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O Final dos Tempos 
 
 
 

Uns poucos anos nesta vida determinam 
como você passará a eternidade... 

Edson A. Franzen 
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1. O Final dos Tempos 

 
 

1.1. Onde encontrar Informação 
Muito se tem falado a respeito do final dos tempos, do final do mundo como 

alguns preferem erroneamente, em suma, dos últimos dias que antecedem a 
volta de Jesus e até após esta volta. 

Com os últimos acontecimentos como maremotos, terremotos, guerras, 
cataclismas..., os acontecimentos do fim dos dias estão ainda mais em evidência. 

Fim dos Dias é algo mais ameno comparado com o Fim dos Tempos ou Final 
dos Tempos. 

Este último é algo completamente cataclísmico. 
Os acontecimentos do último século têm levado um grande número de 

pessoas a interpretarem as profecias bíblicas das mais diversas formas. 
Interpreta-se através de símbolos, através de métodos científicos, através da 
retirada de fragmentos do texto, do texto como um todo, enfim de formas que 
trazem diferentes “revelações”, boa parte das quais destituídas de verdade. 

 

Existem muitas passagens bíblicas sobre o tema Segunda Vinda, Fim dos 
Tempos e Últimos Dias. E existe um livro inteiro na Bíblia que fala sobre este 
tema: o Apocalipse. 

 

Outras passagens, citando somente as mais utilizadas: Salmos 72; Isaías em 
muitos capítulos; Mateus 13, 24, 25, 28; Hebreus 9; Ezequiel 36; Daniel 7, 8, 
9, 12; Jeremias 23 e 33; Judas 1:14,15; Zacarias 6; II Pedro 2,3; I Coríntios 
15. 
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A interpretação correta do Apocalipse, o livro da revelação, deve passar pela 
análise do texto como um todo, e além disto, efetuando a confrontação, no 
mínimo, destas passagens, nunca esquecendo que o tema principal do livro é 
ainda e será eternamente o Senhor Jesus Cristo. 

 

É necessário ainda citar que nunca houve tantos magos, adivinhos e 
astrólogos, interpretando os acontecimentos dos últimos dias, muitos deturpando 
as Escrituras Sagradas e confundindo os fiéis do mundo inteiro. Convém que 
cristãos zelosos da Palavra de Deus tragam, à Luz do conhecimento humano, as 
verdades dos últimos dias, para não sermos enredados por falsos profetas, 
anticristos, falsos pregadores e situações que não nos permita sermos salvos e 
arrebatados para a glória do Senhor. 

 

Por desconhecimento das pessoas, o assunto informática, onde o foco 
principal é o computador, tem trazido discussões infrutíferas e murmuração na 
Igreja. Desmistificamos aqui o tema e apresentamos para você. 

 

1.2. As profecias e Hipóteses para o Fim 
Quero aqui relembrar ou apresentar para você estas profecias e hipóteses, 

rapidamente, sem aprofundar muito, com a intenção de ser a introdução do 
assunto principal deste livro. 

Convém lembrar também o que falamos em livros anteriores: sempre que 
pessoas tentaram descobrir ou profetizar os acontecimentos do fim, sugerindo 
datas, foram infelizes, erraram. 

Mas o que quero é que você conheça as principais profecias e hipóteses, 
para não ser enredado em mentiras futuras e que entenda o que está 
acontecendo. 

Daniel 12: 10: ... mas os sábios entenderão. 
 
1. O Código da Bíblia 
Nós já vimos o Código da Bíblia no livro 31 deste curso. 
Ali algumas hipóteses apareceram como elementos formadores do cataclisma 

último, como meteoros, guerras finais e anticristos maus. Não podemos esquecer 
que os matemáticos mais influentes do Código não gostam de prever o futuro 
com ele. 

O código fala de 2012 com: Terra aniquilada, mas o Senhor salvará: "Eu 
esfacelarei, diz o Senhor". 

Ele fala também dos anos de 2016 e 2019. Fala de meteoros e guerras 
nestes anos. 

 
2. Profecia de uma Senhora 
Lembrem-se também do que citei no livro 31 - O Código da Bíblia deste curso: 
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Deus sempre avisou seus profetas dos acontecimentos futuros e de seus 
Planos. Gênesis 18:17, Salmos 25:4, Amós 3:7. 

Recentemente alguns profetas de Deus de nossas gerações também têm sido 
avisados. 

Uma destas profetas falou a um amigo há quase 20 anos atrás (1994) que 
um presidente professor seria eleito, e que seu segundo mandato não seria nada 
popular. Que daí viria uma pessoa do povo, alguém que ninguém esperaria em 
sua eleição, e depois ganharia a reeleição. Nos Estados Unidos, nesta época 
(como aconteceu em 2008), seria eleito um presidente negro. E aqui no Brasil, 
na sequência, seria eleita uma presidente mulher. 

