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Mensagem desta manhã de sábado, Joel 3:9-16: 

 

JOEL 3:9-16    

9. Proclamai isto entre as nações, santificai na guerra; suscitai os valentes; cheguem-se, subam todos os 

homens de guerra.  

10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices; diga o fraco: Eu sou forte. 

11. Ajuntai-vos, e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos (ó Senhor, faze descer ali os teus 

fortes!); 

12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá; porque ali me assentarei, para julgar todas as nações 

em redor.  

13. Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos 

lagares transbordam; porquanto a sua malicia é grande. 

14. Multidões, multidões no vale da Decisão! Porque o dia do Senhor está perto, no vale da Decisão.  

15. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor.  

16. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão; mas o 

Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel.  

 

Amados irmãos, a igreja é um canal. Nós que fazemos parte da igreja devemos ser um canal, pelo qual 

DEUS fale através de nós, use-nos para trazer a mensagem, a vontade de DEUS, o testemunho de JESUS. O 

apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capitulo 5:4 que: “nós (a igreja) não vamos estar em trevas, para 

que aquele Dia nos surpreenda como um ladrão”. A igreja não pode andar em trevas. Ela tem que estar 

andando na luz, na luz da palavra de DEUS. O apóstolo Pedro disse que nós temos que ter “mui firmes a 

palavra dos profetas, o qual fazemos bem em estar atentos; porque é como uma lamparina que ilumina 

nos lugares escuros, tenebrosos”. A profecia quando ela é movida através do Espirito Santo, a palavra de 

DEUS ela ilumina o futuro, ela nos mostra as coisas que vão acontecer. As coisas que em breve no momento 

em que estamos vivendo. 

Aqui em Joel 13 está falado sobre o Juízo de DEUS sobre as nações inimigas de Israel. Tanto que se 

nós acompanharmos o verso 1 e 2 de Joel 3: 

 

JOEL 3:1-2   

1. Porquanto eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de 

Jerusalém, 

 

 Quando chegar esse tempo que DEUS remove o cativeiro de Judá e da cidade de Jerusalém: 

 

2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá; e ali com elas entrarei em juízo, por 

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

minha terra. 

 

 Nós já estamos neste momento irmãos. Nós já presenciamos na história o remover do cativeiro dos 

filhos de Judá quando foi criada a nação de Israel. O remover da situação da cidade de Jerusalém em1967 após 

a Guerra dos Seis Dias, e agora, DEUS fala que vai entrar em Juízo com as nações ao redor de Israel. O mundo 

árabe nós vemos que está fervilhando as portas: Hezbollah1, o Irã, a situação do Iraque, etc.  

 
1 Hezbollah: Partido de Alá é uma organização política e paramilitar fundamentalista islâmica xiita transnacional fundada no 
período antecedente a revolução de Khomeini no Irã. É considerado um movimento de resistência legítimos por grande parte do 
mundo islâmico e árabe. No entanto, é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, 
Argentina, Israel, Canada, Países Baixos, Liga Árabe e pelo Conselho de Cooperação do Golfo.  
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A Arábia Saudita comprou a briga (porque os Estados Unidos perdeu influência no Oriente Médio) 

então, a própria Arábia Saudita está tentando orquestrar o Oriente Médio para que não caia na orquestra do 

Irã, que é pais inimigo de Israel. A situação está completamente instável no Oriente Médio desde 2011 quando 

começou a chamada Primavera Árabe. Começou a acontecer coisas ali que mudou completamente a face 

geopolítica daquela região.  

E ia acontecer isso:  “proclamai isto entre as nações, santificai na guerra; suscitai os valentes; 

cheguem-se, subam todos os homens de guerra”. Irmãos na praça do Egito, no Cairo (capital do Egito) 

quando rompeu a Revolução Árabe – a Primavera Árabe ali se reuniu quase 6 milhões de muçulmanos que 

gritavam em alta voz milhões de mártires: “Rumo a Jerusalém”. Se vocês tiverem oportunidade de ver a 

gravação de 2011 no YouTube aquela massa, um mar de multidão gritando “Rumo a Jerusalém”. Milhares de 

jihads, guerreiros muçulmanos: “Rumo a Jerusalém”. Aquela voz soava, aquela massa de multidão igual um 

cacho de abelhas, um enxame de gafanhotos com a palavra de ordem “Rumo a Jerusalém”.  

