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Vamos falar sobre um assunto tremendo que mexe muito com todas as pessoas. Iremos falar sobre a 

rainha das batalhas, conhecido na Bíblia como: a batalha do grande dia do DEUS TODO PODEROSO - O 

Armagedom. 

 A Batalha do Vale do Megido – Armagedom - é o que iremos descrever hoje. O que os profetas falam 

a respeito dessa batalha? O que nós vemos descrito na Bíblia como juízo de DEUS sobre as nações da terra? 

Será essa batalha um conflito mundial ou uma Terceira Guerra Mundial? Ela alcançará patamares que se 

possível fora, destruiria todo o planeta? Está próximo este dia? Como eu posso saber pela palavra dos 

profetas? 

Hoje iremos falar sobre esta batalha descrita na Bíblia como grande dia do DEUS TODO PODEROSO. 

Abrindo nossas bíblias no livro de Apocalipse16:12-17, nós encontramos um evento profético muito forte 

e muito extensivo. Vamos a leitura: 

 

APOCALIPSE 16:12-17 

12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e a sua água secou-se, para que 

se preparasse o caminho dos reis do oriente. 

13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos, 

semelhantes a rãs. 

14. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos reis da terra 

e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 

15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas, para que 

não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. 

16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. 

17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: 

Está feito. 

 

No Capítulo 16 de Apocalipse, “o anjo derrama uma taça sobre o grande rio Eufrates”. E o que 

acontece com o rio Eufrates? “As águas desse rio secam e isso prepara o caminho para os reis do 

Oriente”. Convém alertar aos nossos ouvintes, a palavra dos profetas é como “uma luz que ilumina os 

lugares escuros”. O apóstolo Pedro nos alerta sobre a palavra dos profetas, vamos à leitura: 

 

2 PEDRO 1:19-21 

 

19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem 

atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva 

nasça em seus corações. 

20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, 

21. pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, 

impelidos pelo Espírito Santo. 

 

 É muito importante todos nós estarmos atentos a palavra dos profetas e procurar entendê-la de acordo 

com a direção do ESPÍRITO SANTO. Isso só é possível mediante um estudo aprofundado com oração, 

jejum (se assim for necessário), procurando entendimento na própria palavra dos profetas sobre o assunto. 

“Nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação”.  
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Existem muitas correntes religiosas dizendo o Armagedom ser uma batalha espiritual, baseada em uma 

particular interpretação. Nós iremos analisar esse conflito e veremos essa batalha mundial ser literal, com 

elementos claríssimos da palavra dos profetas desse evento. Veremos também os motivos de Israel ser o 

“tropeço” do mundo. Por causa de Jerusalém, o mundo entrará em conflito com a permissão de DEUS, 

pois ele tem um propósito de “ajuntar as nações” da terra para derramar sobre elas o seu juízo. “De 

destruir deste planeta aqueles que destroem a terra” e sua natureza. Atualmente, as nações da terra só 

pensam em lucros exorbitantes. A ambição do ser humano de fazer o que for preciso, mesmo que destrua 

todo a terra: nações pobres cada vez mais pobres e nações ricas cada vez mais ricas. E a principal causa de 

tudo isso é a transgressão desenfreada do pecado. 

Existem alguns acontecimentos proféticos (como nós vimos em Apocalipse 16) que antecedem o 

Armagedom para o mundo. Esses acontecimentos preparam a “Rainha das Batalhas”. O primeiro 

acontecimento que vemos aqui é o “derramamento de uma taça sobre o grande rio Eufrates, fazendo-

o secar”. O que significa essa taça sendo derramada no rio Eufrates? Convém informar aos nossos ouvintes 

que o grande rio Eufrates nasce na Turquia. Ele corre toda a extensão pegando parte da Síria e toda a 

extensão do Iraque, no golfo Pérsico. O rio também é descrito no Jardim do Éden. Concluímos que a 

localização do derramamento dessa taça seria no Oriente Médio, porém o que significaria rio em profecias? 

A própria Bíblia nos traz as chaves de interpretações. No capítulo 17 encontramos o seguinte:  

 

APOCALIPSE 17:1-2 

 

1. Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse: "Venha, eu lhe mostrarei o 

julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, 

2. com quem os reis da terra se prostituíram; os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da 

sua prostituição". 

  

 As águas do rio Eufrates têm uma simbologia de “povos, nações”, como descrito no capítulo 17 de 

Apocalipse. Porém, em Jeremias 46 também temos a indicação do que significaria rios em linguagem 

profética: 

 

JEREMIAS 46:7-10 

 

7. "Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas? 

8. O Egito se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: ‘Eu me levantarei e cobrirei 

a terra; destruirei as cidades e os seus habitantes’. 