Ela avisou no entanto, que o presidente dos Estados Unidos, apareceria 
como uma pessoa boa, salvador do mundo no primeiro mandato (sabemos hoje 
que ganhou até o prêmio Nobel da Paz), e se reelegeria e que o segundo 
mandato (que começaria talvez em 2013 indo até 2016), seria uma catástrofe, 
pois mostraria a sua verdadeira face: iniciaria guerras com povos e países. 

Esta pessoa que me contou, diz que sabia o resultado de todas as eleições do 
Brasil desde então, e a profeta não errou nada até agora.  

Estas informações serão checadas nos próximos anos. 
 
3. Profecia do Povo Maia para 2012 
No mesmo livro 31, falamos disto. 
Segundo a Cosmologia Maia, o planeta passa por ciclos, e um destes ciclos 

findará em 21 de dezembro de 2012. Depois desta data coisas mudarão. 
Uns acham que será a aniquilação da Terra. Não foi... 
Outros acham que um novo advento, um momento de paz e conhecimento 

diferenciado acontecerá a partir desta data. 
Outros acham que se descobrirá algo sobrenatural, espiritual ou algo 

ufológico. Não foi descoberto. 
Outros que o eixo de gravidade ou o eixo Norte Sul (magnético) da Terra se 

alterará trazendo grandes consequências. Não aconteceu. 
Outros acham que tempestades solares castigarão o planeta. 
Outros, mais céticos, acham que não vai acontecer nada. 
 

Eu acredito que 2012 foi somente um marco, um começo, o início. É possível 
que os terremotos, maremotos, derretimento de calotas polares, clima louco, leis 
antibíblicas e cristãs, atentados, vulcões, desastres naturais e por falhas 
humanas, sejam intensificados nos próximos anos, levando as pessoas a 
pensarem que algo realmente apocalíptico esteja acontecendo. 

 

Peço para que todos virem suas proas, seus telescópios para o que acontece 
no Oriente médio e nos EUA. Os EUA sempre protegeram Israel. Quando o 
presidente americano não mais proteger Israel, e começar uma política de 
intolerância contra judeus e cristãos, ou de protecionismo mulçumano, o fim 
começou. 
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4. 2040 - o ano Final 
Um livro, escrito por um amigo que recebeu as informações em sonho e como 

várias revelações, chamado Ben Oliveira, pessoa completamente desinteressada 
de riquezas, poder ou reconhecimento (por ter tido uma cura milagrosa, ele 
disponibiliza seu livro de graça - o que torna esta história ainda mais fantástica). 
Este livro fala de profecias bíblicas que tem muito nexo. Há muita coerência no 
que ele fala. 

E até não invalida nada do que outros falaram, mas vai além e dá a data da 
volta de Cristo e o motivo bíblico para isto. 

E fala também a data do Final dos Tempos. O fim mesmo. 
Você pode ver este livro na íntegra em nosso site: 
http://www.teologiapelainternet.com.br/biblioteca/arquivos/Evangelicos/Divers

os/Ben%20Oliveira%20-%202040%20Abominacao%20Desoladora.pdf    
 

Resumidamente ele trata de: 
Daniel 12:11-12: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for 

tirado, e posta a abominação desoladora, haverá mil duzentos e 
noventa dias. Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e 
trinta e cinco dias. 

 

Daniel 8:11 E se engrandeceu até contra o príncipe do exército; e 
por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi 
lançado por terra. 

 

Mateus 24:15: 24:15 Quando, pois, virdes que a abominação da 
desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, 
atenda; 

 

Marcos 13:14: Ora, quando vós virdes a abominação do 
assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve 
estar (quem lê, entenda), então os que estiverem na Judéia fujam para 
os montes. 

 

Alguns estudiosos bíblicos falam que este momento da retirada do sacrifício 
normal e a colocação de abominações no templo, foi feita por volta de 170 a.C. 
quando Antioco IV Epifânio sacrificou um porco no altar, e roubou o templo de 
suas riquezas. 

 

Outros acham que a abominação desoladora foi quando os romanos 
colocaram uma estátua do imperador dentro do templo ou quando o general 
Romano Tito Vespasiano acabou com o 3º templo (o de Herodes) entre 68 e 70 
d.C. 

 

Mas o texto diz: 
"quando o sacrifício contínuo for tirado" 
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Isto é, quando não mais houver sacrifício judeu no templo, em cima daquela 
pedra que Abraão iria sacrificar Isaque, embaixo donde é hoje a Cúpula Dourada 
do Domo da Rocha.  

 

Em cima desta Rocha que foram construídos os 3 Templos: o de Salomão, de 
Esdras/Neemias e de Herodes. 

