A verdadeira marca da Besta 666 não é um chip!
A verdadeira marca da besta não é um chip pois não existe pecado em se usar um chip, já não temos cartões de credito e debito
com chip? Não usamos chips em nosso celulares?
O Chip é uma falsificação da marca da besta, para confundir o homem e desviar-nos do verdadeiro foco, enquanto todos estão
focados no chip e com medo do chip o inimigo está espalhando a sua verdadeira marca da besta pelo mundo todo!
A marca da besta é dada através de um pecado, uma desobediência a Deus, e não um chip ou tatuagem.
A marca da Besta é dada quando se aceita e obedece as ordens dada pela besta 666.
Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem
obedecem: escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? (Romanos 6:16)
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,
(Apocalipse 13:16)
Precisamos entender que “na mão e na testa” é uma linguagem figurativa e não literal, ou seja é uma parábola.
Na mão quer dizer atitude e na testa quer dizer concordância aceitação na mente.
Pensem comigo; se a marca da besta realmente fosse um chip como muitas igrejas e pastores ensinam, então a marca de Deus que
também é dada na mão e na testa seria o que? Outro chip de cor diferente?
É isso mesmo! Deus também tem um selo dado na mão e na testa!
Para que temas ao SENHOR teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, [...] E estas palavras, que hoje te
ordeno, estarão no teu coração; E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e
deitando-te e levantando-te.Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos.
(Deuteronômio 6:2-8)
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens
que não têm nas suas testas o selo de Deus. (Apocalipse 9:4)
Muitos pensam que a principal característica da marca da besta é a censura dada através dela, “proibir de comprar ou vender” mas
a principal característica dela é o pecado que ela envolve, que torna diferente os bons dos maus.
Como foi citado no texto acima o que classifica os selados por Deus ou pela Besta são as nossas atitudes (releia Romanos 6:16)
O que farão os maus para ter esta marca? E o que os bons não farão para não serem selados por essa marca?
Para descobrimos o que é a verdadeira marca da besta, primeiro precisamos entender qual é o verdadeiro selo de Deus.
Deus cria as coisas certas e o diabo cria a contrafação das mesmas coisas invertendo se os objetivos.
Veja agora algumas das principais contrafações da verdade criadas pelo Diabo e seus anjos caídos
Deus e a Verdade
Diabo e a contrafação da verdade
Trindade Divina (Deus Pai, Filho e Espirito Santo)
Trindade do mal (Besta, Anticristo e Falso Profeta) (Apoc16:13)
União das Igrejas para o bem (João 10:16)
União das Igrejas para o mal (Apoc16:13-14)
Faz descer fogo do Céu (Apocalipse 13:13)
Fazer fogo descer do céu (Marcos 1:8)
Verdadeiro Cristo
Anticristo (Mateus 24:5 e 11)
Apóstolos Verdadeiros
Falsos Apóstolos (2 Coríntios 11:13)
A Igreja Verdadeira (Apocalipse 12-1, 12-17, 14:12 e 19:10)
A Igreja Falsa (Apocalipse 17-5)
Profetas verdadeiros
Falsos profetas (2 Corintios 11)
Marca de Deus na mão e na testa. (Deuteronômio 6:2-6)
Marca da Besta na mão e na testa. (Apocalipse 13:16)
Selo de Deus dia do Senhor o Sábado (Apoc 9:4, Eze 20:20 e12) Selo do Diabo o Domingo (Daniel 7:25)
Deus nos ensina que ele também tem um selo na mão e na testa dos seus escolhidos, e este selo é dado quando guardamos todos os 10
mandamentos incluindo o sábado que é sinal que aceitamos Deus como nosso criador. (Deuteronômio 6:2-6) (Apoc 9:4, Eze 20:20 e12)
Então basta fazer o contrário e teremos a marca da besta, negue os 10 mandamentos, e ao invés de guardar o sábado guarde outro dia como
domingo.
Passagens bíblicas do Selo de Deus:
E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. (Ezequiel 20:20)
Também lhes dei os Meus sábados, para servirem de sinal entre Mim e eles, para que soubessem que Eu sou o Senhor que os santifica” (Ez. 20:12)
A Besta do Apocalipse 666 é o poder Romano sobre a Igreja Cristã, Jesus e os Apóstolos criaram a igreja “Católica Apostólica” que quer dizer Igreja
Universal dos Apóstolos de Jesus” Já a Igreja Católica Apostólica Romana, veio mais de 300 anos depois da morte de Cristo, onde foram feitas
diversas alterações na doutrina original cristã, como adoração a imagens e ídolos, eucaristia, e centenas de outros costumes pagãos.
Vejam as afirmações da Besta sobre o que é sua marca de autoridade e como ele se colocou no lugar de Cristo como se fosse o Próprio Deus:








