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Uma palestra deste segunda tema “Fim do mundo em 2012”, o que a bíblia fala? Haverá um fim? A 

bíblia não fala de aniquilamento total da humanidade e marcar uma data, como nós já dissemos é no mínimo 

irresponsável, é no mínimo perigoso. “Porque aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o eterno, o 

Pai”, é quem sabe aquele dia e hora.  

Nós vamos ver que no livro de Apocalipse, JESUS vai vir para a justiça e peleja com justiça e diz que 

vai seguir um exército dos céus com ele. É irresponsável marcar data porque cada data marcada e o não 

acontecimento, é dado mais força para aqueles que blasfemam dizerem “cadê o dia que vocês disseram que 

Deus ia voltar?”.  

Agora nós podemos dizer uma coisa, o que nós estamos estudando: que nós fazemos parte da geração 

que vai ver estes acontecimentos. Isso sim, isso nós podemos afirmar com um grau de certeza bastante forte. 

Por que? Porque os acontecimentos proféticos que a bíblia, os profetas da bíblia falam... Não é só uma questão 

de colapso uma questão humana.  

A bíblia fala de uma intervenção (uma intervenção) da parte de DEUS, por meio de JESUS CRISTO 

no planeta, para dar fim as nações e governos da terra que são corruptos e desobedientes. Isso a bíblia fala. É 

diferente de simplesmente haver um fim do mundo em consequência das atitudes irresponsáveis dos homens. 

É diferente disso. A bíblia está falando realmente de um julgamento, em que DEUS vai acertar as contas dele 

com todos os governos da terra. E o livro de Apocalipse diz que JESUS vai voltar nas nuvens do céu como 

REI dos REIS, SENHOR dos SENHORES. E os exércitos:  

 

APOCALIPSE 19:14 

14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro.  

 

 Quer dizer, estes exércitos que vão vir com JESUS, vão destruir os reis da terra. E nós vamos ver que 

JESUS vai reger as nações da terra, ele mesmo vai governar.  

 

APOCALIPSE 19:15 

15. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro; 

e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.    

 

JESUS vai reger as nações da terra com vara de ferro. Ele vai pisar o lagar, quer dizer, todos que são 

desobedientes, que não querem a paz, que vivem numa vida de pecado, de injustiça, roubando, matando, se 

drogando, enfim fazendo o mal e não querem se arrepender. Quando JESUS voltar, estas pessoas serão 

extirpadas. Elas não vão poder mais fazer parte deste sistema que será implantado por JESUS: um sistema de 

paz, justiça, vindo da parte de DEUS, o Reino dos Céus.  

Agora marcar uma data, dizer que 2012, 21 de Dezembro vai ser o fim do mundo, ainda por um povo 

que era idólatra, era um povo (Maia) que sacrificava vidas humanas para as suas divindades, seria dar valor 

demais a estes tipos de atos cruéis de paganismo. Porque os Maias, eles arrancavam o coração da vítima ainda 

viva batendo nas suas mãos, para ofertar aos deuses. Era dessa forma que eles criam, para aplacar a ira dos 

deuses, das divindades que eles serviam.  

Dar ênfase a este tipo de paganismo que eles marcaram a data certa do fim do mundo, é realmente ser 

no mínimo irresponsável.  Porque a palavra de DEUS, diz que somente DEUS, o PAI sabe o dia e a hora. Nem 

o próprio Filho sabe. Aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente nosso DEUS, o PAI. Mateus 24:36, diz 

sobre a volta de JESUS: 

 

MATEUS 24:36 

36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.  
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 Tem outros que marcaram para 21 de Maio de 2011? Pois é, tudo isso é especulação. Agora que nós 

estamos próximos deste dia do acerto de contas, que a bíblia declara como o dia da batalha do DEUS TODO-

PODEROSO, alguns chamam de Armagedom. Isso nós podemos dizer com um grau de certeza que nós 

estamos próximos. E que nós somos a geração que veremos essas coisas acontecer. 2012, 2013, 2014, 2015, 

isso ninguém pode precisar. Mas que até 2035, no máximo, a volta do SENHOR JESUS vai ocorrer. Porque 

ele falou que “quando a figueira desse os seus ramos, vós dizeis o verão está próximo. Quando virdes, 

pois, acontecer essas coisas, então está próximo. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não 

passarão”. JESUS fala de uma parábola, aqui em Mateus 24:32, ele fala de uma parábola, como nós 

determinarmos se ele está próximo de vir.  