 

Mas depois de Antioco e mesmo depois de Tito, os judeus ainda sacrificavam 
animais na Rocha de Abraão. 

 

Somente quando a mesquita do Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, 
que foram completamente terminadas em 704-705 d.C, é que todo o sacrifício 
judeu não mais pode ser feito ali. 

 

O sacrifício judeu desapareceu desde 704 d.C. 
 

E desde então, até a data de hoje, nenhum animal foi sacrificado por um 
Judeu naquela Rocha, ou num Templo Judeu naquele local. 

 

 
 

 

Como o sacrifício acabou em 704 d.C., e somaremos 1260, 1290, 1335 anos 
(dias para anos é uma representação normal de profecias na Bíblia) do texto 
bíblico de Daniel. 
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Tudo começou porque foi iniciado o cumprimento da profecia de Zacarias 
2:11-12: 

 

E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao SENHOR, e serão o 
meu povo, e habitarei no meio de ti e saberás que o SENHOR dos 
Exércitos me enviou a ti. 

Então o SENHOR herdará a Judá como sua porção na terra santa, e 
ainda escolherá a Jerusalém. 

 

Isto iniciou em 1947 quando foi entregue ao povo judeu a Palestina.  
 

Olha, eu creio nisto, até porque até 2039 estará tudo mais caótico, mais a 
população pobre aumentará e mais governantes inescrupulosos aparecerão. 

 

Agora só resta trabalhar para que o maior número de almas sejam salvas e 
façam parte do exército de Deus que virá junto com Ele dos céus... 
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O Computador 
 
 
 

A revolução da informática muda tudo 
numa velocidade superior à 

possibilidade de compreensão do 
cérebro humano. É por isso que só os 

garotos de 14 anos conseguem 
entender o que está se passando. 

Afinal, eles não são seres humanos.  
Dave Barry, micreiro americano 
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2. O Computador 

2.1. Porque Falar de Computador 
Outro elemento é indicativo também do Fim dos Dias: o computador, que 

nasceu mais ou menos na mesma época da volta de Israel à Terra Prometida. 
 

Sim, porque somente devido a ele, é que: 
- o Código da Bíblia pode ser descoberto; 
- é possível hoje o que diz Daniel 12:4:... e a ciência se multiplicará; 
- a ciência, o armazenamento imenso de informações e o estudo 

destas informações possa descobrir o lugar de Deus nos céus, ou 
na dimensão que Ele está; 

- trará de volta a figura do Deus Criador, pois entenderemos que 
evolução é uma teoria ultrapassada e restará somente a Criação 
para explicar o começo de tudo, e os propósitos em cada criação.1 

 

Mas assim como muitos líderes disseram no passado que rádio é coisa do 
diabo, televisão é coisa do diabo, por não entenderem bem o que seja esta 
"caixa", assim também líderes disseram que o computador e a internet é coisa do 
diabo. 

 

Queremos desmistificar isto e também colocar uma certa lenha na "fogueira". 
 

2.2. O que é Um Computador 
 

Costumava apresentar o 
computador em aulas ministradas 
no passado da seguinte maneira: 

 

1. O que pensamos que 
ele seja 
Muita gente, inclusive crianças e 

jovens, conhecem os computadores 
através de filmes de aventuras ou 
de ficção científica, apresentando-
os como “máquinas misteriosas e 

inteligentíssimas”, capazes de causar mal ao ser humano, como o computador 
HAL do filme “2001 Uma Odisseia no Espaço” que consegue matar quase todos 
os astronautas a bordo de sua nave. Ou ainda como no filme o “Exterminador do 
Futuro”, onde as máquinas no futuro, dominaram a Terra e tentam exterminar 
seus moradores humanos. 

 

 
1 Veja o livro 20 - Teoria da Semeadura Extraterrestre que explica bem isto. 
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Esta noção de que o computador é uma máquina complicadíssima e 
superpoderosa vem do tempo em que somente engenheiros e cientistas com 
muitos anos de experiência conseguiam lidar com eles. Hoje, porém, os 
computadores são tão acessíveis e baratos que muitas pessoas estão 
comprando e aprendendo utilizar em muito pouco tempo, e em casa. 

 

2. O que ele não faz 
. Um computador não sente emoções como uma pessoa. Ele não pode sentir-se 

feliz, triste ou com raiva. 
. Um computador não é inteligente. Ele não consegue ter novas ideias, nem criar 

nada por sua própria vontade: eles são escravos totais dos humanos. A tão 
falada inteligência artificial, mesmo que implantada daqui há alguns anos em um 
supercomputador da época, fará uma criança de 3 anos parecer um sábio de 500 
anos. 