O Papa e Deus são o mesmo, logo ele tem todo o poder nos Céus e na terra” (Papa Pio V, em Barclay, Cap XXVII, p. 218, “Cities Petrus)

“Pelo meu divino poder eu aboli o dia do Sábado e te ordeno guardar o primeiro dia da semana”.E todas as nações se ajoelham em
reverencia e obediência ao comando da Santa Igreja Católica. (T and Wright CSSR in a Lecture Heart for Kansas em 18/02/1884).
A Igreja Católica por 1000 anos antes da existência dos protestantes, pela sua virtuosa missão divina, mudou o dia Sábado para o
Domingo. (The Catholic Mirror 23 de Setembro de 1893 publicado pelo Cardeal James Gibbons).
Nos, observamos o domingo, no lugar do sábado por que a Igreja no “Concilio de Nicéa em 325 DC, transferiu a solenidade do 7º
dia para o domingo” (Peter Guyrman Os conversos do Catecismo da igreja católica segunda edição 1910 pagina 50)
"O Domingo é a nossa MARCA de autoridade… A Igreja (de Roma) está acima da Bíblia; e esta transferência da observância do
Sábado para o Domingo é a prova desse fato." (Catholic Record, 1 de Setembro de 1923.)
O Domingo é uma instituição católica, e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. Do princípio ao fim das
Escrituras não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto semanal, do último para o primeiro dia
da semana."(Catholic Press, 25/08/1900)

Agora vejam que interessante o significado do título dado aos Papas “Enciclopédia Wikipédia: Vicarius Filii Dei = Vigário de Cristo
(em latim Vicarius Christi) Um vigário é um servo que representa um superior, administrando a posição detida no lugar do verdadeiro
soberano; sinônimos incluem “representante” ou “enviado (OBS: Ao se Somar as letras deste nome no seu correspondente número
romano a soma total é 666) Nada temos contra a Igreja Católica fundada por Jesus, mas por que aceitar as mudanças feitas por Roma?
Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema.
Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já
recebestes, seja anátema (Gálatas 1:8-9)

O primeiro cumprimento das profecias
No texto a seguir vemos o cumprimento do poder da marca da besta 666 (a segunda besta fara tudo novamente.)
Os bispos e os sacerdotes tomem cuidado e proíbam sob pena de excomunhão qualquer pessoa de presumir ou dar apoio ou auxílio aos
seguidores desta heresia “A Guarda do Sábado” São hereges isso não deve acontecer!
Onde quer que estes sejam descobertos não se deve ter com eles nenhum negócio de compra ou venda.
De modo que privados do auxílio normal da vida eles sejam compelidos a se arrepender dos seus maus caminhos.
Quem ousar a desrespeitar esta ordem seja excomungado, que seja considerado parceiro deles na mesma culpa.
A todos que encontrarem que sejam aprisionados e que sejam punidos com a perca de todas as suas posses
(Decreto Papal: The Synod of Tholouse, A. D. 1163)
Após isso o Rei Ildenfonsus de Arragon mabdiy banir e matar todos os Waldensers em 1194

O Projeto a Marca da Besta está em andamento
De acordo com as profecias dada por Jesus no Apocalipse a Segunda Besta dará poder novamente a primeira que fara tudo
novamente, haverá outra grande perseguição mas, desta vez mundial,
"Exerce toda a autoridade da primeira besta em presença dela, e faz que a terra e seus habitantes adorem à primeira besta, cuja
ferida mortal foi curada. Também faz grandes sinais, de tal maneira que inclusive faz descer fogo do céu à terra diante dos homens"
(Apocalipses 13:12,13).
Você evangélico das Igrejas Assembleia, Congregação ou outras protestantes notem que a Igreja Romana nada tem contra vocês.
Mas um só povo ela realmente pede poder a criação de leis e poder de polícia para que obriguem a obediência a ela, essas leis são
contra todos os que não aceitem trabalhar aos sábados e folgar aos domingos.
Se você acha estranho que os Adventistas guardem o sábado, por que não acha estranho que os outros guardem o domingo?
Veja as principais alterações feitas pela igreja Romana dos mandamentos de Deus.
Os Dez mandamentos de Deus
(Santa Bíblia, Êxodo 20: 3-17)
1 . Não terás outros deuses diante de mim.
2 . Não te farás para ti imagem esculpida, nem nenhuma
semelhança do que esteja acima no céu, nem abaixo na
terra... Não te inclinarás a elas, nem as honrarás.
4 . Lembra-te do dia de sábado para santificar