 

MATEUS 24:32 

32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, 

sabeis que está próximo o verão.  

33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabe que ele está próximo, às portas.  

34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram.  

35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.  

 

 JESUS faz uma parábola para tentar elucidar as pessoas desta geração que vai ver ele voltar nas nuvens 

do céu com grande poder e gloria. E essa parábola é a parábola de uma figueira. Por que (que) JESUS usa uma 

figueira? Por que que JESUS usa exatamente uma figueira? Sabemos que ele não faz nada por acaso. Ele era 

dirigido pelo Espirito de DEUS e falava segundo a sabedoria de DEUS. Então ele não usou uma figueira por 

acaso. A figueira ela encerra uma mensagem para os conhecedores da palavra de DEUS porque DEUS não 

fará nenhuma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas. Então uma pessoa que estuda as sagradas 

escrituras, ao ver JESUS usando o símbolo de uma figueira vai entender a que JESUS se refere: “figueira dar 

seus ramos, dar seus frutos.”  

 Alguém na sala saberia me dizer o que significa a figueira tomada como parábola pelo SENHOR 

JESUS, para simbolizar a proximidade da sua volta? “Daquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai.” 

Agora uma geração sim. JESUS falou a figueira é o símbolo de Israel. Israel pelos profetas era comparado 

com uma figueira. Profetas Jeremias, Ezequiel, comparam Israel com uma figueira. JESUS também disse no 

livro de Mateus e no livro Lucas que Israel seria espalhada entre todas as nações, seriam perseguidos ao fio da 

espada e não veriam mais a JESUS CRISTO até que digam “bendito aquele que vem em nome do Senhor”.  

A figueira é símbolo de Israel. Quando Israel desse seus frutos e seus ramos, “sabeis que o verão está 

próximo”. Então quando as profecias referentes ao destino da nação de Israel, sobre eles voltarem a sua terra, 

serem constituídos novamente uma nação (lá), e estarem começando a dar os primeiros frutos, ou seja, 

buscando a DEUS novamente, tentando procurar a DEUS com sinceridade, aí nós sabemos que “o verão está 

próximo”. E não vai passar esta geração.  

Agora quando a bíblia também fala da proximidade do Armagedom porque o Armagedom vai ser 

interrompido pelo SENHOR JESUS, vocês sabiam disso? Que essa batalha do Armagedom, essa Terceira 

Guerra Mundial vai ser interrompido por JESUS CRISTO? No livro de Joel fala a respeito dos dias em que 

DEUS vai entrar em julgamento com as nações da terra. Isso está no livro de Joel capitulo 3. Aqui demonstra 

quando é o tempo do Armagedom. Leiamos:  

 

JOEL 3:1 

1. Pois, eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, 

 

 Quando isso começasse a ocorrer, a restauração dos cativos de Judá e de Jerusalém, verso 2: 
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2. Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá; e ali com elas entrarei em juízo, por 

causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações e 

repartiram a minha terra.  

  

 Então quando houvesse a restauração da nação de Israel, DEUS vai congregar todas as nações da terra. 

Agora qual foi o acontecimento profético, no tempo moderno recente, que mostra que novamente que a nação 

de Israel, a cidade de Jerusalém, está voltando ao poder dos judeus? Nós temos a data de 1948 quando Israel 

foi proclamada a independência pela resolução da ONU. Num único dia nasceu a nação de Israel, dia 14 de 

Maio de 1948 e foi pela resolução da ONU. Este acontecimento de 1948 mostra que a figueira, simbologia da 

nação de Israel, que JESUS fala começa a “dar os seus ramos, dar os seus frutos”.  Significando que o 

“verão” que JESUS fala em Mateus, se refere ao período após 1948.  

Depois nós temos mais uma segunda data profética, real que já aconteceu, que foi Julho de 1967. 

Jerusalém oriental é conquistada pelos exércitos de Israel.  Em 1967 a parte oriental da cidade de Jerusalém é 

ocupada pelos exércitos de Moshe Dayan de Israel e é anexada a cidade completa de Jerusalém sobre o domínio 

de Israel. Então nós vemos aí mais um acontecimento muito importante na profecia bíblica, de que Israel está 

realmente voltando do cativeiro, que Israel agora vai ter como capital a cidade de Jerusalém. Embora a cidade 

de Jerusalém ainda tenha domínio internacional, mas hoje a cidade de Jerusalém (ela) é de Israel.  

