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São mais 45 dias, que são na verdade 45 anos, somando 1922+45=1967. “Bem aventurado é aquele
que chega a 1.335 dias”, ou seja, bem aventurado aquele que nascer a partir de 1967. O judeu que nascesse a
partir de 1967 (o judeu e qualquer outro homem também), mas a profecia está falando dos judeus. A profecia
de DANIEL 12 se refere à Jerusalém. A profecia diz: “Bem aventurado aquele que chegar até 1.335 dias”,
ou seja, bem aventurado o homem que nascer depois desse dia porque ele vai nascer no momento em que
Jerusalém é habitada por judeus. Esse homem nasce na sua cidade, ele nasce no seu país, ele nasce no seu
estado. E a partir desse tempo, esse homem passa a ter uma vida diferente, ele tem a oportunidade de viver
uma vida diferente. Nós sabemos que nessa geração de pessoas que nasceram por volta de 1967/68, nessa
geração JESUS vai voltar.
Apesar que a palavra “geração”, colocada por JESUS em Mateus, não quer dizer uma geração
simplesmente biológica. Quer dizer uma era, um tempo, um estilo do tempo, uma época, um período da
história. “Geração” pode ser entendida tanto para o tempo de JESUS, quanto para o nosso tempo ou pode ser
entendida como toda a era cristã, toda geração de pessoas da era cristã. Não se fala de vida biológica, de
geração biológica, mas de um período feliz para a cidade de Jerusalém.
Estávamos falando da resolução 181 da ONU, que não incluiu a cidade de Jerusalém, nem para os
palestinos e nem para os judeus.
ZACARIAS 14:2:
2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as
casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas; a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante
do povo não será extirpado da cidade.
A resolução 181 da ONU, não colocou Jerusalém para nem um dos lados. Os judeus começaram uma
cidade paralela à Jerusalém velha, que fica do lado oriental. Os judeus construíram, o que nós chamamos de a
moderna Israel, a moderna cidade de Jerusalém. Essa nova Jerusalém fica na parte ocidental. Ela foi construída
dentro do território judaico porque a divisa da terra pela resolução 181, passava nas margens da cidade de
Jerusalém. Tanto à terra que pertencia para os judeus, quanto à que pertenceria para os palestinos, a divisa
contornava a cidade.
Dessa forma, os judeus querendo a cidade, mas não tinham domínio sobre a cidade, eles construíram a
moderna Jerusalém no lado ocidental. Por isso a cidade ficou dividida em duas partes: a parte ocidental e a
parte oriental. Os dois lados de Jerusalém são bem diferentes, tanto na sua arquitetura, quanto no seu modo de
vida. Percebemos aqui que, é exatamente essa divisão da cidade, que faz ou que vai fazer com que “metade
da cidade fuja e a outra metade permaneça”.
Boa parte dos judeus, não tem interesse de entrar em conflito com outras nações. Até porque, digamos
esses judeus são modernos, já assimilaram a cultura do mundo ocidental. Esses judeus não querem saber de
guerra. Mas há um grupo de judeus mais radical que vai defender a cidade. Eles não vão defender a cidade
ocidental, que tem os costumes ocidentais. Esses judeus vão defender a parte mais antiga da cidade, ou seja,
vão defender a parte da cidade oriental.
Acreditamos que a parte ocidental da cidade, onde estão vivendo as pessoas que adotaram a cultura do
mundo moderno, essas pessoas vão fugir da cidade. Mas as outras pessoas, os mais radicais religiosos vão
defender a cidade oriental. Desta maneira é bem provável que a parte ocidental da cidade, (a parte que vai
fugir), vai ser esta parte que os exércitos das nações vão invadir de imediato.
A parte oriental vai ser o último reduto. É aqui que os judeus vão resistir até os últimos momentos, vai
ser dentro da cidade oriental. Será um acontecimento semelhante ao que aconteceu no ano 70 d.C. Os judeus
foram sendo acuados dentro da cidade, até que sobrou só o monte do templo para eles defenderem. Naquela
guerra contra os romanos no ano 70 d.C. (e acreditamos que não será muito diferente no Armagedom), os
judeus vão defender aquela região do Monte Moriá, do Monte Sião.
