
                                                
 

 As Três Mensagens Angélicas 

MENSAGEM DO PRIMEIRO ANJO   

“  Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos que se 
assentam sobre a terra, e a cada nações, e tribos, e línguas, e povo; dizendo em grande voz: temei a 
Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o 
mar e as fontes das águas.” (Apoc.14:6 -7)” No pricípio, criou Deus(YAHWEH) os céus e a terra 
(Gen. 1:1). Crês tu que Deus(YAHWEH) é um só? Fazes bem pois os demônios crêem e tremem” 
(Tiago 2:19). “Eu sou Deus(YAHWEH), e não há outro; além de mim não há Deus;... além de mim 
não há outro (Isa. 45:5-6)”. “A vida eternaé esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, e 
a Jesus Cristo, quem enviaste”(João 17:3): “todavia, para nós há um só Deus(YAHWEH), o Pai, de 
quem são  todas  as  coisas  e  para  quem existimos:  e  um só  Senhor,  Jesus  Cristo(Yahshua  Ha 
Mashiach), pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele.”(ICor.8:6). “Mas vem a hora e já 
chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o PAI em espírito e em verdade: porque são 
esses que o PAI procura para seus adoradores”(João 4:23). “ a qual em suas épocas determinadas, 
há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores; o único que 
possui imortalidade,...”(I Tim.6:15-16).” ...Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta...”(Tiago 
1:13). Há um único Deus(YAHWEH), o Pai, o único que possui a imortalidade, e o único que não 
pode ser tentado.Jesus(Yahshua) é o Filho de Deus(YAHWEH), foi gerado do Pai, antes no céu e 
depois  na  terra  (Heb.1:5-6;  I  João  5:1).  Um  dia  ele  nasceu.(ICor.1:24;  Prov.8:22-30); 
Jesus(Yahshua) foi tentado (Luc 4:2), Todo o nosso culto é ao Pai, em nome de Jesus(Yahshua), 
nosso  único  intercessor  (IJoão 2:1).  Em nenhum lugar  na  Bíblia  encontraremos  que  devemos 
adorar uma trindade, pois a trindade é pagã. Obs: o texto: Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e 
do  Espírito  Santo  (Mat.28:19),  foi  modificado  por  Tertuliano,  ver:  Enciclopédia  Britãnica  11° 
edição Vol.03. Enciclopédia da Religião-Canney, pag.53. YAHWEH o Pai, é o Criador e fez todas 
as coisas, tanto no céu como na terra.(Isaias 44:24). O Batismo é feito em nome de Jesus(Yahshua) 
(Atos 10:48, 19:5). 
Nestes  últimos  dias  Deus(YAHWEH)  terá  um povo que  conhecerá  que  somente  YAHWEH é 
DEUS   único, e   JESUS CRISTO  (  YAHSHUA HA MASHIACH  ) é filho de   DEUS   (I Cor. 8:5-6) 
  

MENSAGEM DO SEGUNDO ANJO 
  

“Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado de beber a 
todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição”. (Apoc. 14:8). Babilônia deriva de Babel que 
significa confusão ou desordem. O 2° anjo do Apocalipse está afirmando que em virtude da perfeita 
compreenção da primeira mensagem Angélica que acabamos de estudar, a grande confusão caiu. 
Hoje há muita confusão de religião, de doutrinas, cada um interpretando a bíblia da sua maneira 
quando existe uma maneira correta que é ESTA ESCRITO. (Mat.4:4). Se não estiver escrito não 



podemos aceitar. O apóstolo Paulo profetizou: “Ora, o aparecimento do iniquo é segundo a eficácia 
de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que 
parecem, porque não escolheram o amor da verdade, da Bíblia (João 17:17) para serem salvos. (II 
Tess.  2:9-10).  O  MAIOR  ENGANO  ESTÁ  NA  ADORAÇÃO  E  NA  GUARDA  DOS 
MANDAMENTOS. “O principal de todos os mandamentos é: Ouve ò Israel, o Senhor(YAHWEH) 
nosso Deus é o único Senhor(YAHWEH)! Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração”... 
(Mar. 12:29; Deut. 6:4). “Aquele que guarda os meus Mandamentos esse é o que me ama”. (João 
14:21).  DEVEMOS GUARDAR APENAS OS MANDAMENTOS DE DEUS.  (  que  estão  em 
Exôdo 20:2-17), Não de homens, nem de padres, nem de pastores. “Em vão me adoram, ensinando 
doutrinas que são preceitos de homens. “Neglicenciando, o mandamento de Deus (YAHWEH), 
guardais tradição de homens”.(Mar.7:7 e 8). O povo de Deus(YAHWEH) são aqueles que guardam 
os mandamentos de Deus, e mantém a fé de Jesus(Yahshua) (Apoc. 12:17). 
  

