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“o gÊnero anticristo”
O estudo que apresentaremos hoje é algo muito interessante, vamos falar de um personagem que em meio ao caos que 
hoje se encontra a humanidade, ele tem estado em evidência: “O GÊNERO ANTICRISTO”. O mundo religioso, seus líderes e 
os teólogos, pensam que o anticristo é uma só pessoa, e que esta pessoa, irá trazer um poder político, e que vai fazer 
maravilhas, milagres e pode até fazer descer fogo do céu. Vivemos em um mundo cheio de desconhecimento, onde muito 
se fala desse personagem. Iremos provar mediante ao que está escrito, que o anticristo não é uma só pessoa, mas sim um 
gênero; da mesma forma, Cristo é um gênero também, assim como a palavra diabo, é “gênero diabo”. 

A primeira leitura que temos para hoje, se encontra na primeira carta 
do apóstolo da circuncisão, João. Este homem era declaradamente 
um inimigo de Paulo, por isso, ele escreve desta forma: 

Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o 
anticristo está vindo, já agora “muitos anticristos” têm surgido. Por isso 
sabemos que esta é a última hora. 1ª JOÃO. 2:18.

Notem a terminologia utilizada por João em sua carta: MUITOS 
ANTICRISTOS. Não é UM! Outro detalhe importante, isso não iria 
ocorrer no futuro, isso já existia desde os tempos de João. Há mais de 
dois mil anos surgiu este termo. 

Então, quer dizer que não era UM! Mas sim, que já estavam ali 
segundo sua visão: MUITOS ANTICRISTOS. O verso dezenove, mostra 
o porquê de João chegar a esta conclusão. Vamos a ele:

Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, 
pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco; o fato de 
terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1ª JOÃO. 2:19.

Ao citar que, “eles saíram do nosso meio”, João está se referindo à 
Paulo. Pois sua mensagem, sua pregação, elas iam contra tudo que 
estes homens ensinavam. Por isso, João fala desta forma: já há muitos 
anticristos. Ele está classificando aos discípulos de Paulo, que estavam 
entre eles, e tiveram que sair.

Um dos pontos de grande conflito, entre Paulo e os discípulos de 
Jesus de Nazaré, era que Paulo ensinava à Igreja, que ela, não poderia 
mais estar com os olhos naquela manifestação (Jesus de Nazaré): 

Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, 
e, “ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne”, 
contudo” agora já não o conhecemos deste modo”. 2º CORÍNTIOS. 
5:16.

Anticristo, nos lábios de Paulo, é ser contra seguir imitando a Jesus de 
Nazaré. Não podemos imitá-lo. Jesus de Nazaré não foi cristão, ele foi 
judeu. Ele nunca foi cristão. Se foi cristão, foi depois que morreu, mas 
enquanto viveu ele viveu como judeu; ele veio cumprir o que 
ninguém podia cumprir, que era a lei de Moisés.

Ele veio cumprir por nós, para livrar-nos da lei do pecado e da lei da 
morte; para nos colocar assentado juntamente com ele em lugares 
celestiais. Você é um abençoado!!!

Por isso, “deixando já os 
rudimentos da doutrina 
de Cristo”, prossigamos 
até à perfeição, não 
lançando de novo o 
fundamento do 
arrependimento de obras 
mortas e de fé em Deus, 

HEBREUS. 6:1.



Paulo ensinava que devemos abandonar as praticas da lei, que eram feitas por Jesus de 
Nazaré, isso o tornou como o primeiro Anti-cristo. Pinte os desenhos e entenda algumas.
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