E essa divisão da cidade já estava profetizada. A profecia é minuciosa, quanto ao dia da volta de
JESUS e (a profecia) coloca detalhes incríveis. Vamos ler Zacarias 12:06 para observarmos um detalhe
importante.
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ZACARIAS 12:6
6. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como facho
de fogo entre gavelas; e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será
habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém.
Ano 1967. Aqui fala que existe um lugar de Jerusalém (esse lugar não é a cidade ocidental), o povo
judeu vai habitar na cidade oriental que é o seu lugar em Jerusalém. Não é a cidade nova que foi construída ao
lado, cheia de prédios novos e modernos, com nova arquitetura. Jerusalém seria habitada no seu lugar, a própria
cidade antiga oriental.
ZACARIAS 12:7
7. E o SENHOR salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória
dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá.
Foi exatamente após a Alemanha nazista, com a morte de quase 6 milhões de judeus na Europa, é que
o mundo vai favorecer a criação do Estado de Israel. Já existia um acordo da partilha - Decreto de Balfour de
1922 - e depois de 1947, consumando com a reunião da ONU e a resolução 181. Uma coisa interessante, a
resolução 181 cumpre a profecia: “Pode uma nação nascer em um só dia?” Isso é maravilhoso aos olhos do
SENHOR, porque “Sião esteve de parto e deu a luz à seus filhos”. Foi uma grande festa para a nação de
Israel, depois que foi criado o Estado de Israel.
Mas logo em seguida vêm guerras, logo em seguida vêm os desafios e Israel vai sofrer. Após 1967,
Jerusalém passa a ser novamente de Israel “a Jerusalém no seu próprio lugar”, como disse a profecia. E
logo vem a resolução 242. Essa resolução encaminha exatamente para o cumprimento das últimas profecias
referente ao dia do SENHOR. Em 1948 Judá foi salva, conforme a profecia. Em 1967 Jerusalém foi salva da
mão dos gentios. Primeiro foi Judá, depois Jerusalém. Isso concorda com Zacarias e concorda com Daniel.
Daniel falou que: “feliz aquele que nascesse, ou aquele que chegasse a 1.335 dias”. Foi exatamente o ano
em que Jerusalém foi retomada pelos judeus.
A profecia de ZACARIAS 14 tem um detalhe que vai ligar a outras profecias.
ZACARIAS 14:4
4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o
oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um
vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul.
JESUS vai descer na cidade oriental porque o Monte das Oliveiras está a oriente de Jerusalém. A cidade
ocidental está do outro lado, isso é importante observar. Vai acontecer um fenômeno geológico, que vai fender
o Monte das Oliveiras em duas partes, e haverá um vale muito grande. Esse vale vai ser bem grande porque o
monte vai realmente deitar por terra, vai vir abaixo e a “metade do monte se apartará para o norte a outra
metade para o sul”. Será um terremoto como nos dias do Rei Uzias.
Vamos ver o que o profeta Joel fala no capítulo 3:18.
JOEL 3:18
18. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios
de Judá estarão cheios de águas; e sairá uma fonte, da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim.
Está dizendo que vai sair uma fonte da casa do SENHOR e vai regar o vale. O profeta Ezequiel também
fala desse vale, que vai se formar no monte das Oliveiras.
Continuando em Zacarias 14:8:
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ZACARIAS 14:8
8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar
oriental, e metade delas para o mar ocidental; no verão e no inverno sucederá isto.
Vai acontecer logo depois da volta de JESUS que uma fonte (ou um rio) vai se formar a partir da
cidade de Jerusalém oriental. Vamos ler uma parte de Ezequiel 47:6-8:
EZEQUIEL 47:6-8
6. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então ele me levou, e me fez voltar para a margem do rio.
7. E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de
outro lado.
8. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar; e,
sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis.
O profeta Ezequiel também está falando desde fenômeno que vai suceder na volta de JESUS: de rachar
ao meio o Monte das Oliveiras e no meio do Monte das Oliveiras vai formar-se um grande vale. Os profetas,
Ezequiel, Joel, falaram desse fenômeno geológico. E ainda diz assim: “E será que toda criatura vivente que
passar por onde quer que entrem esses rios viverá; e haverá muitíssimo peixe, porque chegarão à estas
águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio”.
