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Livro O Cajado Do Pastor Completo Mobtec
The story of Israel's triumphs, defeats, backslidings, captivity, and reformation abounds in great.
Evangelismo é contar as boas notícias sobre Jesus para outras pessoas. Todo crente é chamado para evangelizar.
Outro nome para evangelismo é evangelização. A palavra “evangelismo” vem de uma palavra grega que significa “boa
notícia”. O evangelho é a boa notícia sobre a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelizar é
contar essa notícia para quem não a conhece e explicá-la para quem não a entende. Antes de partir para o Céu, Jesus
deu a ordem aos seus discípulos para proclamaram o evangelho ao mundo todo (Mt 28.19,20). Essa ordem vale para
todo o crente, até que Jesus volte. Livro-Texto do Comentário Bíblico Mensal de Abril de 2019.
Há um exército de pastores invisíveis que levam a carga pesada e os dissabores do ministério. Eles se calam, choram,
são tentados, adoecem...como todo mundo. Muitos jogam a toalha e se dão por vencidos, eis alguns dados: 15% dos
pastores, todas as segundas pela manhã, consideram a possibilidade de deixar o ministério. 70% dos pastores sofrem
de depressão constantemente. 70% dos pastores não têm amigos próximos nem pessoas com as quais possam
compartilhar confidências. Como manter uma vida de equilíbrio com tantos papéis que o pastor desempenha de uma só
vez: pastor, esposo, pai, filho, provedor, empregado e conselheiro? Deus está buscando servos transparentes que
mantenham os pés na terra, mas o coração no céu. Este livro é para aqueles que se olham no espelho e se dão conta
de que são seres de carne e osso, necessitam de ajuda e desejam fazer a obra com amor, significado e propósito
verdadeiro. Em Pastores de Carne e Osso, veremos o modelo e as características de um pastor de acordo com a
descrição que encontramos na Palavra de Deus.
Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois,
simplesmente, como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Tiago 4:14 Baseado em um relato real, o
Pastor Anízio Alves Caetano, que tem uma notícia nada agradável, um diagnóstico médico de um câncer maligno,
escreve este livro de maneira a motivar aos que passam pelo mesmo momento de dificuldade, contando experiências
durante o tratamento e fortalecendo mentalmente e espiritualmente aqueles que estão lendo estas páginas.
Gastei mais ou menos 7 meses para escrever esta obra, trabalhando por cerca de 10 horas diárias, de março a outubro
de 2020, em plena Quarentena da Pandemia de Covid 19. Creio que nela há o que possa de melhor existir em mim.
Assim ofereço esta obra ao meu irmão consaguíneo João Paulo e aos meus irmãos da humanidade, da senda espiritual,
que ainda estão confusos, perdidos e buscando o arrependimento. Este livro é para todos aqueles que sabem que da
Sapiência do Pecado Origina a Luz da Virtude e que o papel do mal é revelar o bem e vice-versa. Este livro não indicado
para aqueles que já acham salvos, que sentem santos, virtuosos, que já estão nos Céus. Pelo contrário, é para aqueles
que tem a certeza que estão perdidos, sentenciados ao abismo, mas que estão inconformados com estes estados,
indignados com esta sentença e querem sair de lá a todo custo! Ao ler este pequeno tratado de espiritualidade
constatamos o fato e contundente de que o conhecimento cósmico é infinito e a nossa capacidade cognitiva é limitada.
É pequeno o nosso universo conhecido (gnosis) e muito grande o nosso universo desconhecido (agnóia). Quanto mais
aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica nossa ignorância. (John F. Kennedy) Na escola da vida espiritual, para
fugirmos da agnóia e nos conectarmos à gnosis, temos que nos tornarmos hávidos pelo saber. Por isto eu acho que a
gente não deve parar de aprender nunca – um dia sem aprendizado é um dia perdido na vida (MaLuCo)
Em quatorze capítulos, o autor mostra que apenas líderes espiritualmente maduros são capazes de conviver com
hostilidades e rejeições, de suportar as provas de Deus, de valorizar o companheirismo, de discernir o princípio de
autoridade e de adquirir uma vida disciplinada. ricamente embasado nas Escrituras e, contextualizado com a realidade
da igreja atual, Silas Queiroz apresenta alguns níveis de maturidade que o líder precisa alcançar em sua difícil, mas
gloriosa jornada de serviço a Deus.