JESUS fala que quando a figueira desse seus ramos e brotassem os seus ramos, “vós dizeis o verão 

está próximo”. Foi a Guerra dos Seis dias. Por causa da Guerra dos Seis dias, foi feito uma resolução da ONU 

contra Israel conhecida por Resolução 242. A resolução da ONU contra Israel que é a Resolução 242, ela foi 

feita logo após a Guerra dos Seis dias, quando o conselho da ONU em emergência se reuniu e determinou que 

Israel deveria desocupar os territórios conquistados na Guerra dos Seis dias, bem como devolver a parte 

oriental e a Cisjordânia aos árabes, aos palestinos. Essa Resolução 242 até hoje não foi cumprida, que manda 

Israel devolver as partes conquistadas na Guerra dos 6 dias.  

Essa Resolução foi causa de muitas controvérsias, até mesmo guerras e grupos terroristas, por verem 

que a ONU não consegue punir Israel. Porque os Estados Unidos que tem poder de voto, de veto, (poder de) 

voto de veto, pode vetar, tem até hoje protegido a nação de Israel contra qualquer execução das resoluções. (O 

general Moshe Dayan usava um tapão tipo “pirata”, por isso que ele é chamado de general “pirata”).  

A Resolução 242 nunca foi cumprida por poder de veto dos Estados Unidos. Nós vamos fazer um 

estudo sobre os Estados Unidos na profecia bíblica. Nós vamos ver que a bíblia fala muita coisa, os profetas 

do Antigo Testamento falam muitas coisas sobre a nação americana. Inclusive essa atitude dos Estados Unidos 

de proteger Israel está amplamente profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Nós vamos fazer um 

estudo aqui sobre as tribos perdidas de Israel e vamos rastrear essas tribos perdidas de Israel. E vamos perceber 

que os Estados Unidos é uma das tribos perdidas da casa de Israel. Não vou dizer qual tribo aqui, mas nós 

vamos neste estudo rastrear pela palavra dos profetas que os Estados Unidos cumpre plenamente muitas 

profecias referentes a uma das tribos perdidas da casa de Israel. E tudo isso que hoje ocorre entre a nação 

americana, o mundo e a nação de Israel, muitos detalhes disso foi profetizado pelos profetas do Antigo 

Testamento.  

O que nos mostra também com precisão o quão próximo nós estamos do Armagedom. Isso é mais um 

sinal, o quão próximo nós estamos dessa batalha do DEUS TODO PODEROSO no lugar descrito, na montanha 

do Megido.  Tudo nos leva realmente que nós estamos vivenciando esta geração que JESUS falou que não vai 

passar, sem que ele volte. Essa geração que JESUS fala é a nossa geração. Quem nasceu de 1948 para cá, 

pertence a essa geração que JESUS está falando “que passará os céus e a terra, e as suas palavras não hão 

de passar”.  

Agora tem uma coisa interessante, isso convém mencionar, não sei se vocês sabem, mas quatro 

membros das ONU - Estados Unidos, China, França e o próprio conselho da ONU - deram o prazo até 2012 

para Israel cumprir a Resolução 242. Vocês sabiam disso? Que quatro membros do conselho da ONU, o 

próprio conselho da ONU, Estados Unidos, China e França deram até 2012 para Israel cumprir a Resolução 

242. O que significa isso? Que Israel deverá por sua própria atitude devolver a cidade de Jerusalém para 

formação do Estado da Palestina, tendo como capital a parte oriental da cidade de Jerusalém. E aí? E agora? 
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Isso está nos jornais, no Google. Se eles não devolverem, eles não vão devolver, a profecia diz que eles não 

vão devolver, a ONU vai começar a tomar atitudes para que eles devolvam. E a profecia, os profetas da bíblia 

a milhares de anos atrás, profetizam com detalhes exatamente isso: que as nações da terra vão querer que Israel 

entregue Jerusalém.  

O livro de Zacarias capitulo 14 dá com uma precisão incrível essa situação da qual nós vivenciamos 

hoje.  Exatamente o que nós estamos vivenciando hoje sobre a questão do Estado de Israel, a profecia de 

Zacarias ela descreve isso da metade da cidade de Jerusalém. Só DEUS mesmo que “anuncia o fim desde o 

princípio”. Só por DEUS. As profecias é a maior prova desse DEUS TODO PODEROSO.  