Os Salmos, os profetas, sempre falaram de um futuro abençoado por DEUS, de um futuro glorioso
para humanidade. Quando os homens viverão em paz, a vaca e a ursa pastarão juntas, o boi comerá palha junto
com o leão, e uma criança pequena vai colocar a mão na toca do basilisco (ou da cobra), e a cobra não vai
fazer mal a essa criança. Por que que isso vai acontecer? Porque o mundo vai ser restaurado biologicamente,
de forma que vai vir a saúde, vai trazer a vitalidade para os homens, vai trazer a vitalidade para os animais. E
acontecerá que o leão quando comer a palha, seu corpo possuirá tantos nutrientes que ele não vai sentir fome,
e não vai precisar matar outro animal para comer. Os animais vão viver em paz uns com os outros e em paz
com os homens. A capacidade da terra em produzir, vai aumentar de forma exponencial. A terra que estava
assolada vai ser tornar como o Jardim do Éden. As cidades solitárias e assoladas, estarão fortalecidas e
habitadas.
Vai chegar um tempo, que realmente não vai ser necessário comer carne porque o homem que comer
do fruto da árvore (que vai estar ao lado desse rio), ele não vai mais ter a necessidade de matar um animal para
comer.
Observe o que diz em Ezequiel 47:12
EZEQUIEL 47:12
12. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto
para se comer; não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto; nos seus meses produzirá novos frutos,
porque as suas águas saem do santuário; e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio.
Essa árvore vai curar as pessoas, vai curar as nações, vai curar os homens. Os homens não vão mais ter
deficiência genética ou biológica porque a água que vai sair do santuário de DEUS (que fica no Trono de
CRISTO, que vai correr por esse vale para região oriental), vai entrar no Mar Morto. Você já ouviu falar do
Mar Morto? Você sabe que o Mar Morto não tem vida? Não tem peixe vivendo dentro do mar morto, por
causa da quantidade de sal que existe lá. Mas essa mesma profecia de Ezequiel diz: “E será que toda a
criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá; e haverá muitíssimo peixe,
porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio”.
Dessa forma, começará existir peixes e vida no Mar Morto.
A ciência atualmente está conseguindo modificar os alimentos, os chamados transgênicos que são
sementes modificadas e que produzem com mais vitalidade. Ha um trabalho científico nesse campo. Só que,
muito mais do que a própria ciência vai fazer no milênio para restaurar a vida dos homens, a própria terra, o
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próprio alimento vai ser mais fértil. Moisés quando chegou perto da terra de Canaã, ele enviou 12 espias para
observar a terra. Depois esses espias voltaram para Moisés e falaram da terra, dizendo que nessa terra havia
cachos de uvas que precisavam de dois homens para serem carregados.
A terra na verdade tem condições muito grande de produzir coisas nutritivas fortes para os humanos.
Hoje isso não acontece por causa do pecado do homem que está sobre a terra. A terra de Canaã daquela região
produzia nutrientes, os homens daquela terra eram fortes. Os 10 espias ficaram com medo pois naquela terra
havia “homens gigantes”. A terra que “mana leite e mel” é aquela terra ao lado de Jerusalém, do lado oriental
da cidade de Jerusalém.
Esse rio que vai surgir de dentro da cidade de Jerusalém oriental, vai chegar até o Mar Morto e vai ter
ali muitas e muitas árvores ao lado desse rio. E uma das árvores servirá para cura das nações: a folha da árvore
servirá para cura das nações. Essa profecia de Ezequiel da árvore, tem tudo a ver com uma profecia que fica
no finalzinho da bíblia no Capítulo 22 de Apocalipse, que também fala dessa árvore.
APOCALIPSE 22:1,2
1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do
Cordeiro.
2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos,
dando seu fruto de mês em mês; e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
Ezequiel e João no Apocalipse falam que a “árvore da vida”, vai nascer ao lado desse rio que vai
surgir de Jerusalém, do Trono de DEUS e do CORDEIRO. Esse rio vai nascer dentro do Reino de DEUS, logo
após a batalha do Armagedom.
Faremos agora mais alguns comentários sobre a batalha do Armagedom. Os cristãos que estão em
apostasia, estarão contra os judeus. Isso é profético, nominalmente os cristãos estarão contra os judeus. Não
estou dizendo que todos os cristãos estarão contra.
Vemos isso em Apocalipse 19:19,20, três poderes estarão na batalha do Armagedom:
APOCALIPSE 19:20
19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava
assentado sobre o cavalo, e ao seu exército.