. Um computador não entende bem uma linguagem humana falada ou escrita. Ele 
tem sua própria linguagem, tão primitiva que só possui duas letras, ou estados: 
ligado e desligado. Ele precisa fazer uma grande associação destas letras para 
formar o alfabeto e os números que conhecemos. E é preciso criar tradutores 
complicados para que possamos escrever algo para que ele execute alguma 
ação. 

 

3. O que ele é 
Um computador é um conjunto de componentes eletrônicos usado para 

armazenar, recuperar e manipular informações. Só! 
 

Os engenheiros e cientistas que criam os computadores e tentam fazer deles, 
máquinas inteligentes, defrontam-se hoje em dia com problemas enormes. O 
maior deles é a baixa capacidade de memória do computador. É completamente 
impossível criar um computador com algo parecido com uma memória humana. 
Pelo menos nos próximos 50 anos. 

 

Por tudo isto, tenho absoluta convicção que não será o computador o 
grande AntiCristo dos últimos dias. 
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2.3. O Computador é a besta? 
 

Todavia muitas pessoas, mesmo 
sendo cristãos valorosos, ainda 
lutam na transformação do 
computador no marginal do futuro, a 
besta que emergiu do mar para 
assolar os povos e ser aliado do 
anticristo. 

Em alguns pontos podem ser que 
tenham razão. 

 

Existem 2 bestas no Apocalipse:  
- a besta que saiu do mar e  
- a besta que saiu da terra, ou 

falso profeta.  
 

Confesso que pode ser a besta que emergiu do mar facilmente. 
Até por causa do silício, um dos principais componentes dos chips, que é o 

material da areia do mar, como citamos antes. 
 

Apocalipse 13:1 (NTLH) Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 
dez chifres e sete cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram 
blasfêmias, escritos nas cabeças. 

13:2 O monstro que vi parecia um leopardo; os seus pés eram como os de um 
urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu 
poder, o seu trono e grande autoridade. 

13:3 Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe 
mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o 
monstro. 

13:4 Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao 
monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: - Quem é tão forte como o 
monstro? Quem pode lutar contra ele? 

13:5 Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias 
contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante quarenta e dois meses. 

13:6 Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar 
onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. 

13:7 Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E 
também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. 

13:8 Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes 
da criação do mundo, têm o nome escrito no Livro da Vida, o qual pertence ao 
Cordeiro, que foi morto. 

13:9 Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto: 
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13:10 Quem tem de ser preso será preso; quem tem de ser morto pela espada 
será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com 
paciência e seja fiel. 

13:11 Então vi outro monstro, que subia da terra. Ele tinha dois chifres 
parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. 

13:12 Usava toda a autoridade do primeiro monstro, na sua presença. 
Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, 
aquele cuja ferida mortal havia sido curada. 

13:13 Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo 
do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. 

13:14 E enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi 
permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a 
todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, 
que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. 

13:15 O segundo monstro recebeu poder de soprar vida na imagem do 
primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. 

13:16 Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, 
escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. 

13:17 Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto 
é, o nome do monstro ou o número do nome dele. 

13:18 Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número 
do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O 
seu número é seiscentos e sessenta e seis. 

 

Será que a Besta que emerge do mar é a representação do computador? 
Pode ser... 
Uma vez que ela ou ele pode não ser representada por uma pessoa, mas sim 

por uma entidade, uma nação, um governo ou um computador. 
 

No final, para mostrar que ele não é humano, aparece o número da besta que 
representa o nome de um ser humano: o número é 666. 

 

Falta descobrir o que é isto: 
Ele tinha dez chifres e sete cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e 

nomes, que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. 
 
 
 

Colocaremos mais informações para nossa análise. 
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666 - o sinal da besta 
 
 
 
 
 

Pensamos demasiadamente, 
sentimos muito pouco. 

Necessitamos mais de humildade, 
que de máquinas. 

Mais de bondade e ternura, que de 
inteligência. Sem isso, a vida se 

tornará violenta e tudo se 
perderá.  

Charles Chaplin 
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3. 666 - O Sinal da Besta 
Citação da Bíblia: 

Apocalipse 13:16-18: "E ele obrigou a todos, pequenos e grandes, 
ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca em sua mão 
direita ou em seu rosto, de tal forma que ninguém poderia comprar ou 
vender coisa alguma se não estiver marcado com o nome da fera ou 
com o número do seu nome. 

"Aqui é preciso ter sabedoria! Quem tem inteligência, calcule o 
número da fera, pois é um número de homem: seu número é 666." 

 

Isto é algo em que se deve pensar ... Porque se a Bíblia, no livro do 
Apocalipse diz que sem o sinal da besta ninguém poderia ser capaz de comprar, 
vender, fazer transações comerciais etc., isto é importante. 