E DEUS fala que as nações vão se santificar e o fraco vai dizer: “Eu sou forte”.  Hoje com a tecnologia 

nuclear, uma nação como o Irã, que até algumas décadas atrás era nada do ponto de vista bélico fraca, se torna 

uma nação forte. Uma nação que possui tecnologia nuclear misseis com alcance de 4 - 5 mil km de alcance. 

Se ela conseguir uma ogiva nuclear e colocar nesses misseis, quem vai poder mexer com o Irã?  

É o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte fez dois testes nucleares embaixo da terra e falou para 

os Estados Unidos: “quero ver agora o que você vai fazer aqui?”  O Estados Unidos não pode fazer nada, teve 

que ficar quieto.  

E essas nações vão se mover e o objetivo delas é o vale de Josafá. Josafá significa Decisão, vale da 

Decisão. Ali vai ser decidido a história da humanidade. “E não deixou nem rastro e nem vestígio”. É o 

Armagedom porque é a volta de Cristo e vai ser no Oriente Médio.  

Mas existe uma outra profecia muito importante que nos mostra quanto nós estamos perto deste 

momento também. Nesta profecia DEUS fala que nos últimos dias, uma nação poderosa ao norte de Israel, 

DEUS colocaria nela “arpões, anzóis” e “puxaria”, faria ela “voltear e puxaria”, ela para onde? Para os 

seus montes em Israel.  

“Profetisa ó filho do homem, dirige o teu rosto para a terra de Magogue. Profetisa contra Gogue, 

principal chefe de Meseque e Tubal, eis que eu te farei voltear”.  No hebraico significa: no ponto que 

estava vai sair e vai voltar ao ponto de chegada. Lembrando que a Rússia, antes era a antiga União Soviética. 

O que era a antiga União Soviética? A união de vários países dentro da Rússia formava a grande Republica 

Soviética. “Eis que eu te farei voltar.” A antiga União Soviética até 1984 que caiu a antiga União Soviética 

e se transformou a Rússia. A profecia diz “eis que eu te farei (você) voltar”.   

Irmãos, recentemente Wladimir Putin que é o presidente e chefe da nação russa, ele tomou a decisão a 

respeito do que estava ocorrendo na Ucrânia que foi um pais da antiga União soviética. A Crimeia que faz 

parte da Ucrânia, era território formado por maioria russa. Eles entraram num embate, numa briga política 

porque parte do povo da Ucrânia queria aderir a União Europeia e outra parte do povo queria continuar com a 

Rússia.  

A Rússia interferiu mandou descer tropas para cercar os exércitos da Ucrânia e da Crimeia para garantir 

que essa parte dos russos que estão na Ucrânia, não volte para a União Europeia. Mas que volte a ser aquela 

antiga república soviética. E os Estados Unidos e a União Europeia já estão tomando decisões de sanções 

contra a Rússia. Inclusive o time russo não vai participar da Copa, com sanções e outras sanções estão sendo 

tomadas pelos Estados Unidos.  

Começou ao jogo de xadrez irmãos, começou uma situação delicada. Lembrar os irmãos que a Segunda 

grande Guerra Mundial começou exatamente deste jeito, parecido com este jeito. A Alemanha anexou 

cidadãos alemães que estava na Europa dizendo que queria protege-los, tentando fazer uma intervenção. Hitler 

dizia que estava defendendo os interesses dos alemães que estavam naquela região. Hitler começou o jogo de 

xadrez, de conquista baseado nessa retórica: tentando proteger os cidadãos alemães que estavam em outros 

países. A partir de então, ele começou a invadir países e eclodiu a Segunda Guerra Mundial.  
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O presidente da Rússia está usando a mesma tática. Ele disse “esses territórios já foram nossos; lá 

dentro tem russos que estão a nosso favor;  estamos defendendo os interesses da Rússia com os russos que 

estão dentro da Ucrânia”. “Te farei voltear”.  

Há uma versão da bíblia que diz que colocarei “seis anzóis”, seis motivos, seis anzóis, seis coisas que 

fustigam essa poderosa nação do norte a Israel.  

 

EZEQUIEL 39:2   

2. E te farei voltear, e te porei seis anzóis e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de 

Israel.  