Não é justo uma pessoa blasfemar contra DEUS, colocar dúvida contra a palavra de DEUS porque por 

essas profecias nós vemos que este DEUS é justo, verdadeiro e só um DEUS TODO PODEROSO...  “Eis que 

vem o dia do Senhor (este grande dia do Senhor) em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. 

(Você vai ver que o assunto aqui é a cidade de Jerusalém). Pois eu ajuntarei todas as nações para peleja 

contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas e metade da 

cidade sairá para o cativeiro”. Metade da cidade vai sair para o cativeiro, mas o resto do povo não será 

exterminado.  

Esse dia do SENHOR vai ser caracterizado porque as nações vão vir para desocupar metade da cidade. 

Olha que incrível! É exatamente a Resolução 242 da ONU: a Resolução 242 diz que Jerusalém deve ser 

entregue a metade oriental. Quando isso ocorrer - que a ONU e as nações tomam decisão contra a cidade de 

Jerusalém - isso é o Armagedom, olha o que ocorre: “então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, 

como quando peleja no dia da batalha”.   

DEUS vai tomar a direção deste acontecimento. Porque na verdade, Israel está sendo usado como uma 

isca para atrair os reis da terra, para atrair as nações da terra. Porque DEUS tem um juízo com os reis da terra, 

por tudo que eles fizeram. “É tempo de destruir os que destroem a terra”.  

E a cidade de Jerusalém vai ser a isca, a nação de Israel vai ser a pedra de tropeço. “E naquele dia 

estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras”. JESUS vai voltar, (Monte das Oliveiras) que está defronte de 

Jerusalém para o oriente, a parte oriental da cidade de Jerusalém, JESUS vem. Quando JESUS vem sobre a 

parte oriental da cidade de Jerusalém, e ele toca (com os pés) o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras é 

fendido ao meio, do oriente para o ocidente e haverá uma vale muito grande. E este vale que existe entre o 

Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, o nome deste vale é Jeosafá. Esse é o vale de Jeosafá que é 

conhecido como o vale da decisão. Exatamente esse vale entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras 

forma o vale de Jeosafá, que é o vale do Juízo de DEUS, onde vai ser pisado o lagar. Onde estarão tropas das 

nações da terra tentando desocupar a metade da cidade de Jerusalém e JESUS volta.  

O desdobramento dessa guerra na cidade de Jerusalém, por causa da Resolução 242, vai ser um 

desdobramento mundial. A Terceira Guerra Mundial vai surgir por causa da cidade de Jerusalém.   Alguém 

pode falar: “mas uma Terceira Guerra Mundial por causa de uma cidade? ” A Segunda Guerra Mundial 

surgiu por causa de uma cidade, quando foi ocupada a cidade de Berlim oriental. Houve a invasão da cidade 

ocupada (Polônia) e começou a Segunda Guerra Mundial. O estopim foi por causa de uma cidade, que 

começou a Segunda Guerra Mundial com a invasão nazista. Foi na Polônia, estava tentando me lembrar. Essa 

invasão é que causou a Segunda Guerra Mundial.  

Agora, como que uma invasão a Jerusalém pode causar uma Terceira Guerra Mundial? Alguém pode 

estar se perguntando. Os profetas da bíblia dizem por quê. Por que vai ocorrer a Terceira Guerra Mundial? 

Vocês gostariam de saber porque vai ocorrer o Armagedom no mundo inteiro? O efeito deste problema 

chamado Israel e Jerusalém vai causar uma Terceira Guerra Mundial?  A bíblia fala com detalhes por quê.  

Primeiro porque uma nação ímpia, que é uma nação nuclear, vai fazer uma aliança com o mundo 

muçulmano. Os profetas da bíblia falam de uma nação ímpia da terra de Magogue, Príncipe de Rôs que faz 

uma aliança com o Irã, a Pérsia. Saibam que o nome do Irã até 25 de Maio de 1935, o nome antigo do Irã era 

Pérsia. Pérsia era o nome do Irã até 1935.  