O SALMO 23 é, sem dúvida, o mais conhecido e o mais querido de todos os Salmos. Nenhum outro Salmo toca tão profundamente em
nossas emoções; ele fala de paz e serenidade, que nem sequer a ameaça da sombra da morte pode perturbá-las. Aqui não há lugar para
dúvidas, preocupações, medo e ansiedade. Ele tem voado para cima e para baixo na terra, como um pássaro cantando o mais doce cântico
jamais ouvido. Tem acalmado mais aflições do que todas as filosofias do mundo. Quando tiver terminado sua missão, voará de volta para o
seio de Deus, recolherá no feliz coro daquele que ajudou a levar para o Céu. No Salmo 23, podemos sentir o menino Davi, relembrando o
rebanho do seu pai, onde vigiava as tenras ovelhinhas. Mil anos mais tarde, naquele mesmo campo de Pastores, contemplamos o coro
angelical anunciando o "nascimento de Jesus, o Bom Pastor, que deu sua vida pelas ovelhas". "O SALMO 23", conquanto seja um dos mais
curtos capítulos da Bíblia, nos seus seis versículos contém muitas evidências de inspiração divina, tanto em termos de sua interessante
estrutura numérica, como também de sua maravilhosa mensagem.
A Bíblia como jamais foi contada. É comum lermos a Bíblia como quem consulta uma caixinha de promessas ou como quem abre um
biscoito da fortuna num restaurante chinês. Raras vezes lemos os 66 livros da Bíblia de ponta a ponta. Esta leitura devocional e fragmentada
da Bíblia tende sempre a ofuscar nossa percepção da narrativa única e linear que corre por toda a história humana. O livro de Deus permitenos esta visão. Nesta obra, Walter Wangerin descreve a história de um amor que atordoa a imaginação: o amor de Deus por seu povo. O
autor se concentra no relato da intervenção de Deus na história do mundo e descreve o panorama geral do envolvimento íntimo de Deus
com a raça humana. Wangerin submete seus consideráveis talentos à pressuposição básica de que as Sagradas Escrituras são
essencialmente o que dizem ser: a Palavra de Deus. O resultado é uma obra que já nasce clássica. Jamais nos esqueceremos dos olhos de
Abraão, dos cabelos de Jesus durante seu batismo e da paixão de Deus que se volta incessantemente às suas criaturas.
In this thoughtful, comprehensive study of Scripture, tradition and the modern world, John R. W. Stott brings readers face to face with the
centrality of the cross in God's plan of redemption.
Não é seguro colocar a nossa fé no mundo, e nem depositar nossa confiança no homem. O coração do homem é enganoso e esconde
segredos. O Reino de Deus não tem mistérios para aquele que o busca. Procurar a ajuda de Deus é a melhor escolha, pois Ele sempre
sabe o que é melhor para você. Os sentimentos gerados pela fé são algo sublime e generoso porque a fé tem a capacidade de mudar a
realidade indesejada. Quando a fé é adquirida você se torna confiante para executar qualquer dilema de sua vida. O nosso convívio com
Deus é algo que precisa ser levado a sério, para que o inimigo não consiga penetrar como intruso em nosso meio.
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O Salmo 23 talvez seja o mais conhecido entre os salmos. Neste livro o leitor será levado à uma compreensão mais ampla do cuidado de
Deus para com a vida de cada indivíduo. O intuito é levá-lo a um relacionamento de intimidade maior com o Pai através de cada capítulo. 1.
O SENHOR É 2. PAZ E SEGURANÇA 3. QUAL É O SEU VALOR? 4. LAVANDO A ALMA 5. O CONSOLO DE DEUS 6. QUE TAL UM
BANQUETE? 7. A VERDADEIRA EXTREMA UNÇÃO 8. MORANDO COM O PAI
Este livro foi escrito baseado na vida de um grande homem, Davi era pastor de ovelhas, ele era um jovem obediente a Deus e aos seus
pais, ele colocava seu coração em tudo que fazia, ele nunca esperou estar entre os grandes para fazer o seu melhor.Davi era um excelente
músico, e muito habilidoso com seu cajado e com sua funda, quando suas ovelhas estavam em perigo, ele usava seu cajado e sua funda
para protegê-las, e no momento mais crucial da sua vida ele usou sua funda para derrotar um gigante.Por sua obediência a Deus e sua
confiança, ele se tornou um grande Rei.