 

Seis motivos que farão essa nação poderosa vir contra Israel. E diz que essa nação poderosa ela é regida 

por um chefe, por um principal. “Príncipe” do hebraico é principal. Chefe do hebraico é “Rôs”. Ele é o 

principal de Mosok,  Meseque e Tubal. Interessante porque a região que forma a Rússia e onde está a capital 

Moscou é exatamente as províncias de Mosok e abaixo tem as províncias e o território de Meseque.  

As terras de Magogue, existe uma muralha construída pela China enorme com mais de 2.000 km de 

extensão, 2.400 e poucos quilômetros. Ela pode ser vista do espaço e vê a muralha toda a fronteira da China e 

da Rússia. Essa muralha quando foi construída era chamada pelos árabes a “grande muralha de Magogue”, diz 

o historiador Flavio Josefo em seu livro “História dos hebreus”.  Fazia a divisão de proteção da China contra 

a terra de Magogue, a Rússia.  

A Rússia é a maior nação que existe no mundo. Não é a mais poderosa, mas ela está tentando 

novamente se reerguer. E DEUS fala que vai fazer eles voltarem, colocará anzóis e vai fazer descer as bandas 

do norte e vai se aliar com vários países que são inimigos de Israel.  

 

EZEQUIEL 38:4   

4. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e 

cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a 

espada;  

5. Persas (Irã), etíopes (nação fundamentalista islâmica), e os de Pute (putitas nação da Líbia, são também 

muçulmanos) com eles, todos com escudo e capacete; 

6. Gômer e todas as suas tropas; a casa de Togarma (região da Armênia), do extremo norte, e todas as 

suas tropas, muitos povos contigo.  

 

Provavelmente todo o mundo islâmico que é contra Israel vai aderir a esse ajuntamento patrocinado 

pela antiga e poderosa nação russa.  

 

7. Prepara-se, e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de 

guarda.  

 

Podem vir porque eu vou dar o escudo, a proteção, eu sou a potência nuclear. Hoje na Europa está 

dividido o mundo entre os interesses americanos (que é uma potência nuclear) e os interesses russos e a OTAN 

- Organização Tratado do Atlântico Norte. São nações como Turquia e várias nações da Europa que aderiram 

a um tratado com os Estados Unidos, para que não acontecesse uma Terceira Guerra Mundial, como aconteceu 

com a Alemanha na Segunda.  

A OTAN foi criada para tentar brecar qualquer hipótese da Alemanha novamente levantar guerra. 

Porque a Alemanha é responsável pela Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda 

Guerra Mundial foi feita a OTAN para fazer com que criasse um ambiente geopolítico que não permitisse uma 

Terceira Guerra Mundial, aos moldes da Segunda Guerra Mundial. 
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E a situação ali está se caracterizando. Eu vou fazer uma observação particular minha, mas os irmãos 

podem pensar: se a Crimeia com a Ucrânia já foi um estado, uma confederação que pertencia a antiga União 

Soviética. Agora eles estão votando dia 15 se eles aderem ou não a Rússia. A Crimeia se tornar um pais 

aderindo a Rússia e deixar de ser ucraniana. Se isso ocorrer e não houver aceitação por parte da União Europeia 

e dos Estados Unidos e a tensão crescer por causa disso, os interesses da Rússia forem colocados em jogo, o 

que a Rússia vai fazer? Ela falou o seguinte para os Estados Unidos: “se vocês tomarem qualquer atitude 

contra nós, vai voltar um bumerangue contra vocês”.  

Onde está o interesse dos Estados Unidos principal geopolítico no Oriente Médio? Israel. Se os Estados 

Unidos ferir os interesses da Rússia na Crimeia e na Ucrânia, a Rússia vai retaliar onde? Nos interesses dos 

Estados Unidos no Oriente Médio. Que é quem? Israel. Porque todos aqueles países inimigos de Israel são 

patrocinados pela Rússia: o Irã foi patrocinado pela Rússia; a energia nuclear e a tecnologia nuclear que o Irã 

tem, foi a Rússia que vendeu para o Irã; os armamentos que existe lá no Oriente Médio, quem vendeu? A 

Rússia.  

A profecia diz o que o Príncipe e chefe daquela nação, DEUS vai fazer o quê? Tentar. Irmãos uma 

coisa interessante, como que a profecia ela vai buscando mais luz e detalhes que outrora a gente não viu. 