20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os
que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de
fogo que arde com enxofre.
A besta é a herança do antigo Império Romano, hoje compreendida pela União Europeia.
Os reis da terra: todos os povos, todas as nações cristãs, islâmicos e outras nações.
O falso profeta é parceiro da besta. Ele está junto com a besta, ele sempre atuou a favor da besta. O
falso profeta é o sistema de religiões que surgiram na Idade Média.
Quando falamos que as nações estão contra Jerusalém e contra os judeus, não significa que as pessoas
dessas nações estejam contra. As nações estarem contra Israel - por exemplo o Brasil ser membro da ONU e
o Brasil votar a favor da resolução 181, ou o Brasil se posicionar a favor de que Jerusalém oriental seja entregue
aos palestinos - isso caracteriza o Brasil de estar contra os judeus. Não significa que o Brasil vai enviar exército
para Israel, mas os exércitos da ONU da OTAN estarão reunidos para essa batalha. Algumas nações vão criar
uma aliança e juntar seus exércitos e fazer essa guerra contra os judeus na batalha do Armagedom.
No Apocalipse fala que o falso profeta vai ser jogado no lago de fogo, junto com a besta. O que dá
força ou corpo para o falso profeta? São os seus religiosos, são pessoas que pertence ao sistema religioso. Se
você pertence a esse sistema religioso enganador, de uma forma mesmo que indireta, mesmo você não indo
no culto, mas você defende uma doutrina desse falso profeta, você corre o risco de ser puxado para dentro
desse lago de fogo na vinda de JESUS. O que nós devemos fazer é estarmos preparados para enfrentar esse
dia, independente do que vier acontecer, a gente possa estar contado entre aqueles que estarão à direita do
SENHOR, isso é importante. Depois dessa batalha vem o reino de CRISTO.
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No reino de CRISTO as coisas serão diferentes do tempo de agora. Hoje nós vivemos o tempo da
Graça, o tempo da Fé, nós temos que crer em CRISTO, para alcançar a vida eterna através dele. Mas depois
no reino de CRISTO, a coisa vai ser diferente. O rigor, a justiça, a força com que esse reino vai ser conduzido,
não vai ser fácil para as pessoas que não andarem na linha. Se um pecador passar para o reino de CRISTO,
dificilmente vai ter uma vida longa, porque o reino de CRISTO vai acabar com esse pecado. E provavelmente
esse pecador não possuirá uma estrutura espiritual para aguentar a pressão que vai ser nesse reino, esse pecador
vai perecer de qualquer jeito. Para as pessoas que estão em CRISTO nenhum mal acontecerá.
Vamos ver agora uma explanação mais detalhada do falso profeta do Apocalipse e os falsos profetas
que JESUS menciona em Mateus. O falso profeta do APOCALIPSE é um sistema que surge na Idade Média
pelo poder papal. Este sistema vai falar em nome de DEUS falsamente, levando as pessoas a aceitar o poder
papal, o poder da besta e as suas doutrinas, e serem enganados pela besta, ser levado a crer na besta.
Nós acreditamos que esse sistema, também cresceu junto com sacro Império Romano. O sacro império
romano foi a junção do poder temporal, que teria “sido passado por Constantino aos Papas” por um falso
documento. Esse falso documento foi apresentado pelo Papa Pepino, por volta do ano 600/700 d.C. e esses
vão transferir para a dinastia dos carolíngios, que seria de Carlos Magno. O Papa vai mostrar esse documento
dizendo que era dono de todos os territórios do Império Romano. Mas foi um documento forjado, um
documento falso. Foi dado como documento autêntico, mas era falso.
Essa besta que é o Império Romano ao adquirir esse poder, no ano 800 d.C. vai surgir um outro poder,
político religioso, que vai se juntar e vai formar esse sistema chamado, o falso profeta. Apocalipse está fazendo
alusão a um sistema que surge dentro do Sacro Império Romano. Esse sistema ainda sobrevive no meio das
religiões que pregam falsidades e pregam doutrinas oriundas desse sistema. Algumas dessas doutrinas como
trindade, sistema centralizado de governo, imortalidade da alma, guarda de domingo, é que compõem o
compêndio de doutrinas que forma o poder do falso profeta.