Em DESTINADA (livro 4 de Memórias de um Vampiro), Caitlin Paine desperta em uma nova era. Ela se encontra em um
cemitério, fugindo de um grupo de aldeões, e busca refúgio no Santuário de Assis, no interior da Úmbria, na Itália. Lá,
ela descobre seu destino e sua missão: encontrar seu pai e o antigo Escudo vampiro, necessário para salvar a
humanidade. Mas o coração de Caitlin ainda bate por seu antigo amor: Caleb. Ela precisa desesperadamente descobrir
se ele sobreviveu à viagem de volta no tempo. Ela descobre que sua missão requer que ela vá até Florença, mas se ela
quiser ir atrás do seu amor, deve ir a Veneza, e é pra lá que ela decide ir. Caitlin fica surpresa com o que encontra. A
Veneza do século dezoito é um lugar surreal, homens e mulheres se vestem com fantasias e máscaras elaboradas, em
uma eterna celebração. Ela fica feliz em reencontrar alguns amigos próximos, e por ser aceita novamente pelo seu
coven. E fica animada em reunir-se a ele no Grande Baile de Veneza, o baile de máscaras mais esperado do ano, onde
ela espera mais uma vez encontrar Caleb. Mas Caitlin não é a única a viajar no tempo: Kyle logo chega, e está
determinado a caçá-la e matá-la de uma vez por todas. Sam também chega, decidido a salvar sua irmã antes que seja
tarde. No Baile, Caitlin procura por toda parte, e não encontra sinais de Caleb, exceto pela última dança. Ela dança com
um homem mascarado que balança seu coração, e ela tem certeza que é ele. Mas os pares são trocados, e ela o perde
de vista. Caitlin logo se encontra dividida entre os dois amores de sua vida, e descobre que deve ter cuidado com o que
deseja. Sua alegria em encontrar o que procura pode vir acompanhada de tragédia e sofrimento. Em um final cheio de
ação, Caitlin se depara com o verdadeiro mal, o antigo coven de Roma, o mais poderoso coven que já existiu. Para
sobreviver, deverá usar todas as habilidades que aprendeu, em uma batalha por sua própria vida. Ela deverá se
sacrificar mais do que nunca, se quiser salvar aquele que ama… “DESTINADA é uma ótima história. Ela realmente te
prende! Há algumas series de jovens adultos que eu realmente gosto, e essa é uma delas! LEIA! LEIA! LEIA! Não se
esqueça: LEIA!” --werevampsromance.org
Estamos apresentando uma coletânea de mensagens sobre diversos temas bíblicos que escrevemos em várias
ocasiões para auxiliar o leitor em suas devoções diárias.
Falar sobre Capelania, para grande maioria das pessoas, é referir-se ao trabalho de assistência espiritual a pessoas
hospitalizadas. O objetivo desta pesquisa é abrir o leque e redimensionar o campo de atuação da capelania. É
humanizar a humanidade que está se distanciando dia após dia da prestação de auxílio, de apoio, de consolo e de amor
fraternal. Neste trabalho, busca-se resgatar a dimensão humana por meio da espiritualidade, através de um referencial
de auxílio diante do caos que a humanidade perscruta. É oferecer uma melhor compreensão da importância do serviço
de capelania para o auxílio e resgate da humanização da humanidade. Sendo assim, o primeiro capítulo desenvolve a
origem e os fundamentos da capelania. Ele aborda a questão da fundamentação evangélica da capelania, bem como o
perfil do capelão. A segunda parte discorre sobre as múltiplas modalidades em que a capelania visa atuar, conceituando
cada uma destas áreas de atuação e não perdendo de vista a necessidade de exercer este ofício a partir teologia. Por
fim, apresenta os benefícios da fé para com o exercício da capelania. O terceiro capítulo, reflete sobre como organizar o
trabalho de capelania e o seu funcionamento dentro de sua área de atuação.
De pastor a pastorEditora Hagnos
A tradição atribuiu à figura do pastor um sem-número de funções e responsabilidades. Muito mais que a liderança
espiritual e a condução do rebanho de Cristo, o ministro do Evangelho, hoje, também atua como administrador,
estrategista, conferencista, conselheiro, gestor de pessoal e até marqueteiro. No meio disso tudo, onde fica a vocação?