Quanto mais perto vai chegando dela se cumprir, mais DEUS vai dando detalhes, clareza para nós. DEUS 

falou: “quem lê Daniel, atenta”. Esteja atento. Naquela época que viria a desolação DEUS falou: “quem lê 

Daniel”, fique o quê? “Atento”. Porque tinha algo importante quando ocorresse a invasão de Tito que o povo 

deveria ficar atento para não ser enganado.  A profecia quando ela vai chegando muito perto de se cumprir, 

ela vai se tornando mais o quê? Mais clara.  

Hoje a nação da Rússia está orquestrada, todo o poder está na mão de um homem que já foi da KGB, 

Wladimir Putin. O nome Wladimir em russo significa “regente, chefe”. E hoje a Rússia está totalmente 

orquestrada, as próprias notícias do poder de Wladimir Putin da Rússia, diz que ele orquestra totalmente o 

poder russo. Tudo que ele decide, está tudo centralizado nele. Ele conseguiu em nome da antiga União 

Soviética, os soviéticos eram orgulhosos. Naquela época eles eram uma nação poderosa que fazia frente, que 

tinha o maior poder bélico do mundo, era superior ao dos Estados Unidos na época da guerra fria. Foram eles 

que colocaram o primeiro satélite artificial no espaço. A Rússia tinha um orgulho soviético.  

Quando ela caiu, se desfez, ela se sentiu humilhada. E o Wladimir Putin que já foi um agente da KGB 

da antiga União Soviética, ele subiu no poder com o discurso: recuperar a soberania, recuperar o orgulho 

soviético, o orgulho da antiga e poderosa nação.  Com esse discurso ele conseguiu centralizar nele todo o 

controle e poder de decisão da Rússia. Tanto que ele tomou a decisão: “vai tropas ali e cerca todos os exércitos 

da Crimeia”. Imediatamente. Tudo que ele mandar, a nação, a antiga União Soviética está do lado de quem? 

Do regente.   

Esse nome Wladimir significa “regente” e o homem tem todo este poder concentrado nas mãos dele. 

E a profecia fala: “profetiza e dirige teu rosto contra o norte, a banda do norte, a terra de Magogue, 

contra o principal e o chefe dessa nação. Eu falei de ti há muitos anos. Não foi de ti que eu falei aos 

profetas? Não saberei eu, não saberás tu, aquele dia? E te farei voltear e te trarei até Israel. ”  

A Rússia tem desejo antigo de 10 anos atrás, de tornar-se novamente a poderoso e orgulhosa nação 

soviética.  E um dos passos que está mostrando esse interesse, por isso que os Estados Unidos e a União 

Europeia estão em litigio com a Rússia, é o quê? Tornar a anexar os antigos territórios que outrora pertencia a 

antiga União Soviética. A profecia diz: “ te farei voltear”. 

Nós estamos no momento vendo partes importantes das profecias que preparam o Armagedom: 

Primavera Árabe e agora a Rússia tentando defender os seus antigos interesses da antiga União Soviética.  

Para terminarmos irmãos, quero dizer o seguinte: pela Ucrânia passa todos os gasodutos que abastecem 

a Europa que vem da Rússia. Se acontecer alguma coisa que fira os interesses da Rússia, e a Rússia resolva 

retaliar, e (ela) cortar o fornecimento de gás, a Europa já está vindo de uma crise, não é verdade? A crise 

europeia de 2008 e agora uma de 2010 deu uma crise. E lentamente tentando se recuperar dessa crise. Se cortar 

todo o fornecimento de gás abruptamente ali, isso vai causar um problema seríssimo para a Europa. E nós 

sabemos irmãos, que a guerra começa exatamente quando se perde poder econômico.  
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Então vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, sóbrios sabendo que “o Senhor será o nosso 

refúgio, bramará de Sião e será a fortaleza do seu povo e o refúgio do seu povo”. Mas nós já estamos 

vivendo o momento bastante singular da história em que a profecia diz que essa poderosa nação a Rússia, vai 

querer voltar a ser aquilo que ela era.  

Quando isso começa a acontecer irmãos, nós estamos já muito próximos, talvez alguns anos, talvez no 

máximo uma década, não sabemos, mas estamos sim muito próximos do maior evento da história da 

humanidade, que é a volta de JESUS. “Levantai as vossa cabeças para o alto e sabeis que a vossa redenção 

está próxima; quando virdes estas coisas; o sol e a lua retirarão o seu resplendor”.  

PAI seja convosco irmãos, em nome de JESUS.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

