
 
 

Guia de Materiais sobre o 
Anticristo 

Pois uma das maneiras de encontrar Jesus, é denunciando seu opositor 
 

 

 

 
 

 

Milhões de pessoas ao redor do mundo creem que os Papas violam os 

mandamentos de Deus. E o mais grave: eles ensinam os cristãos a violarem 

também. Esse trabalho visa indicar obras do séculos XVI à XIX que ensinam 

que os Papas são os grandes inimigos de Cristo e mostrar os novíssimos livros, 

DVDs e programas colocados no Youtube do século XX e XXI. Nossa 

esperança é que os sábios estudem e encontrem a única verdade e o único 

caminho que é Jesus. 



 
 

O Anticristo adulterou os 10 mandamentos. Vejamos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Livros Recomendados sobre os Crimes do Anticristo: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1- A História Secreta dos Papas: Vício, Assassinato e 
Corrupção no Vaticano. Brenda Ralph Lewis. Editora 

Europa, 2010. Site de compra: Livraria da Folha. O Livro 
trata das histórias de perseguições que a Igreja Católica fez 

contra as minorias religiosas. Ricamente Ilustrado. 
 

http://livraria.folha.com.br/catalogo/1144911/a-historia-secreta-dos-
papas 

 
 

 
2- Os Papas e o Sexo. Eric Frattini. 2010. Site de 

Compra: Bertrand Editora. O Livro trata dos papas gays, 
zoofílicos, estupradores, incestuosos, pedófilos ou 

sádicos, passando por Papas filhos de Papas e Papas filhos 
de padres. 

 
http://www.bertrand.pt/ficha/?id=9600167 

 
 
 

3- Vaticano S/A. Gianluigi Nuzzi. Site de 
Compra:  Editora Escala. O livro trata dos 
casos de corrupção no Banco do Vaticano. 
No ano de 2012 novas denúncias surgiram 

na mídia. 
 

http://www.escala.com.br/detalhe.asp?id=12335&gr
upo=64&cat=298 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4- Bórgia (4 Volumes em Quadrinhos). Conrad 

Editora, 2005. Onde Comprar: site da Comix. Poder, 

conspiração, política, luxúria. Esses são alguns dos 

ingredientes da série de quadrinhos Bórgia: uma espécie 

de biografia não autorizada da família que é tida como 

precursora dos Corleone e que expõs os “pecados” da 

igreja católica do final século XV. Todos os atos 

praticados por Rodrigo Bórgia, e sua família, para se 

tornar o papa Alexandre VI estão na obra contada por 

um dos mais cerebrais roteiristas da Nona Arte da 

Europa, Alejandro Jodorowsky. 

5- O Grande Conflito (1888). Ellen 
White. Site de compra. Casa Publicadora 

Brasileira. Site de Leitura Grátis: 
http://www.ograndeconflito.com.br 

 
Obra disponível em edição completa de 

700 páginas ou resumida de 390 páginas. 
Um dos primeiros livros publicados da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia no 
século 19 demonstra os erros teológicos 
do Papado, seu menosprezo pela verdade 

e como luteranos, batistas e muitos 
outros lutaram contra essa instituição a 

custo de suor e sangue. 

 
 

6- As Profecias de Daniel e Apocalipse. 
Sir. Isaac Newton. (1733). O famoso 
físico chega a conclusão que o Papa 
governa o reino do anticristo. Edição 
brasileira foi publicada em 2008 pela 

Editora Pensamento. Newton recebeu o 
título de ‘SIR’. do Rei da Inglaterra. 

Onde Comprar: Submarino. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7- O Livro dos Mártires de John Foxe. 
(1559). Onde Comprar: site da Editora 
Mundo Cristão 
 

Narra as histórias de reformadores e 
mártires famosos, como Policarpo, John 

Wycliffe, John Huss, Lutero, Hugh 
Latimer, Thomas Cranmer e muitos outros 
que sofreram perseguição e martírio pelos 
pagãos e pela Inquisição. O livro contém 
uma severa crítica ao catolicismo e busca 
dar apoio à Igreja Anglicana, que fez o 

possível para colocar uma cópia dele em 
todas as paróquias do país. Foi publicado 

no Brasil em 2003. 