 

3.1. O Anagrama www é o 666? 2 
A pergunta é: 
A Internet é hoje em dia uma necessidade para fazer negócios? 
Note que a Internet também é conhecida como a World Wide Web ou 

www... Outra forma em que podemos escrever W e VI (VI) assim: 
W W W = VI VI VI = 6 6 6 

 

Isto porque, no alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico. Neste 
caso, a letra em hebraico correspondente ao W, que no hebraico fala-se VAV, 
esta letra tem o valor 6. 3 

Portanto www seria 666. 
 

Isto dá o que pensar... Não vai tudo se encaminhando para a Internet? (por 
exemplo, comprar/vender bens, transações comerciais). 

E não está a Microsoft tentando sempre ter o monopólio da tecnologia de 
software, e agora de Internet? 

O Apocalipse também diz que a marca da Besta estará na mão e no rosto de 
cada um... 

(...) 
"Estar ou não estar de acordo com a WWW ou a Besta", essa não é a 

questão.  
E se www é o 666? Ou Bill Gates é a Besta? SEM COMENTÁRIOS!  
É genial, essa lenda vai durar até o dia em que a Microsoft perder seu 

monopólio para alguma outra firma e Bill Gates perder seu poder. 

 
2 http://medo.hi7.co/bill-gates---a-besta-5706f7c0b96b3.html  
3 https://www.youtube.com/watch?v=0m2pA24Fq-M - Veja este vídeo. 
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3.2. Porque a Internet não é o 666 
Os problemas com esta teoria: 
1. O livro de Apocalipse foi escrito em Grego, e não em Hebraico. 
Mas a questão que o www que usamos na internet, não é nem Grego nem 

Hebraico. É em inglês que significa World Wide Web, ou seja, Rede Mundial de 
Computadores. 

 

2. Outro problema está na leitura do primeiro verso do Apocalipse. 
Ap 1:1 Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar 

aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, 
enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, 

Se o Apocalipse foi escrito para as igrejas da Ásia na época em que foi 
escrito, não faria sentido avisar os crentes daquela época em vez de avisar os 
crentes 2000 anos depois? 

 

3. Alguns manuscritos do livro do Apocalipse, no lugar de 666, trazem no 
número 616. 

 

4. Hoje em dia não é necessário usar o www para abrir páginas e se conectar 
à internet como já foi necessário no começo da internet no passado. 

 

Note que todas estas questões podem ser derrubadas porque são fracas ou 
discutíveis. 

 
 

3.3. O Computador da Besta na Bélgica 
Certa história (estória) dizia que havia um gigantesco computador de dois 

andares na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, a Central do Mercado 
Comum Europeu, capaz de armazenar informações sobre todas as pessoas na 
face da terra.  

 

O computador foi carinhosamente apelidado de "A Besta".  
 

Esse rumor surgiu nos anos 70, quando a Europa estava entre cinco a dez 
anos atrasada em relação aos Estados Unidos quanto à tecnologia na área de 
informática. 

 

Essa história se revelou mais tarde como sendo uma farsa. 
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3.4. O Chip Implantado na Mão 4 

 
 

O holandês Patrick Paumen, de 37 anos, causa rebuliço sempre que paga 
por algo em uma loja ou restaurante. 

 

Ele não precisa usar dinheiro, cartão de banco ou celular para pagar. Em vez 
disso, ele simplesmente coloca a mão esquerda perto do leitor de cartão e o 
pagamento é realizado. 

 

"As reações que recebo dos caixas são impagáveis", diz Paumen, que 
trabalha como guarda de segurança. 

 

Ele consegue pagar usando apenas sua mão porque em 2019 ele teve um 
microchip de pagamento injetado sob a pele. 

 

"O procedimento dói tanto quanto quando um beliscão na pele", diz 
Paumen. 

 

A primeira vez que um microchip foi implantado em um ser humano foi em 
1998, mas foi apenas na última década que essa tecnologia ficou disponível 
comercialmente. 

 

A empresa anglo-polonesa Walletmor diz que se tornou, no ano passado, a 
primeira empresa a colocar à venda chips de pagamento implantáveis. 

 

"O implante pode ser usado para pagar uma bebida na praia do Rio, um café 
em Nova York, um corte de cabelo em Paris — ou no supermercado local", diz 
o fundador e presidente-executivo Wojtek Paprota. 

 

 
4 https://g1.globo.com/inovacao/noticia/2022/04/11/os-microchips-que-permitem-pagamento-com-a-
mao.ghtml 
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"Ele pode ser usado onde quer que pagamentos sem contato sejam aceitos." 
 

O chip de Walletmor, que pesa menos de um grama e é pouco maior que 
um grão de arroz, é composto por um minúsculo microchip e uma antena 
envolta em um biopolímero — um material de origem natural, semelhante ao 
plástico. 