JESUS fala dos falsos profetas pontuais: são pessoas que tem aparência de cordeiro, mas agem como
dragão. “Os frutos” desses falsos profetas são: as atitudes e a doutrina que a pessoa ensina. Para ser um falso
profeta, ele primeiro tem que se declarar um profeta, para ir pregar uma doutrina contrária à palavra de DEUS.
A palavra de DEUS diz: “Se não falar conforme a Lei e o testemunho, nunca verá o amanhecer”. Esse
falso profeta tem um procedimento contrário, por isso que JESUS fala “os frutos”. Esses frutos incluem o
ensino que essa pessoa trás em nome de DEUS e o procedimento dela. JESUS fala “pelos frutos vocês
deverão analisar esse falso profeta”.
Mas para uma pessoa ter certeza que alguém é falso profeta, é preciso ter conhecimento dos profetas
verdadeiros. Sem esse conhecimento a pessoa poderá reputar como falso profeta um verdadeiro profeta, e
reputar como verdadeiro profeta um falso profeta. Por isso que JESUS falou: “Errais não conhecendo as
escrituras e nem o poder de DEUS”. Se a pessoa não tiver o conhecimento das escrituras, ela não tem como
fazer uma avaliação correta. Agora, esses frutos que JESUS fala são o que esse profeta prega e as suas atitudes.
Seguindo uma lógica, uma pessoa com pouca instrução intelectual, que não tem tanta formação escolar, ele
pode se balizar pelas atitudes dessa pessoa que se diz profeta. Uma pessoa quando está de má intenção, cedo
ou tarde, acaba mostrando os seus frutos, que poder ser o descontrole, etc. Enfim, as atitudes incoerentes com
a palavra de DEUS.
Quando nós ouvimos alguma coisa de DEUS, nós devemos perguntar à DEUS, mas devemos fazer
essa pergunta balizada pela bíblia sagrada. Porque a Bíblia diz “o coração é enganoso, quem o conhecerá?”
Há caminhos que parecem corretos aos olhos do homem, mas que são caminhos de morte. Então, não basta
somente aquela sinceridade, aquela emotividade, de ir perguntar a DEUS como resposta final. A resposta tem
que estar no encontro da confirmação do ESPÍRITO de DEUS, de acordo com a Bíblia. Se não for assim a
pessoa vai orar, e acha que DEUS respondeu, e acaba acreditando numa mentira e entra no fanatismo. JESUS
disse que “nós erramos quando desconhecemos as escrituras”, e ao desconhecer as escrituras sagradas,
acabamos não conhecendo também o poder de DEUS. É preciso ter uma combinação dessas duas coisas.
Toda vez que há uma notícia sobre Israel, ou alguma coisa que envolve Jerusalém (ou os judeus) há
três forças no mundo que se manifestam: a ONU, a União Europeia e o sistema religioso de Roma. Sempre há
uma manifestação na mídia. Você pode prestar atenção em reportagem que sai no jornal nacional, fantástico
etc. A comunidade europeia vai emitir a sua opinião, a ONU vai emitir sua opinião, também Estados Unidos
e outras nações (como a comunidade internacional) e um manifesto do Papa. Sempre aparece o papa falando
alguma coisa, dando sua opinião sobre o acontecimento. Então percebemos que há uma força, uma
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representatividade forte no mundo e no sistema religioso. Repetindo, todos os que estiveram envolvidos no
sistema religioso de alguma forma, estarão também nominalmente contra os judeus.
Durante a batalha do Armagedom, as bombas atômicas serão detonadas, mas as pessoas sobreviventes,
não sofrerão os efeitos da radiação. Analisaremos a parábola do joio e do trigo. Você vai entender a relação
dessa parábola com a batalha do Armagedom. Provavelmente as bombas atômicas não alcançarão as cidades
pequenas dos interiores.
APOCALIPSE 19:21
21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e
todas as aves se fartaram das suas carnes.
Na batalha do Armagedom, a guerra nuclear vai destruir pontos específicos na terra. Por exemplo a
região da cidade de Tóquio. Existe 50 milhões de pessoas vivendo na redondeza de Tóquio. Quando se junta
muitas cidades, uma perto da outra, o pessoal chama de hinterlândia. É um conjunto de cidades muito próximas
umas das outras, que uma depende da outra, todas ficam conectadas, as chamadas megalópoles.
