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O Espírito do Anticristo 

1 João 4:2-3: “Nisto 

conheceis o Espírito de Deus: 

todo espírito que confessa 

que Jesus Cristo veio em 

carne é de Deus; e todo 

espírito que não confessa a 

Jesus não é de Deus; mas é o 

espírito do anticristo, a 

respeito do qual tendes 

ouvido que havia de vir; e 

agora já está no mundo.” 
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¹Espírito no sentido de 
= mentalidade, ideia, 
pensamento,  
inspiração, que exerce 
influência/poder/domí
nio sobre a forma de 
pensar, de sentir e de 
agir de uma geração. 

A presença misteriosa 
desse “espírito” já podia 
ser sentida nos dias de 
João. A presença espiritual 
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estava  lá, mas não a 
pessoa física do anticristo. 

A pessoa maligna – o 
anticristo - ainda está por 
vir. Mas o espírito do 
anticristo  está no mundo e 
a cada dia cresce em 
poder, influência e 
domínio, avançando sem 
parar sobre a humanidade. 

O “espírito do anticristo” 

podia ser identificado em 

muitos ensinamentos, 
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costumes, religiões, 

educação, governo e 

sociedade nos dias de 

João. O apóstolo, dotado 

do dom de discernimento 

espiritual, já  percebia na 

atmosfera de seus dias a 

presença do “espírito 

contrário a Jesus Cristo”.  

Trata-se de uma influência 

espiritual: forte, 

dominadora, penetrante, 
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universal e crescente que 

está ganhando território 

em todos os segmentos da 

civilização. 

João instruiu a igreja a por 

à prova os espíritos:  

“Amados, não creiais a 

todo espírito, mas provai 

se os espíritos vêm de 

Deus; porque muitos falsos 

profetas têm saído pelo 

mundo” (1 Jo 4:1). 
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Mas, como podemos saber 

quais pessoas/instituições 

estão falando e agindo 

pelo poder/influência do 

espírito do anticristo? 

Como reconhecemos a 

mentalidade do anticristo 

nos dias atuais? 

Uma pessoa ou uma 

instituição pode ser um  

porta-voz de um espírito 

maligno. Os ensinos 
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malignos são promulgados 

por porta-vozes humanos. 

São ensinos propagados 

pela mídia, governos, 

celebridades, etc..  

Os mestres do engano 

estão espalhando as 

“doutrinas de demônios” 

(1 Tm 4:1). 

Portanto, o teste da 

verdade relaciona-se com 
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a doutrina, com o que está 

sendo ensinado:  

João diz: “… e todo 

espírito que não confessa 

a Jesus não é de Deus; 

mas é o espírito do 

anticristo, a respeito do 

qual tendes ouvido que 

havia de vir; e agora já está 

no mundo” (1 Jo 4:3).  

1. Qualquer pessoa ou 

organização que não 
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reconhece Jesus Cristo 

como a Bíblia O 

apresenta; 

2. Qualquer pessoa ou 

organização que ensina 

algo contrário ao que 

Jesus Cristo apresenta 

nas Escrituras... 

 é um porta-voz das trevas, 

inspirado a falar e agir pelo 

espírito do anticristo. 
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A palavra anticristo 

significa “contra Cristo”. 

Pessoas/instituições que 

são contra Jesus, os seus 

ensinamentos e o seu 

povo; essas pessoas são 

servidoras de Satanás.  

O diabo se opõe a Cristo e 

deseja enganar a 

humanidade, fazendo uso 

de doutrinas de demônios 

nos quatro cantos da terra, 
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procurando formar ideias, 

ideologias, modismos, 

comportamentos, crenças,  

e uma cultura anti-Cristo. 

O inimigo trabalha 

ininterruptamente para 

manter as pessoas no 

engano:  

“Porque já muitos 

enganadores saíram pelo 

mundo, os quais não 

confessam que Jesus Cristo 
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veio em carne. Tal é o 

enganador e o anticristo” 

(2 Jo 1:7). 

O espírito do anticristo 

enganará todo o mundo” 

(Ap 12:9). 

A Bíblia ensina que a 

humanidade acabará por 

produzir um governante 

mundial, chamado “a 

besta”, que exercerá 

grande poder e exigirá 
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adoração de si. Ela terá 

“uma boca que profere 

arrogâncias e blasfêmias” 

(Ap 13:5) e tem o poder de 

Satanás (Ap 13:2).  

Durante o período da 

grande tribulação, o 

espírito do anticristo será 

personificado em uma 

pessoa, chamada de “o 

homem do pecado, o filho 

da perdição” em 2 Ts 2:3. 
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O invisível passará a ser 

visível. 

A Besta será a 

personificação do espírito 

do anticristo; esse ditador 

mundial será a culminação 

dos intentos malignos de 

Satanás ao longo dos 

séculos. A Besta 

incorporará todo o engano 

e perversão da verdade 

que o espírito do 
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anticristo, ao longo dos 

séculos, promoveu.  

João disse em seus dias 

Hoje, “o mistério da 

iniquidade já opera” (2 Ts 

2:7). O mesmo espírito que 

habitará em plenitude na 

Besta dos últimos dias está 

operando atualmente no 

mundo inteiro para trazer 

confusão e engano à 
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humanidade, afastando-a 

de Cristo. 

Procure discernir o que 

está por trás. 

 O que estava por trás da 

Serpente no Éden? 

 O que está por trás de um 

ídolo? 

O meu povo consulta o seu 

pedaço de madeira, e a 

sua vara lhe dá resposta; 

porque um espírito de 
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prostituição os enganou, 

eles, prostituindo-se, 

abandonaram o seu Deus. 

Os 4:12. 

Por trás de toda ideologia, 

movimento,militância há 

um espírito.  

O Preparo do Crente 

João lembra-nos que o 

Espírito da verdade habita 

no crente e ... “Filhinhos, 
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vós sois de Deus, e já os 

tendes vencido; porque 

maior é aquele que está 

em vós do que aquele que 

está no mundo” (1 Jo 4:4).  

Quem tem o Espírito Santo 

é iluminado por Deus e 

consegue discernir os 

fatos. Mas, lâmpada sem 

óleo não clareia ... e se não 

clareia não é possível ver 

na escuridão. 
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Há 4 situações que o 

crente precisa evitar a 

todo custo: 

 Entristecer o Espírito Santo.  

 Não estar cheio do Espírito 

de Deus. 

 Rejeitar o Espírito Santo. 

 Apagar o Espírito Santo. 

Satanás sabe disso e 

exerce um trabalho 

incansável não só na 

promoção da 
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incredulidade no mundo, 

mas no incremento da 

apostasia na igreja. 

A Missão do crente, 

portanto, é provar os 

espíritos se procedem de 

Deus (1 Jo 4:1). Temos que 

estar cheios do Espírito e 

ser “prudentes como as 

serpentes e simples como 

as pombas” (Mt 10:16).  
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Não abrace nada 

automaticamente. O 

espírito do anticristo está 

na política, na educação, 

na ciência, na copa do 

mundo, na música,  em 

toda parte. Estamos em 

campo minado. Há engano 

e armadilhas em tudo e 

em toda parte.   

SEMPRE ALERTA! 
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