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encantamentos confirma os homens miseru00e1veis no erro
Ele du00e1 o nome de produ00edgios de mentira nu00e3o apenas u00e0queles que su00e3o falsa e
enganosamente concebidos por homens astutos com vistas a se impor sobre os simples u2013 um tipo de
engano com que abunda todo o papado pois eles fazem parte do seu poder do qual anteriormente tratou mas
toma a mentira como consistindo disto que satanu00e1s leva a um fim contru00e1rio obras que de outro
modo su00e3o realmente obras de deus e abusa dos milagres para obscurecer a glu00f3ria de deus ao
mesmo tempo poru00e9m nu00e3o pode haver du00favida de que ele engana atravu00e9s de
encantamentos u2013 dos quais temos um exemplo nos magos do farau00f3 u00cax 7 11
O anticristo atuaru00e1 pelo poder e mentiras de satanu00e1s comentu00e1rio de 2 tessalonicenses 2 9
U201ca esse cuja vinda u00e9 segundo a eficu00e1cia de satanu00e1s com todo o poder e sinais e
produ00edgios de mentira u201d 2 tessalonicenses 2 9
U201ccuja vindau201d ele confirma o que disse atravu00e9s de um argumento a partir de opostos pois como
o anticristo nu00e3o pode permanecer de outro modo senu00e3o atravu00e9s dos embustes de satanu00e1s
ele deve necessariamente desaparecer tu00e3o logo cristo resplandeu00e7a por fim como u00e9 apenas nas
trevas que ele reina a aurora do dia pu00f5e em fuga e extingue as densas trevas do seu reinado agora
estamos de posse do propu00f3sito de paulo pois ele queria dizer que cristo nu00e3o teria dificuldade em
destruir a tirania do anticristo o qual nu00e3o era apoiado por outros recursos senu00e3o os de satanu00e1s
ao mesmo tempo poru00e9m ele indica as marcas pelas quais aquele u00edmpio pode ser distinguido pois
apu00f3s ter falado acerca da operau00e7u00e3o ou eficu00e1cia de satanu00e1s ele a assinala
particularmente quando diz com sinais e produ00edgios de mentira e com todo o engano e certamente para
que possa ser oposto ao reino de cristo isto deve consistir parcialmente de falsa doutrina e erros e
parcialmente de pretensos milagres pois o reino de cristo consiste da doutrina da verdade e do poder do
espu00edrito portanto satanu00e1s tendo em vista se opor a cristo na pessoa do seu vigu00e1rio veste a
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treinado sob a instruu00e7u00e3o de satanu00e1s por meio de perversa doutrina envolve os u00edmpios em
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ruu00edna cristo apresenta o poder do seu espu00edrito para salvau00e7u00e3o e sela o seu evangelho por
easily get information through the resources.
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Top trevas do seu reinado agora estamos de posse do propu00f3sito de paulo pois ele queria
dizer que cristo nu00e3o teria dificuldade em destruir a tirania do anticristo o qual nu00e3o era apoiado por outros recursos senu00e3o os de satanu00e1s ao mesmo
tempo poru00e9m ele indica as marcas pelas quais aquele u00edmpio pode ser distinguido pois apu00f3s ter falado acerca da operau00e7u00e3o ou eficu00e1cia de
satanu00e1s ele a assinala particularmente quando diz com sinais e produ00edgios de mentira e com todo o engano e certamente para que possa ser oposto ao reino
de cristo isto deve consistir parcialmente de falsa doutrina e erros e parcialmente de pretensos milagres pois o reino de cristo consiste da doutrina da verdade e do
poder do espu00edrito portanto satanu00e1s tendo em vista se opor a cristo na pessoa do seu vigu00e1rio veste a mu00e1scara de cristo enquanto ao mesmo tempo
escolhe uma armadura com que possa se opor diretamente a cristo cristo pela doutrina do seu evangelho ilumina nossas mentes na vida eterna o anticristo treinado
sob a instruu00e7u00e3o de satanu00e1s por meio de perversa doutrina envolve os u00edmpios em ruu00edna cristo apresenta o poder do seu espu00edrito para
salvau00e7u00e3o e sela o seu evangelho por meio de milagres o adversu00e1rio pela eficu00e1cia de satanu00e1s nos aliena do espu00edrito santo e pelos seus
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