Uma bomba nuclear caindo em um ponto desses, são 50 milhões de pessoas que vão perecer. Agora
outros locais do planeta, não vão ser destruídos. E aí o que acontece? Das pessoas que não foram destruídas
pela bomba atômica, elas serão destruídas pela palavra que sai daquele que estava montado no cavalo: que nós
sabemos que está se falando de JESUS.
Da boca de JESUS vai sair a ordem para a destruição daqueles que restarem. Os demais serão mortos
pela palavra, pela espada (ordem de comando) que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Essa
palavra de Apocalipse combina com a passagem bastante conhecida dos Evangelhos de Mateus (também em
Lucas) que: “estarão duas pessoas moendo, uma será levada e a outra será da deixada; estarão dois numa
cama, um será levado e o outro será deixado”. Dessa forma, a destruição das pessoas será seletiva.
DEUS sabe o que as pessoas pensam, o que as pessoas desejam, DEUS sabe como que se comporta o
coração de cada pessoa. Na batalha do Armagedom, na vinda do Filho do homem, as pessoas que não estiverem
preparadas com seu coração para permanecer no reino de CRISTO, não vão permanecer, serão destruídas, e
DEUS sabe quem é. DEUS sabe que tem duas pessoas numa cama, uma permanece e a outra não. Eu pergunto
foi bomba atômica que destruiu uma pessoa da cama, e deixou a outra? Não foi bomba atômica, claro que não
foi.
A guerra nuclear que nós falamos, é a guerra entre as nações. A batalha contra Israel, explode a guerra
nuclear. Mas essa batalha vai ser especifica para as grandes cidades como Nova York, São Paulo, Moscou e
Tóquio. Não vai ser para o mundo todo, como muita gente fala por aí que o mundo será totalmente destruído.
O mundo vai continuar existindo, a vida que nós vivemos, o estágio que nós chegamos na história de
conhecimento, de ciência isso permanecerá. A história que nós estamos construindo até agora, será uma
continuação. Por exemplo não tem bomba atômica que vai ser jogada no espaço. Os satélites vão permanecer
no espaço, o sistema de comunicação vai continuar funcionando. O sistema de comunicação via satélite, fibra
óptica vão resistir a batalha do Armagedom, vão permanecer na vinda de JESUS e a vida continua. A maioria
das pessoas morrerão. Sobrará poucas pessoas, mas não vai ser destruído o sistema de vida que nós já
alcançamos, o conhecimento, a ciência.
A ciência continuará existindo, os homens continuarão fazendo suas pesquisas e avançando na ciência
cada vez mais. Hoje tem algumas coisas que nós chamamos de commodities, por exemplo: o dólar, o ouro, o
café, a soja, são commodities, são bens que tem grande valor. Existem commodities no mundo que são
importantes, tem um valor universal. No reino de DEUS, existirá uma commodity que será fundamental para
a vida dos seres humanos, vamos ler Habacuque 2:14.
HABACUQUE 2:14
14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
No reino de CRISTO o conhecimento do homem e o conhecimento do homem de DEUS, o avanço do
homem em acreditar que existe um DEUS TODO PODEROSO, um DEUS verdadeiro que criou o céu e a
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terra, será muito grande. O homem e a terra vão se encher do conhecimento da glória do SENHOR, como as
águas cobrem o mar. Isso pode ser entendido como uma commodity: quem conhecer o SENHOR, quem
entender quem é DEUS, no reino dele vai viver. Mas quem não entender, ou quem não possuir essa commodity
vai perecer, vai morrer. A ciência vai evoluir de uma forma maravilhosa no reino de DEUS. Muita gente
acredita que DEUS não existe, mas a própria ciência é um produto que vem de DEUS.
APOCALIPSE 17:16
6. E os dez chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e
comerão a sua carne, e a queimarão no fogo.
Isso é simbólico, não quer dizer que é exatamente isso que vai acontecer. Esse “queimar no fogo” não
é queimar no fogo literal, esse fogo é simbólico. “Fogo” na verdade é uma representação simbólica do
conhecimento. Por exemplo: você fala tive uma brilhante ideia; nada brilhou dentro da sua cabeça, você fala
e comunica o conhecimento, como se fosse uma luz que ilumina. E nesse caso aqui “queimar a prostituta no
fogo”, significa queimar o sistema papal pelo conhecimento, pela ciência.