E a vida familiar e espiritual do pastor? Quem o pastoreia? Qual o caminho para o equilíbrio entre o que se prega e o
que se vive? Como o título já diz, De: Pastor A: Pastor é um livro escrito de pastor para pastores. O livro não traz
receitas prontas, mas sim, uma abertura de coração, um compartilhamento de angústias onde remetente e destinatários
são mutuamente apascentados, disciplinados e pastoreados. Tomando como base os escritos de Paulo a uma Igreja
ainda em formação e muitas referências a outros homens de Deus que enfrentaram os desafios de portar o cajado
pastoral. O livro é a demonstração clara de que o sermão mais difícil de ser pregado é aquele que o pastor prega para si
mesmo e sua mensagem é transmitida pela própria vida. Por que ler este livro: Pastores e líderes cristãos são
diariamente confrontados com uma série de questionamentos. O que legitima uma vocação, como identificar as
atribuições fundamentais de um ministro do Evangelho e quais os limites entre a vida pessoal e a obra de Deus são
apenas alguns deles. De: Pastor A: Pastor surge num momento em que a função pastoral tem sido questionada e
avaliada sob novos paradigmas. Os princípios e valores apresentados no livro constituem uma carta viva àqueles que
abraçaram o ministério da Palavra. Uma obra escrita com o coração de pastor e para ser lida de coração aberto.
Uma epopeia portuguesa setecentista inédita, mas não ignorada, em décimas bem ritmadas, cujo autor, Isaac Samuda,
é um dos judeus de talento que o fantasma da Inquisição chegou a aprisionar por um tempo e ameaçava persegui-lo de
novo, pelo que teve de emigrar, é o livro que temos o gosto de aqui apresentar. A obra era inédita, conforme dissemos,
mas não se desconhecia a sua existência, porquanto várias publicações, entre as quais o Dicionário de Inocêncio,
haviam falado dela. Tão-pouco o era a figura do seu herói, tantas vezes enaltecida ao longo dos séculos,
nomeadamente na célebre epopeia de Brás Garcia Mascarenhas, Viriato Trágico, que é anterior a esta. Do autor das
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Viríadas, Isaac Samuda, também se conheciam dados significativos, para além dos já mencionados: bacharel em Artes,
estuda Medicina na Universidade de Coimbra, e, devido à sua origem judaica, é forçado a exilar-se; chega a Londres
nos primeiros anos do século XVIII; aí efectua a mudança de nome, como era de rigor, e começa a exercer a sua
profissão junto da colónia portuguesa. Dentro de poucos anos é admitido em duas instituições britânicas de grande
prestígio: O Real Colégio de Médicos e a Real Sociedade de Londres (na qual foi o primeiro judeu a ser recebido). Estes
e muitos outros dados, incluindo a multiplicidade dos interesses científicos de Samuda, são cuidadosamente analisados
pelo autor desta edição, Manuel Curado, professor de Filosofia da Universidade do Minho - Braga. Assim, não deixa de
pôr em relevo a presença dos ecos das epopeias clássicas, como a intervenção dos deuses, a paixão de Viriato por
Ormia, que Tântalo, um dos guerreiros lusitanos, também pretende. Mas não esqueçamos que o poema está cheio da
descrição de combates, da alegria dos banquetes, das exortações de Viriato aos seus companheiros de armas. Ao lado
destes temas, surge a descrição de paisagens e monumentos (designadamente os de Évora), O destino do texto das
Viríadas passou por muitos acidentes até se recuperarem duas cópias - as únicas que se conhecem até à data - que
surpreendentemente estão guardadas em bibliotecas da América do Norte: uma na Thomas Fisher Library, na
Universidade de Toronto, outra no Jewish Theological Seminary, em Nova Iorque. É nesses dois exemplares, portanto,
que se baseia a presente edição crítica. A riqueza e profundidade do trabalho executado por que põe em destaque a
sensibilidade artística do poeta. Não menos evidente é o seu interesse pela Botânica, ao descrever com minúcia e saber
as plantas e os seus frutos. São igualmente significativos os seus conhecimentos na área da Física. Para o provar basta
ler a estrofe 40 do canto VI, onde se descrevem as alterações do rosto de Ormia, ao ouvir a declaração de amor de
Tântalo. Manuel Curado observa: "Ao descrever a alteração da cor do rosto de Ormia" ele a comparava "a um prisma
newtoniano que decompõe a luz". E, em nota, acrescenta ainda que Samuda fez mais duas alusões "ao prisma de
Newton que decompõem a luz branca". Do saber filosófico que premeia toda a obra nem se torna necessário fazer
menção. Samuda não viveu o suficiente para completar a sua longa epopeia. Na estância 58 do canto XIII, Viriato acaba
de celebrar mais uma vitória e de se coroar com ramos de azinheira. As estrofes seguintes (58-108) são já da autoria do
seu grande amigo Jacob de Castro Sarmento, porquanto o tema se transformou na apologia de um Deus único e
Verdadeiro. É um velho sírio que dá essa longa explicação, que Viriato agradece na estância com que finda o
poema.Manuel Curado, além de acrescentar mais uma epopeia à nossa Literatura, é um estudo profundo e seguro das
Viríadas. Nele se evidencia o rigor e experiência que caracterizam os estudos deste investigador e professor.