MENSAGEM DO TERCEIRO ANJO 
  

Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e 
recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, 
preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos 
santos anjos e na presença do Cordeiro”.(Apoc. 14:9 e  10). A Besta é um animal, e biblicamente 
significa: rei, reino e poder (Dan. 7:17 e  23), é também o quarto poder citado no livro de Daniel 
(Dan.7:7). Quem é esse poder? Conforme a história mundial, o quarto poder a dominar o mundo, a 
partir de Daniel foi Roma. Segundo o livro de Daniel, a besta, esse poder. Cuidará de mudar as 
tempos e a Lei...(Dan.7:25). E também se assentará no trono de Deus(YAHWEH) ostentando-se 
como se fosse o próprio Deus(YAHWEH), (II Tess.2:3-4). O poder romano através do imperador 
Constantino no dia 7 de março de 321 D.C., no concílio de Nicéia, promulgou o decreto dominial 
mudando a santificação do sábado bíblico para o domingo pagão (Sunday-Em inglês=dia do sol). 
Os  pagãos  adoradores  do  deus  sol  santificavam  o  domingo  “o  domingo  é  nossa  marca  de 
autoridade... A igreja católica está acima da Bíblia, e essa transferência da observância do Sábado é 
prova  desse  fato”.  Arquivo  Católico  de  01/09/1923,  Catecismo  Título:  Os  10  mandamnetos, 
também nesse concílio, e no concilio de Constantinopla em 381 d.c., foi promulgada a adoração ao 
deus trino, é paganismo. “A Adoração a trindade é a doutrina central da fé católica” Catecismo do 
católico de hoje. Pag.11. 
  

SELO, SINAL OU MARCA DE DEUS 
  

“ E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do DEUS vivo; e chamou com grande 
voz aos quatro anjos... Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua 
fronte os servos do nosso DEUS”. (Apoc. 7:2-3). “Selado na fronte, não é algum selo ou sinal que 
possa ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo 
que não possam ser abalados”. SDA Bible Commentary, vol 4, pag.1161. Veja biblicamente o selo 
de DEUS(YAHWEH): “E santificai os meus sábados; eles servirão de sinal entre mim e vós para 
que saibas que eu sou o Senhor(YAHWEH) vosso DEUS”. (Ezeq.20:12); “Lembra-te do sábado, 
para santificar...por isso abençoou o dia de sábado, e o santificou”. (Exôdo 20:3-17;  Gen. 2:3). 
Outro selo de Deus(YAHWEH): “Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 
cento e quarenta e quatro mil,  tendo na fronte o seu nome e o nome de seu Pai.  (Apoc. 14:1) 
Conclusão: o selo de Deus(YAHWEH) é o sábado, e o entendimento que só  YAHWEH e  Jesus 
Cristo(Yahshua Ha Mashiach) podem ser adorados. E  YAHWEH,  que é o Unico DEUS, e o 
único digno de culto.  
  

SELO, SINAL OU MARCA DA BESTA 
  

Vimos que o selo de   DEUS  (  YAHWEH  ) é o   SÁBADO  , e a adoração é somente a   YAHWEH   e a   



Jesus CRISTO  (  Yahshua Ha Mashiach  ) seu filho, e que existe um Único    DEUS  ,    YAHWEH  , e 
que a besta o quarto poder que foi Roma, cuidaria de mudar a lei (Dan.7:7-25). A igreja de roma, 
mudou a guarda do sábado para o domingo e a adoração ao DEUS único para um deus trino, no 
Concílio de Nicéia em 325 d.c.e Constantinopla em 381 d.c., fica claro que o domingo e a trindade 
são a marca ou selo da besta,  paganismo é anti-bíblico e todos os que invocam o deus trino e 
guardam o domingo irão receber a marca da besta. 