E no livro de Ezequiel fala de uma nação ímpia que vai ter desejo de vir contra Israel. E vai fazer uma 

confederação de nações – a maioria delas do mundo islâmico – para vir contra Israel. Essa nação, Príncipe de 

Rôs, da terra de Magogue é a Rússia. A Rússia tinha o seu antigo nome de terra de Magogue. Os árabes 
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chamavam aquela muralha da China, de muralha de Magogue. Flavio Joséfo, historiador fala dos magoguianos 

que vieram da geração dos sitas, que é uma das gerações que vieram de um dos netos de Noé que habitavam 

no... 

O Irã vai estar junto com a Rússia nessa empreitada contra Israel. E o que vai acontecer? Quando isso 

ocorrer a Rússia provavelmente, (agora estou falando eu, não a profecia), a Rússia vai querer aparecer diante 

do mundo, tomar para si aquela posição que ela tinha antes da Glasnost, da queda da Rússia.  

A bíblia fala dos mercadores de Társis que irão peitar a Rússia quando ela vier contra israel. Os 

mercadores de Társis é a antiga ilha Társis, que é a Inglaterra e seus leõezinhos.  Társis e seus leõezinhos 

falarão para Gogue: “Viestes tomar a presa? Viestes tomar o despojo?”. Quer dizer, os Estados Unidos que 

é uma das nações colonizadas pela Inglaterra, que é Társis, esta nação vai peitar a Rússia. No capítulo 38:13 

de Ezequiel, onde fala justamente dessa invasão a minúscula nação de Israel, pelas tropas de Gogue e seus 

confederados.  

 

EZEQUIEL 38:13 

13. Sebá e Dedã, e os mercadores de Társis, e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o 

despojo? Ajuntaste teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado 

e os bens, para saquear o grande despojo?  

 

 Estas nações oriundas de Társis, da Inglaterra, no caso Estados Unidos, Canadá, vão peitar a nação 

inimiga de Israel confederada com o mundo islâmico. A Terceira Guerra Mundial vai surgir exatamente de 

uma polarização entre Príncipe de Rôs, a terra de Magogue e os mercadores de Társis e os seus leões novos, 

as nações de língua inglesa. Uma superpotência como os Estados Unidos estará entrando em confronto com 

outra superpotência nuclear, porque embora a Rússia seja um pais emergente, mas inegavelmente ela é uma 

potência nuclear. A Rússia possui mais de 4.500 ogivas nucleares em seu poder ativas, usáveis. De um arsenal 

de 50.000 ogivas, que foi diminuído este arsenal.  

Assim como os Estados Unidos tem mais ou menos este mesmo número de ogivas nucleares capazes 

de destruir todas as capitais principais do mundo, se forem utilizadas. A bíblia fala que vai haver um confronto, 

uma polarização dessas duas potências nucleares: os Estados Unidos a favor de Israel, defendendo Israel, e a 

Rússia contra Israel, e o mundo inteiro polarizado contra Israel. Esse confronto vai redundar no Armagedom, 

a batalha do DEUS TODO PODEROSO. (Se não houvesse...) 

(Os generais da Rússia ganham pouco menos de USD 1,000.00 por mês. Quer dizer, eles podem ser 

facilmente ser corrompidos por terroristas que queiram comprar uma ogiva nuclear e esta ser contrabandeada 

por inimigos de Israel. Isso pode realmente ocorrer, se já não ocorreu.)  

Essa polarização vai ocorrer. Se não houvera a interferência por parte de DEUS, enviando JESUS 

CRISTO para dar fim a esses exércitos,... 

 (Essas ogivas são portáveis, podem ser levadas a um grande centro e causar um dano irreparável. 

Existem as chamadas bombas sujas, bombas isótopos, como ocorreu em Goiânia do césio 137, quando uma 

pessoa sem muita cultura, curiosa, abriu a máquina de radiografia, tirando dali a cápsula e abrindo com pó de 

césio. (Césio) que é um radioisótopo superpotente, radioativo, causando o acidente em Goiânia, onde 

morreram milhares de pessoas morreram de câncer e intoxicadas por radioisótopo, criando uma área de 

exclusão. E a bomba suja, pode ser feita disso. Um criminoso, um terrorista, com uma bomba dessa ela pode 

vir a detonar dentro de um centro urbano densamente povoado causando mortes inumeráveis. Tudo isso é 

possível.) 