Chamado de Os Admiráveis Segredos de Alberto, o Grande, oferece segredos e processos que, se colocados em prática, conferem enorme
poder ao praticante! Há muito pouco dos seus exemplares no mundo e este livro raro é indispensável na biblioteca de qualquer ocultista
sério.
The Story Of Jesus is Ellen Gould White's adaptation of her own work Christ Our Saviour for a children's audience. This beautiful narrative of
Jesus' life on earth was prepared by the author's son while he was working with mostly illiterate slaves in the South of the United States. It is
wonderful to read and tell, even for persons with a limited vocabulary. Some of the chapters are: Chapter 1 - The Birth of Jesus Chapter 2 Jesus Presented in the Temple Chapter 3 - The Visit of the Wise Men Chapter 4 - The Flight Into Egypt Chapter 5 - Child Life of Jesus
Chapter 6 - Days of Conflict Chapter 7 - The Baptism Chapter 8 - The Temptation Chapter 9 - Early Ministry Chapter 10 - Teachings of Christ
Chapter 11 - Sabbathkeeping Chapter 12 - The Good Shepherd Chapter 13 - Riding Into Jerusalem Chapter 14 - "Take These Things Hence"
Chapter 15 - At the Passover Supper ... and much more ...
Este livro é um retrato de minha alma e um pouco do mundo, onde a imagem de minha alma nada mais é do que um mundo vivido e
sentido. E dentro deste livro procuro narrar os desejos, os anseios, as necessidades, as emoções, e os pensamentos de uma vida. Este livro
também servirá como um companheiro que nas horas que necessitamos está por perto. Enfim, como um abrigo, como uma fuga, como a
fantasia e a realidade.
“Este livro é resultado de uma análise atenta e minuciosa do material e da difícil arte da seleção em universo rico e multiforme. Por isso
mesmo, aqui convivem opiniões diversas e até mesmo opostas, incitando o leitor à reflexão e a suas próprias conclusões. Os estudos
críticos, muitos de difícil acesso por se encontrarem em periódicos ou em livros de edição esgotada, escolhidos a partir de suas qualidades
intrínsecas e originalidade de visão, atestam a capacidade da organizadora de distanciar-se das polêmicas e cumprir a finalidade proposta:
funcionar como uma espécie de guia para o interessado ou para aquele que pretende iniciar-se nos caminhos do "barroco mineiro",
expressão aqui confinada às artes plásticas.
Maria, a pastorinha, era uma jovem, quando partiu para França, Paris, viajando sem bilhete, sem passaporte, devido a um qualquer
desgosto desconhecido. Volta 38 anos depois. Casada, na companhia do esposo e de um Pastor, fazendo uma pequena peregrinação onde
vão dar a conhecer a Palavra de Deus. Solus Christus. Por fim, chega na sua velhinha aldeia. Que segredos haverá para desvendar?
