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sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Inferno (ou seja, 
as chaves do inferno - da morte e do inferno)”.
 Portanto, Cristo colocará, atará e colocará o diabo, a serpente 
antiga, onde? No abismo; e não poderá enganar mais às nações (o 
diabo), e não poderá governar mais sobre as nações. Portanto, o 
reino do diabo, o reino das trevas será tirado; e será estabelecido 
o glorioso Reino Milenial de Jesus Cristo nosso Salvador. Cristo 
se sentará sobre o Trono de Davi, ao qual Ele é herdeiro.
 E:. “Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no 
meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no 
seu trono.”2

 É preciso vencer; e para vencer é preciso lutar, para poder 
reinar com Cristo pelo Milênio e por toda a eternidade.
 Também encontramos que Cristo esteve lutando; e neste tempo 
final lutará contra o diabo, que estará encarnado no anticristo, e 
Cristo o vencerá.
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 887 - “Pai celestial, nós por fé olhamos para o futuro. 
Estou olhando agora, por fé, para algo que vem, Senhor, sobre 
a Terra, que atrairá Seu povo juntos. Quando vemos as Igrejas 
denominacionais assegurando-se e se tornando diferentes, é 
realmente empurrando as pessoas para fora. / Agora, eu te rogo, 
Deus, enquanto vejo o dia em que a denominação está oprimindo 
os crentes, excomungando-os, dizendo que ‘seus nomes devem 
estar em seus livros, ou se não, estão perdidos. Não tenham nada 
que ver com o outro grupo’. É somente a tenra mão do Senhor, 
guiando-os para a Árvore da Vida”.
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 E agora, entre Cristo e o diabo encontramos que houve uma 
luta.
 Cristo lutou, venceu e se sentou no Trono de Deus no Céu: 
obteve a vitória. Mas agora há uma luta para se sentar no Trono 
de Davi. E essa luta Cristo a realiza, mas o diabo também luta 
para se sentar no Trono de Davi; porque a promessa é que desde 
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esse Trono de Davi se reinará e se governará sobre o povo hebreu 
e sobre todas as nações.
 Portanto, o diabo estará ativo lutando contra Cristo e o 
Programa de Cristo. O diabo tratará de se adiantar para se sentar 
no Trono de Davi. Como o fará? Por meio do anticristo, o homem 
de pecado, tratará de enganar o povo hebreu.
 O povo hebreu, por quanto não recebeu Cristo em Sua Primeira 
Vinda, o Rei de Israel, para sentá-lo no Trono de Davi… Cristo 
disse: “Eu vim no Nome do meu Pai, e não me recebestes; outro 
virá em seu próprio nome, e a ele recebereis”1.
 O anticristo virá em seu próprio nome ao povo hebreu e 
enganará o povo hebreu, porque irá com paz. Porque o povo hebreu 
está esperando a paz, e o homem que falar de paz e prometer 
paz para o povo hebreu, esse será seu Messias. E o anticristo, o 
homem de pecado, tratará de enganar o povo hebreu (ou seja, o 
diabo por meio do homem de pecado); porque quem se senta no 
Trono de Davi, governará sobre o povo hebreu e sobre todas as 
nações que há na Terra.
 Deus lhe dará autoridade sobre todas as nações, ao que se 
sentará sobre o Trono de Davi, para as reger com vara de ferro, 
e serão quebrantadas como vaso de oleiro. Cristo diz: “Assim 
como eu recebi de meu Pai”. Apocalipse, capítulo 2, versículos 
26 ao 27:
 “E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu 
lhe darei poder sobre as nações,
 E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos 
de oleiro; como também recebi de meu Pai.”
 Assim como Jesus Cristo recebeu do Pai autoridade sobre 
toda a Criação, sobre o universo completo, quando se sentou no 
Trono do Pai no Céu (desde esse Trono Cristo governa o universo 
completo e dá sustento a toda a Criação); e agora, nessa mesma 
forma em que Cristo recebeu do Pai autoridade, Cristo dará 
autoridade ao que se sentar no Trono de Davi. Por isso a promessa 
é: “E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe 
darei poder sobre as nações,”

1  São João 5:43
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 E agora, o diabo sabe isso e conhece essas Escrituras, e sabe 
que o único lugar onde se sentará um Rei e governará sobre o 
povo hebreu e sobre todas as nações, para cumprir esse glorioso 
Reino Milenial de Cristo, é o Trono de Davi. Não há nenhum 
outro trono aqui na Terra que tenha essa promessa.
 O trono do reino dos gentios na quarta etapa, das pernas de 
ferro e pés de ferro e de barro de oleiro, é o trono dos Césares; 
e esse trono não tem promessas para permanecer pelo Milênio e 
pela eternidade.
 Esse trono dos Césares, vejam vocês, será tirado; e o trono 
dos Césares… E depois se torna o trono do anticristo, da besta, 
o trono de Satanás. Será tirado, o governo desse trono cessará, 
conforme Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 em adiante, onde 
diz:
 “E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu 
grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de 
nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre”.
 E agora os reinos deste mundo serão do nosso Deus, do nosso 
Senhor Jesus Cristo; portanto, o diabo não terá parte nem sorte 
nesse Reino glorioso do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por 
isso o diabo em Apocalipse, capítulo 20, é atado e colocado no 
abismo, para que não engane mais as nações; porque o diabo não 
terá parte nem sorte nesse Reino Milenial do nosso amado Senhor 
Jesus Cristo.
 Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 em adiante, diz:
 “E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e 
uma grande cadeia na sua mão.
 Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e 
Satanás, e amarrou-o por mil anos.”.
 Quem poderá ser este Anjo que vem com a chave do abismo? 
Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz… Vamos ver, 17 ao 
18, diz:
 “E eu, quando o vi (ou seja, quando viu Cristo, o Filho do 
Homem), caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim sua 
destra, dizendo-me: Não temas; eu sou o primeiro e o último;
 E o que vivo e fui morto; mas eis aqui estou vivo para todo o 
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