 

Paprota diz que o chip é totalmente seguro, tem aprovação regulatória e 
funciona imediatamente após ser implantado. Também não requer bateria ou 
outra fonte. A empresa diz que já vendeu mais de 500 chips. 

 

A tecnologia que a Walletmor usa é a comunicação de campo próximo ou 
NFC, em inglês - o sistema de pagamento por aproximação em smartphones. 
Outros implantes de pagamento são baseados em identificação por 
radiofrequência (RFID), que é a tecnologia similar normalmente encontrada em 
cartões de débito e crédito físicos por aproximação. 

 

Para muitos de nós, a ideia de ter um chip implantado em nosso corpo é 
horrível, mas uma pesquisa de 2021 com mais de 4 mil pessoas no Reino Unido 
e na União Europeia descobriu que 51% considerariam fazer um implante. 

 

Um raio-x mostrando um implante Walletmor, que é injetado na mão de 
uma pessoa após um anestésico local — Foto: WALLETMOR 

 

No entanto, sem fornecer uma porcentagem, o relatório acrescentou que 
"questões de invasão e segurança continuam sendo uma grande preocupação" 
para os entrevistados. 

 

Paumen diz que não tem nenhuma dessas preocupações. 
 

"Os implantes de chip contêm o mesmo tipo de tecnologia que as pessoas 
usam diariamente", diz ele, "desde chaveiros a destrancar portas, cartões de 
transporte público como o cartão Oyster [do transporte público de Londres] ou 
cartões bancários com função de pagamento sem contato." 

 

"A distância de leitura é limitada pela pequena bobina da antena dentro do 
implante. O implante precisa estar dentro do campo eletromagnético de um 
leitor RFID [ou NFC]. Somente quando há um acoplamento magnético entre o 
leitor e o transponder o implante pode ser lido." 

 
 

 Convém ficarmos alertas... 
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3.5. O Brasil Já adotou o RG como Documento e 
Número Único 
 E agora?  O chip, ou QR Code, ou o 666 no Brasil? 

 

 5 
 

No documento estão incluídas novas informações opcionais, como: 
- número do PIS/Pasep,  
- Carteira de Trabalho 
- Previdência Social,  
- nome social,  
- Título de Eleitor,  
- Carteira Nacional de Habilitação,  
- Certificado Militar,  
- tipo sanguíneo  
- e o fator Rh.  

 
5 https://www.reportersocial.com.br/nacional/20/08/nova-carteira-de-identidade-entra-em-circulacao-
no-brasil-6093/  
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Mas não é opcional este número: 
- Cadastro de Pessoa Física (CPF),  

 

- Este número, que não é opcional, que é o número que pode ser o número 
666 do Apocalipse. 

 

Até mesmo informações que auxiliem no pronto atendimento, como se a 
pessoa é acometida por alguma doença ou se tem alergia a algum medicamento, 
poderão ser anexadas.  

 

Esses dados serão lidos por meio do QR code impresso no verso da carteira 
de identidade. 

 

A implantação da nova carteira ocorreu em Agosto de 2019 e valerá para 
todas os novos RGs feitos. 

 
 

3.6. Filactério ordenado por Deus 
 

Filactério é o nome dado a duas caixinhas de couro, 
cada qual presa a uma tira de couro de animal puro, 
dentro das quais está contido um pergaminho com os 
quatro trechos da Torá em que se baseia o uso dos 
filactérios. 

 

”Os filactérios são colocados na testa e no braço e 
contêm pergaminhos onde estão inscritos quatro 
trechos da Torá  que enfatizam a recordação dos 
mandamentos e da obediência a Deus.”  

 

São esses: Êxodo 13:1-10 , Êxodo 13:11-16 , 
Deuteronômio 6:4-9  e Deuteronômio 11:13-21. 

Fonte: https://bibliaevida.wordpress.com/2011/02/13/39/ 
 
 

A ordenança está em Deuteronômio 6:8: "Também as atarás como sinal na 
tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. " Bíblia RA 

Dt 6:8:Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em 
teu braço e as prenderás à tua testa como [Tefilin], filactérios. Bíblia KJA 

 
 

As caixinhas são chamadas de "de-cabeça"- shel rosh "e "de-mão"- shel 
yad. 

 

A caixinha "de-mão" é colocada sobre o braço esquerdo de maneira a 
ficar encostada junto ao coração, sede das emoções, com a correia de 
couro suspensa sendo enrolada na mão esquerda, bem como no dedo 
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médio (o da aliança). Tem uma única divisão com as 4 passagens da 
Torá em um só pergaminho. 

 

A "de-cabeça" é colocada acima da testa, de maneira a pousar sobre o 
cérebro. Contém quatro divisões (compartimentos) com pergaminhos 
sobre os quais estão escritas quatro passagens da Torá (Êx 13:1-10 , Êx 
13:11-16 , Dt 6:4-9  e Dt 11:13-21). 

