. (Ver na Wikipédia) 

 

“E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo deus; e contra o 

Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete; porque aquilo que 

está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das 

mulheres, nem a deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá.” (Daniel 11: 36-37) 

 

 

“E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão 

direita, ou nas suas testas, Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o 

nome da besta, ou o número do seu nome. 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.” 

(Apocalipse 13: 16-18) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Textos Complementares: 

 24  
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, 

se possível, enganar até os eleitos. (Mateus 24:24) 

 

13  E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens.  

 14  

Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os 

habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida 

pela espada e, contudo revivera. (Apocalipse 13:13 e 14) 

 

Discernindo a sã doutrina – Busque a sabedoria que vem de Deus por meio da oração e espírito humilde. 

Textos relacionados: 

Não há outro Evangelho: Gálatas 1.6-12 

Sã Doutrina – 1Timóteo 6.3-5 / 1 Timóteo 4:1-2 /  2 Timóteo 4.3-4 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina


Rejeite as fábulas profanas e enganosas: 1Timóteo 4.7  

1 Timóteo 1:6-7 

Sabedoria segundo os padrões humanos –1 Co 3:18-21 

Os falsos evangelistas e a influência do inimigo: 2Corintios 11.13-15  -  Mt 16:21 

Os falsos mestres – 2Pedro 2 

Distorcendo a Palavra de Deus – 2Pedro 3.15-16 

Quem é Paulo, quem é Apolo? 1 Coríntios 3.4-5 

“Quem não é contra nós é por nós” - Filipenses – 1.15-18  e Marcos 9:38-41  

Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da Verdade: 1Timóteo 2.3-6 

1 João 5.9-12 

Apocalipse 22.18-19 

 

Clique na imagem para acessar o documentário no Youtube: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NCgpVLhKAPw 

https://gloria.tv/video/4T6UXJiuyBPLD31xXeatWGisE   

https://gloria.tv/video/AAR7KrUQYfXi1h1Tz8aZwsF9c  

Para adquirir o DVD acesse este link:  

https://www.cemporcentocristao.com.br/dvd-depois-do-armagedom/p  

https://www.youtube.com/watch?v=NCgpVLhKAPw
https://gloria.tv/video/4T6UXJiuyBPLD31xXeatWGisE
https://gloria.tv/video/AAR7KrUQYfXi1h1Tz8aZwsF9c
https://www.cemporcentocristao.com.br/dvd-depois-do-armagedom/p
https://www.youtube.com/watch?v=NCgpVLhKAPw