8- O Leviatã. Thomas Hobbes (1651). Onde 
comprar: Submarino. 
 

[...]Quando ao culto aos santos, das imagens e 
relíquias e outras coisas hoje em dia praticadas na 
igreja de Roma, digo que não são permitidas pela 

palavra de Deus (p. 469). Outro vestígio do 
paganismo é a canonização dos santos (p. 471). 
Dos pagãos romanos foi também que os papas 

receberam o poder de Pontifex Maximus (p. 472), 
outro vestígio da religião dos gregos e romanos é 

levar imagens em procissão (p. 473)… Toda 
hierarquia [da Igreja Romana], ou reino das trevas, 
pode ser comparado adequadamente ao reino das 

fadas (p 497). O poder espiritual do papa… 
consiste apenas no medo, em que se encontra o 

povo seduzido, de ser excomungado, por ouvir os 
falsos milagres, as falsas tradições e as falsas 

interpretações das escrituras (p. 499). (O Leviatã. 
Ed. Martin Claret). 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
9- Notas de John Wesley ao Novo Testamento – 
Igreja Metodista – 1754. 
Onde Comprar: Amazon.com 
 
Disponível gratuitamente na Internet pela Igreja 
Metodista, mas apenas em inglês. Wesley chega a 
conclusão no seu comentário de II Tessalonicenses 
capítulo 2 que os Papas merecem o título de filhos 
da perdição, embora creia que virá alguém pior 
que eles. 

Onde ler: 
http://www.biblestudytools.com/commentaries/wesleys-

explanatory-notes/ 
 

10- Confissão de Fé de Westminster – 
Igreja Presbiteriana – 1647 
 

Item 25.6: “Não há outro cabeça da Igreja 
senão o Senhor Jesus Cristo: Em sentido 
algum pode ser o papa de Roma o cabeça 

dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele 
homem do pecado e filho da perdição que se 
exalta na Igreja contra Cristo e contra tudo o 

que se chama Deus.”. 
Onde comprar: Editora Cultura Cristã 

Onde ler gratuitamente: 
http://www.luz.eti.br/do_confissaodewestminster1647

.html 
 

11- Comentários do Novo Testamento. 
Matthew Henry (1706).  

 
Em sua análise do novo testamento, 

especialmente da carta de II Tessalonicenses 2, 
Henry chega a conclusão que muitos já 

chegaram: Os Papas não são embaixadores de 
Deus. O Livro está disponível gratuitamente na 

Internet, mas apenas em inglês. 
Onde comprar: Casa da Bíblia OnLine 

Onde ler: 
http://www.biblestudytools.com/commentaries/matthew-

henry-complete/ 



Estudos em DVD E no YOUTUBE sobre o 
anticristo 

 
 

 

 
 

DVD O Grande Conflito pode ser assistido gratuitamente no Youtube1 
DVD Apocalipse A Resposta pode ser assistido no Youtube2. 

DVD Os 10 Mandamentos podem ser vistos no Youtube3 
 

Os 3 DVDs podem ser comprados em  http://www.oasis7.com.br 
 

                                                
1 http://www.youtube.com/view_play_list?p=B2740A6828839560 
 
2 http://www.youtube.com/view_play_list?p=D0D942AE5D2D808C 
 
3 http://www.youtube.com/view_play_list?p=FAA631209544B2A2 

 
 

Os 24 programas ‘’Apocalipse O 
Fim Revelado’’ foi produzido 
pela TV Novo Tempo e está 

disponível completo no Youtube: 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
2B1D27FD79420EF2 



TV que denuncia o anticristo 
 

http://novotempo.com/tv/ 

 
 

Rádio com estudos regulares sobre o anticristo 
 

http://novotempo.com/radio/ 

 
 

Blog com fotos do Museu da Inquisição de Lima/Peru 
 

http://santainquisicaocatolica.blogspot.com.br/ 
 

 