A ciência surgiu e derrubou os ensinamentos do catolicismo na Idade Média, e até hoje isso acontece.
Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai achar notícias sobre a Igreja Católica voltando atrás de muitas
coisas que eles afirmavam no passado. O sistema papal é destruído pelo conhecimento, destruído pela ciência.
Essa ciência que surgiu por volta do século 12 e 13, veio evoluindo ao longo desses séculos e chegou no tempo
presente, trazendo uma luz para o mundo.
O capitalismo é a essência de tudo que está acontecendo em termos de acontecimentos referentes a
chegada do Reino de DEUS. Vamos falar sobre o capitalismo mais para frente, quando falarmos sobre as taças
do Apocalipse.
APOCALIPSE 16:21
21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento; e os homens
blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva; porque a sua praga era mui grande.
Esta informação da última taça do Apocalipse fala de uma “chuva de pedras sobre os homens”, ou
seja, é a batalha do Armagedom. É uma guerra nuclear: as pedras significam bombas, mísseis caindo sobre as
grandes cidades do mundo. O Armagedom é o último acontecimento da sétima taça do Apocalipse.
Vamos fazer uma comparação da segunda taça com a sétima taça do Apocalipse. No local em que a
taça é lançada, naquele lugar vai se desencadear os acontecimentos. Quando a segunda taça é lançada “no
mar”, os homens inventam o astrolábio, aparelho que permitiu que os homens se aventurassem nos setes
mares desconhecidos. Outros acontecimentos no mar naquele período estão ligados ao derramamento da
segunda taça.
A sétima taça é lançada “no ar”, algumas invenções desse período são: aviões, internet,
telecomunicações, rádio, satélites, todas essas coisas acontecem no ar. Relembrando, no local onde a taça é
lançada, naquele lugar se dará os acontecimentos. O Apocalipse abrange toda a história da era cristã.
A sétima taça do Apocalipse marca o tempo que nós estamos vivendo. Desde o final do século 19
quando se descobriu as ondas de rádio e em 1903 se inventou o avião. Essas profecias da sétima taça vem se
cumprindo. Os eventos estão diante de nossos olhos. Nós estamos usando essas tecnologias, nossa vida é
condicionada por esses inventos tecnológicos que hoje existem. Essas coisas modificaram nossa forma de
vida, mudou substancialmente a forma de vida do homem. Tudo que acontece atualmente nesse mundo
tecnológico global, de comunicação instantânea para todos, tudo é evento relacionado à sétima taça do
Apocalipse. Se você se comunica com alguém através da internet, não importa o país que você está, se está no
Brasil ou em outro continente, você está usando o sistema que se comunica via ar, está usando a internet que
transmite via fibra ótica, que depois transmite para o satélite pelo ar e chega até nós. Estamos vivendo os
últimos acontecimentos da história.
Agora vamos fazer uma pequena explanação do porquê nós explicamos o livro do Apocalipse dessa
forma que você leu nesse estudo. O livro de Apocalipse a melhor forma de entendê-lo é dentro do
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enquadramento historicista. O que é o enquadramento historicista? O enquadramento historicista é aquele que
você pega a história desde os dias da igreja apostólica, lá do tempo de JESUS e dos apóstolos e traz até os dias
de hoje. Tendo a compreensão desses acontecimentos relacionados ao Império Romano, a Igreja de CRISTO
e a apostasia. O livro de Apocalipse na verdade traz a luta da igreja contra o Império Romano e os
acontecimentos que vão ocorrer relacionados à esse contexto: isso é uma interpretação historicista. É você
entender que o livro Apocalipse está falando da história da igreja. Da história do mundo relacionado com a
igreja e da luta da igreja contra esse falso sistema do Império Romano nas suas fases pagã e na sua fase políticareligiosa até a sua consumação e destruição.
As aberturas dos selos vão ocorrer com o Império Romano; as pragas vão ocorrer em outra fase do
Império Romano; e as últimas pragas são acontecimentos que denotam o que está ocorrendo em nossos dias.
Tudo isso tem que estar bem alicerçado com a compreensão do livro de Daniel. O livro de Daniel são as chaves
de entendimentos principais para o livro de Apocalipse e vice e versa.

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
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