 

A Torá descreve Tefilin como um sinal de envolvimento do indivíduo 
expressando seus sentimentos básicos de identificação e valores 
judaicos. 

 

Os Tefilin são colocados no braço, junto ao coração e sobre a cabeça a 
partir do momento em que o menino completa 13 anos, seu bar-mitsvá. 
Isto significa a ligação dos poderes emocionais e intelectuais a serviço de 
Deus. 

Fonte: https://pt.chabad.org/library/article_cdo/aid/666735/jewish/O-Tefilin.htm 
 
 

O diabo, copiador invejoso, quer tirar a Palavra de Deus das testas e das 
mãos/braços e colocar o número dele no lugar. 

 

Quer que a palavra de Deus saia do coração e da cabeça das pessoas e 
entre no lugar o número da besta para podermos negociar somente baseado 
nele diabo. 

 
 

Pense muito bem nisto quando for colocar chips...  
 

Não escute os falsos profetas. 
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3.7. Código de Barras 
Os códigos de barras são um formato de representação digital de dados 

compatíveis com leitura direta por computador, de grande difusão nos países 
altamente industrializados, principalmente na área comercial. 

 

 
Um emaranhado de barras finas e grossas, transformam em números uma 

codificação que pode ser lida por sensores ligados a computadores. O código de 
barras identifica que produto é, quem fez e onde fez. 

 

No exemplo acima, mostramos um código de barras padrão EAN (European 
Article Numbering - Numeração Europeia de Produtos).  

 

Nesta representação, existem 2 grupos de 6 algarismos: os 2 primeiros 
algarismos identificam o país: 89 - Brasil. Os 4 algarismos restantes, indicam o 
código do fabricante (6357). Na segunda metade do código, os 5 primeiros 
algarismos indicam o código do produto (90004) e o último número 8, é o dígito 
verificador.  

 

Existem algumas variações deste método. 
 

O primeiro grupo de 6 algarismos indica país+fabricante e o segundo grupo 
de 6 algarismos são informações do produto.  

 

Foi colocado barras duplas no início, no meio e no final dos números, 
indicando ao computador onde inicia um código, termina e começa outro grupo 
de código.  

 

Estas barras representativas, por coincidência ou não, são a representação 
do número 6 (veja mais a frente a representação dos números), de tal forma que 
a leitora de barras sabe que ao passar o primeiro 6, inicia-se um conjunto de 
caracteres.  

 

Encontrou outro 6, encerra-se o primeiro conjunto de caracteres e inicia-se 
outro conjunto que deve ser entendido como outro número. 

 

E se termina a leitura quando encontra o último 6. Portanto está criado o 
número da Besta: 666. 

 



A Bíblia do Reino       27 

3.8. Representação de Códigos de Barras padrão EAN 
- Numeração Europeia de Produtos 

 

Valor do Caracter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Conjunto A 
  

Conjunto B 
   

Conjunto C 
   

 

 
Um caractere ou número é a representação de barras escuras e claras. Cada 

barra é chamada de módulo. Conforme a posição onde o número esteja no 
código, é utilizado a representação do Conjunto A, B ou C. Por exemplo, os 4 
primeiros caracteres podem utilizar o conjunto A para representar seus números 
e os 2 seguintes da identificação do país+fabricante, podem utilizar a 
representação do conjunto C. 

 

Todavia a representação dos separadores de duas barras escuras finas, com 
uma barra clara separando-as, é a representação do número 6 tanto no conjunto 
B, como no conjunto C.  

 

E note que não há mais nenhuma representação semelhante a estas duas 
barras finas em outros números, nos três conjuntos. Definitivamente é a 
representação de três números 6. Quem tem olhos e ouvidos para ver e ouvir, 
que veja e ouça. 

 

  Representação do 6 no conjunto B   Representação do 6 no conjunto C 
 

Existem outros tipos de códigos de barras: 
. UPC (Universal Product Code - Código Universal de Produtos). 
. CODABAR, marca registrada da Monarch Marking System, do grupo norte-

americano Pitney Bowes. 
. Código 39, também conhecido como 3 por 9, marca registrada da empresa norte-

americana Interface Mechanism Inc. 
. 2 por 5, que é uma família de códigos, entre os quais se encontram o 2 por 5 

padrão e o 2 por 5 interleaved. 
. Entre outros. 
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No Brasil, a ABAC - Associação Brasileira de Automação Comercial realizou 
estudos na década de 80 sobre a definição de códigos, examinando 
especialmente o UPC e o EAN.  

 

E o código EAN ganhou a preferência das empresas brasileiras além de ser o 
mais difundido em toda a Europa. 