Porque Maria gavia partido para França? Será que o segredo é desvendado? OBRA PREMIADA! VENCEDORA DO PRÉMIO LITERÁRIO
PROFESSORA ANA SOFIA SILVA
Você Conhece o Deus de Israel? Yud Hê Vav Hê, revelado nas Sagradas Escrituras como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não
tenho dúvida de que seja muito importante conhecermos a este Deus, até porque, o Senhor ensinou a seu povo que os nomes carregam
significado e importância. Vejamos alguns exemplos: 1- Elohim - O nome Elohim é plural de El que significa força, poder (Gênesis 1.1) 2- El
Shaddai – Gênesis 17.1. O Deus todo Poderoso, Aquele que é mais do que suficiente. 3- Jeová Tsidkenu - Nossa Justiça. (Jeremias 23.6).
Ele é justo. Ele é a nossa justiça. Etc. Ao pronunciarmos o Salmo 23, estamos dizendo oito nomes de Deus: O Senhor é meu pastor (Jeová
Rohi), nada me faltará – (Jeová Jiré) Tu me fazes repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso (Jeová
Shalom) Refrigeras minha alma (Jeová Rapha), Guia-me pelas veredas da justiça (Jeová Tsidkenu) por amor do Teu Nome. Ainda que eu
ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal nenhum (Jeová Sabaoth, me defenderá), porque Tu estás comigo (Jeová Shamma
sempre presente): a tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos (Jeová Nissi, minha
bandeira e vitória) unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e Misericórdia certamente me seguirão todos os dias
da minha vida e habitarei na Tua Casa para todo o sempre. Ligando os Salmos à vida, à morte e à ressurreição de Nosso Senhor Jesus
Cristo, sabemos perfeitamente que a síntese do Nome de Deus é e só pode ser Amor. Ele ama cada um de nós com toda a intensidade.
Isso é maravilhoso!

Os deuses do Egito Antigo foram libertados no mundo atual, e desde então Carter Kane e sua irmã, Sadie, vivem
mergulhados em problemas incomuns à maioria dos mortais. Descendentes da Casa da Vida, ordem secreta que
remonta à época dos faraós, os dois têm poderes especiais, mas ainda não os dominam por completo - refugiados na
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Casa do Brooklin, que se tornou um local de aprendizado para novos magos, eles correm contra o tempo. Seu inimigo
mais ameaçador, Apófis, a serpente do caos, está se erguendo. Se eles não conseguirem impedi-lo, em poucos dias o
mundo encontrará um final trágico. Para que tenham alguma chance de derrotar as forças do caos, eles precisarão da
ajuda de Rá, o deus sol. Despertá-lo, porém, não será tarefa fácil: nenhum mago jamais conseguiu. Primeiro, Carter e
Sadie terão que rodar o mundo em busca das três partes do Livro de Rá, para só então começarem a decifrar seus
encantamentos. E, é claro, não podemos deixar de mencionar que ninguém - ninguém - tem ideia de onde está o deus.
Narrado alternadamente por Carter e por Sadie, com uma gama enorme de novos personagens e aventuras em
diversos cenários do planeta, este segundo volume de As crônicas dos Kane fará os leitores se segurarem na cadeira
enquanto viram as páginas.
O que ligaria Sir Isaac Newton, um dos maiores gênios da ciência em todos os tempos, ao profeta Daniel, que viveu 600
anos antes da nossa era? A resposta é que ambos se preocuparam e tentaram adivinhar o chamado “Final dos
Tempos”, “Apocalipse”, ou “Juízo Final”. Neste livro, Jorge Bessa, autor de vários livros sobre espiritualidade e ciência,
decifra as previsões do profeta Daniel, tentando provar que elas não se referem somente ao passado, mas também
visavam o futuro. Sua narrativa permeia a história da civilização desde o tempo em que o profeta viveu junto a
Nabucodonosor, na corte Babilônica, perpassa os impérios que o sucederam no domínio do mundo nos séculos
subsequentes, até chegar ao império romano e ao surgimento do cristianismo, destacando como a igreja de Roma
perdeu a simplicidade do Evangelho de Jesus, assumindo a pompa e circunstância do império romano. Finalmente ele
identifica naquelas profecias a eclosão da Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte e de Adolf Hitler, o
anticristo, que através de influências satânicas envolveu o mundo na pior de todas as guerras, como parte dos
sofrimentos que a humanidade teria que passar no “Final dos Tempos” e que foram profetizados por Jesus e por João,
no Livro do Apocalipse. Será que já estamos travando a Batalha do Armagedom? O autor, nesta obra, tenta responder a
essa questão.
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