Os Dez mandamentos dopapado
(Catecismo Católico Herder, pág. 190)
1 . Não terás outro Deus mais do que a mim.
(Apagado, mas implícito no primeiro mandamento segundo as págs.
198 e 199 do mesmo catecismo).
3 . Santificarás Domingos e festas,
Quem não cumprir peca gravemente" (Explicação do mandamento
segundo as págs. 206, 207 do mesmo catecismo)

Nos textos a seguir várias citações onde a Igreja Romana usara do poder de leis e da polícia para impor novamente seu decreto
dominical (Procure também no Youtube por este tema “Decreto Dominical”
Bendito seja Aquele que elevou o grande dia do Domingo acima de todos os dias. Os céus e a terra, os anjos e os homens
abandonam-se à alegria. […] Por isso, é natural que os cristãos se esforcem para que, também nas circunstâncias específicas do
nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Em todo o caso, têm a obrigação de
consciência de organizar o descanso dominical de forma que lhes seja possível participar na Eucaristia, abstendo-se dos trabalhos...
(Carta Apostólica Dies Domini de João Paulo II – 31 de Maio de 1998, Art. 55 e Art. 67 segundo parágrafo).
Todos os comércios incluindo os postos de gasolina e restaurantes deverão ser fechados aos domingos, por força de uma lei que
deverá ser criada por intermédio de oficiais eleitos pelo povo (Harold Lindsell, editor da revista Cristianismo Hoje, de 07/05/1976)
OBS: Existem várias outras declarações como estas citadas acima, mas como o espaço aqui nesta folha é pequeno em resumo
os governos farão leis para censurar as pessoas através de seus CPFs e CNPJs para que sejam proibidos de comprar ou vender
se não aquele que aceite a lei Dominical que além de obrigar a folga aos Domingos, obrigara o trabalho aos sábados.
Este é o objetivo do inimigo, Se Deus mandou Guardar o Sábado e disse que para ele isto é um sinal, quem é o homem para
mudar e dizer o contrario?


“Pelo meu divino poder eu aboli o dia do Sábado e te ordeno guardar o primeiro dia da semana”.E todas as nações se ajoelham em
reverencia e obediência ao comando da Santa Igreja Católica. (T and Wright CSSR in a Lecture Heart for Kansas em 18/02/1884).
 O Papa tem poder para mudar os tempos, ab-rogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo” (Decretal de
Translat, Episcopcap.)
 “Já que o Sábado, e não o domingo, é especificado na Bíblia, não é curioso que os protestantes, que professam extrair da Bíblia a sua
religião, observem o domingo ao invés do Sábado. Sim, é claro, não faz sentido, mas a mudança foi feita cerca de quinze séculos antes
do protestantismo nascer. Eles continuaram a obedecer a este costume [TRADIÇÃO], embora esteja baseado na autoridade da Igreja
Católica e não num texto explícito da Bíblia. Esta observância continua como uma lembrança da Igreja-Mãe da qual os protestantes se
desligaram, como um garoto que foge de sua mãe mas ainda carrega em seu bolso uma foto ou um cacho de cabelos de sua mãe”.
(Reverendo John O’Brian, A Fé de Milhões, págs. 421-422.)
Jesus não reduziu os 10 mandamentos em 2, ele apenas resumiu, reduzir é diferente de reduzir.
- Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da lei, sem que tudo seja
cumprido. ...Porque em verdade vos digo: até que o ceu e a terra passem, nem um J ou til jamais passará da lei, até que tudo se
cumpra...(Dicionário Aurélio Ab-rogar Pôr em desuso; anular, suprimir, revogar, derrogar. 2.Jur. Fazer cessar a existência ou a
obrigatoriedade de (uma lei) em sua totalidade:) Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim
ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no
reino dos céus. (Mateus 5:17-19) Vejam a opinião do apostolo Paulo: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes
estabelecemos a lei. (Romanos 3:31) Quando Jesus curava aos Sábados ou trabalhava a favor do evangelho ele não estava
transgredindo a lei, do contrário seria pecador Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão
da Lei.(1 João 3:4)
É licito fazer o bem aos sábados, em lei temos o chamado Exercício Regular de Direito e a Exclusão de ilicitude que explica o que
pode ser feito ou não de exceções, médicos podem cortar pessoas em cirurgias, bombeiros podem arrombar portas para socorrer
pessoas e assim por diante. As leis que Jesus anulou na sua morte, foram somente as leis “Cerimoniais” e não as “leis Morais”
Estudo retirado do site www.deusfaloucomigo.com.br onde encontrara várias outras referências bíblicas e históricas.