Mas a bíblia fala desse confronto por causa da cidade de Jerusalém. E os profetas todos dizem que o 

SENHOR vai intervir nesta guerra. Se DEUS não tivesse esse plano de intervir, a humanidade seria aniquilada, 

não sobraria ninguém para contar a história. Graças ao nosso bom DEUS, através de JESUS CRISTO, esse 

varão que DEUS elegeu e ressuscitou dentre os mortos, ele vai voltar com grande gloria. ALELUIA!  

Com uma armada de anjos que vão destruir esses reis da terra, vai fazer chover grande saraivada sobre 

eles. Porque o SENHOR, ele guarda a vingança contra os seus inimigos, contra esses homens maus. E vai 
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destruir as nações corruptas, esses governos corruptos, os seus armamentos. Vai quebrar o arco de guerra, 

como diz (ali) o profeta e vai proclamar a paz e a justiça entre as nações. O diabo e seus anjos serão presos, 

tirados de circulação e o restante das nações, passarão agora a pertencer a uma nova ordem de coisas, onde o 

Reino de DEUS estará estabelecido.  

E JESUS, a igreja triunfante, o corpo glorioso, estará inaugurando o seu Reino de Paz, Prosperidade 

Justiça sobre a terra. O Reino Milineal (mil anos) de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, vai fazer com que 

o nosso planeta volte as condições paradisíacas conforme DEUS, pela sua grande soberana vontade tinha desde 

o princípio planejado para todos nós. Mas o diabo e o homem pelo desejo do pecado, pela injustiça, semearam 

aqui o pecado, a destruição, a corrupção trazendo maldição sobre a terra. Por causa do pecado.  

Mas todos nós podemos fazer parte deste Reino maravilhoso, deste Reino que o SENHOR estabelecerá 

através do seu CRISTO. Basta para isso você dizer SIM, basta para isso você abrir o seu coração, aceitar o 

plano de Salvação que o SENHOR proveu através de JESUS CRISTO, quando ele derramou o seu sangue 

precioso no calvário. Aceitar essa Salvação guardando a palavra de DEUS, guardando os seus mandamentos, 

cumprindo com toda a justiça. Assim como CRISTO, recebendo o batismo nas aguas, nascendo das aguas. E 

nascendo do Espirito Santo, que é o penhor para a Salvação.  

Recebendo em tua vida a conciliação, a reconciliação de DEUS, o amor de DEUS na sua vida e 

passando a pertencer a família dos santos. A família que leva o nome do ETERNO, que guarda os seus 

mandamentos, fazendo parte da igreja de DEUS, que CRISTO resgatou com seu sangue. E assim você vai ter 

um “grande e avultado galardão” naquele dia porque o SENHOR prometeu que dará poder sobre as nações 

aqueles que vencerem. “Aqueles que guardarem até o fim as minhas obras, terão poder sobre as nações 

da terra e haverá um reino de paz e justiça e todas as coisas serão regeneradas”.  

E essa terra que estava assolada, que parecia um deserto agora estará reedificada, as cidades estarão 

fortificadas novamente. E será como o Jardim do Éden porque o SENHOR disse, o SENHOR vai fazer. E ele 

é poderoso para fazer. Você tem que dizer SIM para o Reino de DEUS. “Arrependei-vos, convertei-vos, 

pois, vos é chegado o reino de DEUS”. Nós somos sim a geração que veremos estes grandes acontecimentos. 

“Portanto meus amados, andai na luz enquanto é luz, porque logo virá dias angustiosos e nada mais 

podereis fazer”.  

É hora de nós enchermos nossas lamparinas, é hora de nós fazermos a vontade de DEUS, termos um 

coração cheio de alegria e gozo em pertencer a família de DEUS e não resistirmos a verdade de DEUS, mas 

sim antes recebê-la. E sim, resistirmos o mal, resistirmos aqueles que por incredulidade, falam contra aquilo 

que não sabem e nem conhecem. Porque DEUS tem um bom plano para todos nós.  

Não é da vontade de DEUS que ninguém pereça. Mas que todos se convertam e cheguem ao pleno 

conhecimento da verdade. DEUS não tem prazer na morte do ímpio. DEUS não se alegra com a morte do 

ímpio. DEUS tem prazer que o homem reconheça seus pecados, se converta para DEUS e passe a fazer a 

vontade de DEUS.   

Paz seja convosco meus amados, DEUS abençoe a todos vocês.  

Amém.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

