
A prostituta Babilônia e a fera do abismo

Apocal. 17:3  O anjo levou-me em espírito a um deserto. E vi 
uma mulher sentada num monstro vermelho, que tinha sete 
cabeças e dez chifres; e todo ele estava coberto de insultos 
contra Deus./   4 A roupa que a mulher vestia era de púrpura 
e vermelha; trazia jóias de ouro com pérolas e pedras 
preciosas. Segurava na mão uma taça de ouro cujo conteúdo, 
que a enchia completamente, representava as obscenidades 
repugnantes da sua vida de imoralidade.  5 Na testa tinha 
uma inscrição cujo real significado ainda não foi revelado:"sA 
grande Babilónia, mãe de toda a espécie de prostituição, a 
fonte de todo o tipo de sujidade sobre a Terra" 
6 Constatei que a mulher estava embriagada; mas era com o 
sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Fiquei cheio de 
espanto e maravilhado com o que via. 

Apocal. 17:8   Este monstro já não vive agora, mas há-
de surgir de novo do abismo insondável para ir depois 
definitivamente para a destruição eterna. E os 
habitantes da Terra, cujos nomes não estão inscritos no 
livro da vida, desde que o mundo foi criado, ficarão 
admirados de o ver reaparecer depois de ter estado 
morto.   9 Para interpretar o sentido destas imagens é 
preciso inteligência e sabedoria: as sete cabeças são 
sete colinas sobre as quais a mulher se estabeleceu. 
Mas também representam sete reis.   10 Cinco deles já 
foram derrubados, um existe actualmente e o último 
ainda está para vir, mas o seu reinado deverá ser curto. 
11 O próprio monstro vermelho será ele também um 
oitavo rei que virá na sequência dos outros sete e terá 
em si características dos outros sete, e depois será 
destruído.   12 Os seus dez chifres são dez reis que ainda não subiram ao poder. Aliás não reinarão 
senão durante um espaço de tempo muito curto. 

Quem é a prostituta?

A mulher retratada "Babilônia, a Grande" é um sistema religioso. Isso 
fica claro pelo nome prostituta e fornicação. Se Israel era infiel, isso era 
equiparado a fornicação. Jeremias escreve, por exemplo:

Jeremias 13:27   Estou perfeitamente ao corrente das vossas 
apostasias, da vossa deslealdade, da vossa abominável adoração de 
ídolos nos campos e sobre as colinas. Ai de ti, ó Jerusalém! Quando 
será que te tornarás pura?

Principalmente podem ser os sistemas religiosos cristão, muçulmano e 
também judaico, já que estes se referem ao Deus de Abraão.

Apocal.18:4   Então ouvi outra voz do céu que dizia: "Sai dela, meu povo, para não tomares parte nos 
seus pecados e para não vires a ser castigado juntamente com ela com as mesmas pragas 

No início do cristianismo, foram as comunidades judaicas, depois as grandes comunidades cristãs, 
que perseguiram e assassinaram os cristãos verdadeiros. No já descrito
3 anos e meio, essas organizações religiosas desempenharão um papel importante na sedução de 
cristãos verdadeiros.
Isso eles farão em conexão com o animal que sai do abismo.



O animal do abismo

O abismo é a prisão dos demônios. Os demônios são 
liberados conforme descrito no capítulo 9.2 do 
Apocalipse.
Por ser semelhante à besta de Apocalipse 13 e a 
Satanás de Apocalipse 12, tem uma função política.

Apocal. 17:9  Para interpretar o sentido destas imagens é 
preciso inteligência e sabedoria: as sete cabeças são 
sete colinas sobre as quais a mulher se estabeleceu. Mas 
também representam sete reis. 
10 Cinco deles já foram derrubados, um existe 
actualmente e o último ainda está para vir, mas o seu 
reinado deverá ser curto.

Do livro bíblico de Daniel, sabemos que os demônios 
estavam cada um acima dos governantes dos impérios.

Dan 10:13  Mas durante vinte e um dias o poderoso espírito mau, que governa o reino da Pérsia, 
opôs-se-me. Então Miguel, um dos chefes do exército celestial, 

Dan 10:20  "Sabes a razão porque eu vim? Estou aqui para te dizer o que está registado na escritura 
da verdade. Então, quando regressar, enfrentarei de novo o príncipe da Pérsia, e depois dele o 
príncipe da Grécia. Só Miguel, o anjo que guarda o teu povo Israel, ali estará para me ajudar."Os reis 

Os primeiros cinco reis que já caíram eram impérios que tinham a ver com Israel. Estes foram; Egito; 
Assíria; Babilônia; Persia; e a Grécia. O império de Roma estava no poder no tempo do apóstolo João. 
A 7ª cabeça aparecerá quando este animal for libertado do abismo. O animal inteiro é um oitavo rei, 
pois ele coexistirá com o animal do capítulo 13.

Seu interesse especial serão os cristãos, porque, juntamente com a prostituta Babilônia, eles querem 
levar as pessoas para longe de Deus.

Apocal. 11:7   E quando terminarem o seu testemunho, o monstro que sai do insondável abismo virá 
fazer-lhes guerra, e há-de vencê-los e matá-los; 

Quando isso for feito, esse animal não precisará mais e matará a prostituta Babilônia.

No final dos 3 anos e meio, este animal irá matar os cristãos representados pelas duas testemunhas.

Apocal. 17:13  E todos esses reis assinarão um tratado com o monstro, entregando-lhe o poder e a 
autoridade que detêm. 14 Farão juntos guerra ao Cordeiro, que os vencerá, porque é Rei, acima 
de todos os reis, e Senhor, dominando todos os senhores entre os homens. Aqueles que lhe são 
fiéis, que foram chamados e escolhidos por ele, esses participarão da sua vitória." 

Off 17:16  und die zehn Hörner, die du sahst, und das Tier, diese 
werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen, 
und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. 
Off 17:17  Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu 
tun und in einem Sinne zu handeln und ihr Königreich dem Tiere 
zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. 
Off 17:18  Und das Weib, das du sahst, ist die große Stadt, 
welche das Königtum hat über die Könige der Erde. 
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