
Papa Francisco - Abu Dhabi - Encuentro interreligioso- 2019-02-04 

https://www.youtube.com/watch?v=V2hP-rglGh4&feature=youtu.be 

 

Assistindo aos primeiros 15 minutos e depois a partir dos 40 minutos já se tem uma boa visão do que está acontecendo 

neste evento e o que significa em termos de profecias bíblicas. 

 

 

PAPA FRANCISCO DIZ QUE JESUS FRACASSOU NA CRUZ!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=-Cr3Y_DfeGM&feature=youtu.be 

 

O papa Francisco não entende o significado de Cristo ter se entregue para morrer na cruz.  

Ele não tem o Espírito Santo. O espírito que habita nele é o espírito do anticristo, por esta razão ele pensa que a cruz de 

Cristo representa a sua derrota, a derrota de Deus e a vitória do Diabo. 

 

O crucifixo representa para ele, portanto, um trunfo do Diabo sobre DEUS e o seu Cristo, seu Filho Jesus. 

Ele é um blasfemador que está conduzindo milhões de pessoas para o inferno, juntamente com ele. 

Confiram o texto abaixo: 

 

 

JESUS X A SERPENTE  
 

O Filho de Deus x o Diabo (a antiga serpente: Ap.12:9 e Ap.20:2)  
 

ANTIGO TESTAMENTO: 

 Números 21:4 a 9 - Deus manda Moisés por uma serpente sobre uma haste 

4. E eles partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom; e a alma do povo 

ficou muito desencorajada por causa do caminho. 

5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxestes do Egito, para que morrêssemos neste 

deserto? Porque aqui não há nem pão nem água; e este pão leve traz repugnância à nossa alma. 

6. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel 

morreu. 

7. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor, para que tire 

de nós estas serpentes; e Moisés orou pelo povo. 

8. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste; e todo aquele que for 

mordido, ao olhar para ela, viverá. 

9. E Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste; e acontecia que, se uma serpente mordia algum 

homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2hP-rglGh4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V2hP-rglGh4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-Cr3Y_DfeGM&feature=youtu.be


 NOVO TESTAMENTO:  

João 3:14 

"E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado;" 

Assim como a serpente erguida no deserto representava o livramento da morte para quem olhasse para ela no madeiro, 

Jesus salva quem crê no seu sacrifício pelos nossos pecados quando foi erguido na cruz. No madeiro o seu corpo foi 

crucificado juntamente com os nossos pecados, representados pela serpente no deserto. 

 

 Efésios 2:14-15 

14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, derrubando a parede de separação entre nós, 

15. ABOLINDO na sua CARNE a INIMIZADE, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar 

em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. 

 

 Pela paixão de Cristo ganhamos a salvação, gratuitamente. 

 Colossenses 2:13-14 

13. E, quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente 

com ele, perdoando- vos todas as ofensas, 

14. apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou- a do meio de nós, 

CRAVANDO-A na sua CRUZ. 

 

A serpente representa os nossos pecados cravados COM Cristo na cruz. 

Confira em 1 Pedro 2:24: 

"Aquele que EM SEU PRÓPRIO CORPO levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os 

pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes curados." 

 

Em João 19:30 quando Jesus entrega o espírito e morre, ele diz: "ESTÁ CONSUMADO" 

Confira:  

Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado; e ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 

Neste exato momento JESUS venceu o diabo, ele havia consumado a tarefa de entregar-se a si mesmo para que em seu 

corpo nossos pecados fossem crucificados e nós fossemos perdoados pelo seu sacrifício. 

 

Confira em 1Pedro 3:18: 

Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus; sendo 

colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. (Confira 1 Coríntios 15:21-22 e Romanos 5:15 a 21) 



2 Coríntios 5:2 diz: 

Porque aquele que não conheceu pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 

Se Jesus tivesse desistido desta obra grandiosa no Getsêmani (Mateus 26:36 a 42) todos nós estaríamos condenados à 
morte eterna. 

Mas o papa Francisco afirma que "Jesus fracassou na cruz",  o que leva a entender que o  crucifixo representa para ele um 
troféu do Diabo sobre DEUS e o seu Filho Jesus.  

Lúcifer, o deus do papa Francisco, o fez crer que ali na cruz ele havia vencido o Filho de Deus e que ele é superior a Deus. 

 

Em João 19:10-11 está escrito: 

Disse-lhe, então, Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar, e tenho poder 

para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado; por isso 

aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. 

 

E em João 10:17-18 lemos:  

Por isto o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira 

de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para a dar, e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse 

mandamento eu recebi de meu Pai.  

JESUS deu a sua vida espontaneamente, NINGUÉM jamais a poderia tirar dele se Ele próprio não a tivesse dado por nós, 
deliberadamente. JESUS venceu o diabo na cruz, o nosso acusador, aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus.  

 

Em Apocalipse 12:10 lemos:  

E eu ouvi uma alta voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do 

seu Cristo; porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. 

 

Em 1 João 2: 1 e 2 lemos: 

Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e se algum homem pecar, temos um advogado com 

o Pai, Jesus Cristo, o justo. 

E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o 
mundo. 

 

 Quem é a antiga serpente? Confira em Apocalipse 12, verso 9: 

 E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo, e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 

 

Em Apocalipse 18:4 Deus chama o seu povo para saírem da falsa igreja,  confira: 

E eu ouvi outra voz do céu, dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para 

que não recebam as suas pragas. 



LEIAM A BÍBLIA E FUJAM DA FALSA IGREJA E DAS FALSAS DOUTRINAS: 

 
 
 

Confiram ainda este vídeo no YouTube com uma matéria sobre o Vaticano e o papa Francisco: 

                              

O vídeo mais bizarro sobre o vaticano!!! 

 https://www.youtube.com/watch?v=TkRbAtY5Tzc&feature=youtu.be 

Obs:  Desconsiderem o final do vídeo. 

 

 

 

Terminou o estudo desta página? Clique abaixo para conferir o próximo estudo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkRbAtY5Tzc&feature=youtu.be
https://profeciasbiblicas.weebly.com/cap-2-isaiacuteas-1412-15.html
https://profeciasbiblicas.weebly.com/cap-3-adoraccedilatildeo-agrave-estaacutetua.html

	JESUS X A SERPENTE   O Filho de Deus x o Diabo (a antiga serpente: Ap.12:9 e Ap.20:2)  