 

O Mercado Comum Europeu adota como padrão o código EAN e seus 
derivados.  

 

Os grandes computadores do Comunidade Econômica Europeia estão 
preparados para ler estes códigos.  

 

A besta e o anticristo podem nascer ou se desenvolver desta comunidade ou 
de comunidades monopolizantes semelhantes, que utilizarão o computador e a 
força de monopólios para seus intentos anticristos.  

 

Parece ou não o verdadeiro anagrama do antiCristo? 
 
 
 
 



A Bíblia do Reino       29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
 
 
 
 

A História se repete. Esta é uma das 
coisas erradas com ela. Clarence 

Darrow 
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4. Conclusão 

Deixemos as Máquinas Para o AntiCristo? 
Mas se os computadores serão usados pelo AntiCristo e o Falso Profeta, 

devemos deixar de usar estas coisas do diabo? 
 

Mas e se os cristãos dominando as máquinas, poderão utilizá-las para 
atividades religiosas, atividades pró-Cristo, facilitadoras da evangelização 
pessoal, e até da evangelização em massa, que muita gente é contra, mas que 
com certeza será necessária nos últimos dias.  

 

Devemos utilizar o computador e suas vias de acesso para evangelizar as 
pessoas, indo buscá-las dentro de seus lares, através de modens, telefones, 
interNET, vídeo conferências, ou noticiários interativos oriundos de TVs a cabo. 

 

Concordo que o computador encaixa-se perfeitamente com a profecia da 
besta que emergiu do mar, que  ajudará o falso profeta, o anticristo e a meretriz 
na guerra contra os anjos do Senhor Jesus Cristo.  

 

Não se esqueça que os chips de computadores são feitos de SILÍCIO, o 
componente principal e muitas vezes único, da AREIA (encontrado com 
abundância nas costas marítimas e no fundo do mar).  

 

“E a besta irá surgir (ou já surgiu) do mar.” As profecias sobre o número 666 
estão claras e se aplicam perfeitamente à identificação dos produtos com 
códigos de barras.  

 

Falta todavia que esta identificação seja gravada nos seres humanos, nas 
suas testas ou em seus braços e mãos, como já fazem com cartões magnéticos, 
“para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o 
nome da besta, ou o número do seu nome” (Apocalipse 13:17).  

 

Aí sim se cumprirá plenamente a profecia do número da besta. 
 

Note que cito o computador como a besta. Mas se trata sim de uma pessoa 
que o utiliza com intenções malévolas, pois o computador como verificamos, não 
pensa, não age, não toma ações por si mesmo.  

 

Em Apocalipse 19:20b, encontramos porque a besta é uma pessoa: “...Os 
dois (a besta e o falso profeta) foram lançados vivos dentro do lago do fogo que 
arde como enxofre.” 

 

Contudo, não é atitude de um guerreiro da justiça, um guerrilheiro 
revolucionário de Jesus Cristo, assistir a tudo lamentando-se que os contrários 
estão ganhando força com o uso de tecnologia.  
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É o momento de adquirirmos força e conhecimento dentro da Palavra para 
ganharmos mais almas para o lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, executando 
uma batalha pacífica, de fé e trabalho.  

 

Devemos também buscar o conhecimento e o domínio da tecnologia que o 
inimigo utilizará contra nós, e se possível utilizar por completo o que o livro de II 
Coríntios 2:11 nos diz:  

 

“para que satanás não alcance vitória sobre nós, pois não lhe ignoramos 
os desígnios” - para não ser vencido pelo inimigo, é necessário saber como 
ele pensa. 
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Este último é algo completamente cataclísmico.
Os acontecimentos do último século têm levado um grande número de pessoas a 

interpretarem as profecias bíblicas das mais diversas formas. Interpreta-se através de símbolos, 
através de métodos científicos, através da retirada de fragmentos do texto, do texto como um todo, 
enfim de formas que trazem diferentes “revelações”, boa parte das quais destituídas de verdade.

Muito se tem falado a respeito do final dos tempos, do final do mundo como alguns preferem 
erroneamente, em suma, dos últimos dias que antecedem a volta de Jesus e até após esta volta.

Este livro ajuda a interpretar estes acontecimentos.

Com os últimos acontecimentos como maremotos, terremotos, guerras, cataclismas..., os 
acontecimentos do fim dos dias estão ainda mais em evidência.

Fim dos Dias é algo mais ameno comparado com o Fim dos Tempos ou Final dos Tempos.

- Email: webminister@nbz.com.br

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- Site:  www.edsonfranzen.com.br

- WhatsApp: (41) 99634-4435

www.teologiapelainternet.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM
Coleção A Bíblia do Reino
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.

Atividades Profissionais - Resumo

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.
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