9. Ao ataque, cavalos! Avancem, carros de guerra! Marchem em frente, guerreiros! Homens da 

Etiópia e da Líbia, que levam escudos; homens da Lídia, que empunham o arco! 

10. Mas aquele dia pertence ao Soberano, ao Senhor dos Exércitos. Será um dia de vingança, para 

vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. 

Porque o Soberano, o Senhor dos Exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio 

Eufrates. 

 

 Na passagem de Jeremias temos a indicação de “rios” sendo “guerras”. Uma profecia já realizada na 

história pois o reino Babilônico na época de Jeremias, faria guerra ao Egito e venceria a batalha (o que de 

fato aconteceu).  

 Vemos o contexto de Apocalipse 16 sendo “o anjo derramando a taça no rio Eufrates”, como 

guerras naquela região e o enfraquecimento das nações dessa localidade. Interessante, pois na Primeira 
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Guerra Mundial houveram campanhas contra o Império Turco. O Império Turco Otomano foi derrubado 

na Primeira Guerra Mundial, a Turquia perderia sua força depois desses embates. E agora perto da década 

de 90, temos Saddam Hussein invadindo o Kuwait e anexando seus territórios à nação do Iraque. Isso 

chamou a atenção do mundo com a ONU tentando de alguma forma desanexar tal território. Porém, o Iraque 

não voltou atrás e inicia-se a guerra do Iraque contra os EUA, pois os Estados Unidos toma a frente contra 

a nação do Iraque. O Iraque fora bastante atingido e enfraquecido por essa guerra e vem enfraquecendo 

cada vez mais ao longo dos anos. Interessante porque seu vizinho o Irã, se solidariza com o Iraque. O Irã 

tem desenvolvido armas nucleares para qualquer confronto contra a “ameaça dos EUA” e responsabilizam 

Israel, pois Israel é parceiro dos Estados Unidos. É criado um ódio mortal contra a nação de Israel pelos 

povos árabes do Oriente Médio, desde quando Israel volta a ser uma nação em 1948.  

 A profecia de Apocalipse 16 tem o seu cumprimento nos dias atuais com a invasão das tropas 

americanas na nação do Iraque, fazendo “secar o rio Eufrates e dando caminho aos reis do Oriente”. O 

Irã é o país mais preocupado no momento com o que está acontecendo no Oriente Médio. (O Irã) tem 

manifestado (através do seu Presidente) o ódio contra Israel, dizendo a nação de Israel deve ser “varrida 

do mapa”. Nós vemos os profetas da Bíblia falando sobre esse dia e que Israel cada vez mais, vai se 

tornando a “pedra de tropeço para todos os povos da terra”.  O profeta Zacarias fala sobre esses dias e 

como Israel se torna uma “pedra pesada para todos os povos”. 

 

ZACARIAS 12:1-3 

   

1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel: Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e 

que forma o espírito do homem dentro dele. 

2. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para 

Judá, quando do cerco contra Jerusalém. 

3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos; todos os 

que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações 

da terra. 

 

 O profeta Zacarias pelo ESPÍRITO de profecia já vem antevendo esse dia da grande batalha do DEUS 

TODO PODEROSO, onde a nação de Israel se torna “uma pedra pesada para todas as nações”. Aqui 

diz “todas as nações da terra se ajuntarão contra Israel”. Nós vemos nitidamente um impasse muito 

grande nas nações do Oriente Médio, vemos isso quase que diariamente nos meios de divulgação. Esse 

impasse começa quando a nação de Israel vira um país legítimo em 1948, trazendo uma incompreensão 

muito grande dos povos árabes contra Israel. Iniciava um período de grande desestabilização no Oriente 

Médio travada por guerras pelos árabes e a nação de Israel. O surgimento da nação de Israel em 1948 já 

estava predito na Bíblia. 

 Desde o ano 70 da era cristã quando o general romano Tito levou cativo o povo judeu até o ano de 135 

d.C. (diáspora), o povo judeu vivia como peregrino em outras nações pois não tinham uma própria nação. 

No fim do século XIX, surgiu um homem chamado Theodor Herzl, começando o movimento sionista, 

pretendo obter terras da nação da Palestina para que os judeus tivessem terras voltando a ser uma nação 

novamente. O movimento sionista começou a se agitar sobre o mundo e houveram “ventos” (ventos em 

profecias são “guerras”). Logo houve a Primeira Guerra Mundial com a quebra da hegemonia do Império 

Turco Otomano “secando o rio Eufrates”. Depois, a declaração de Balfour em 1917 permitia a criação do 

Estado de Israel na Palestina. Depois da Segunda Guerra Mundial quando Hitler matou nos fornos dos 

campos de concentração quase 6 milhões de judeus, o mundo começou a entender que necessitaria a criação 

da nação de Israel. Em 1947, a Inglaterra faz a partilha das terras para os judeus e palestinos e no dia 14 

para 15 de maio de 1948, a criação do Rstado de Israel pela ONU, cumprindo milagrosamente a profecia 

de Isaías 66: 
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ISAÍAS 66:7-8 

 

7. "Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz; antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha 

um menino. 

8. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou, 

pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, e deu à luz 

seus filhos. 

 

 No nascimento de Israel, no dia seguinte já começa os conflitos dos árabes contra Israel. Em 1948 

começa a guerra árabe-israelense até junho de 1949: Israel contra Egito, Iraque, Jordânia, Líbia e Síria, 

membros da Liga Árabe. Logo no dia seguinte da Proclamação da Independência do Estado de Israel, a 

Liga Árabe já declara guerra contra Israel. Os Israelenses derrotaram seus adversários e aumentaram suas 

áreas para 20 mil e 900 quilômetros quadrados. Jerusalém com 105 mil árabes e 100 mil judeus foi dividida 

em Jordânia Oriental e Israel, fixando as fronteiras entre Israel e Jordânia, incorporaram os territórios oeste 

do Rio Jordão a Cisjordânia. A faixa de Gaza com 40 quilômetros de comprimento e 8 quilômetros de 

largura ficou com o Egito. Vemos aqui a primeira guerra contra Israel. Todas essas guerras e conflitos 

estavam preditos pelos profetas, como nós lemos anteriormente.  

 No ano de 1956 novamente, uma guerra árabe-israelense por causa do canal de Suez situado no Egito. 

Logo mais em 1973, tivemos a guerra de Yom Kippur. Em um dia de festividade israelense, os árabes 

atacam Israel, mas Israel revida e isso levou o aumento do petróleo e sua crise no mundo inteiro. Em 1967 

houve a famosa Guerra dos Seis Dias. Esta guerra fez com que Israel quase dobrasse sua extensão territorial, 

ocupando praticamente quase todo Sinai, Gaza, Colinas de Golã, reocupando e anexando Jerusalém ao 

Estado de Israel. A cidade há quase 2.000 anos fora de seu território é reconquistada e se torna a sua capital 

depois da Guerra dos Seis Dias. Apesar de Israel ter tido sanções da ONU para devolver a cidade de 

Jerusalém para os palestinos, isso nunca aconteceu na prática e isso tem sido o grande ódio dos palestinos 

contra Israel. Muitos grupos terroristas formados como - Talibã, Al Qaeda, Hamas e outros - surgiram em 

grande parte por essa ocupação de Jerusalém em Israel. Assim como a religião judaica acredita Jerusalém 

ser por direito dos judeus, o islamismo considera a cidade de Jerusalém uma cidade sagrada, pois Maomé 

ascende aos céus na cidade de Jerusalém em sua crença. Os palestinos querem de todas as formas Jerusalém 

ser também sua capital.  

Vemos esse conflito no Oriente Médio ser muito mais complexo do que nós possamos imaginar, 

cumprindo a promessa do profeta Zacarias vista acima. “Jerusalém seria uma pedra pesada para todos 

os povos” e por causa dela o mundo irá entender que esse conflito no Oriente Médio é o motivo porque não 

existe paz no mundo. A Bíblia descreve as nações que liderarão o Armagedom e veremos isso em estudos 

futuros, pois é um estudo muito extenso. Veremos como a palavra de DEUS ilumina e descreve com 

exatidão quais países irão participar desse conflito e qual será a situação do mundo que antecede essa grande 

batalha.  

Convém dizer aos nossos ouvintes, os principais indícios de estarmos próximos do Armagedom se 

encontra no profeta Joel. Ele descreve quando profeticamente estaremos perto dessa grande batalha. 

Inclusive, descreve o efeito da radioatividade atômica nas pessoas impressionantemente. O poderio militar 

que está nas mãos dos países com bombas atômicas ou a bomba H (hidrogênio) capazes de destruir a terra 

várias vezes consecutivas. Na corrida armamentista a partir da Segunda Guerra Mundial (depois da 

explosão de Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945), mostra as bombas nucleares destruindo mais do que 

bombas convencionais. Logo começa a briga armamentista entre Rússia e EUA cumprindo profecias 

bíblicas dizendo “transformar seus machados em armamentos”. O profeta não detalha literalmente a 

palavra bomba nuclear, pois isso não existia na época do profeta. Mas, ele fala em uma época em que as 

nações estariam preocupadas em fazer armamentos. 
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O profeta Joel no capítulo 3 fala sobre isso:  

 

JOEL 3:1-2  

 

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

Jerusalém, 

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 entre as nações e 

repartiram a minha terra. 

 

 Estamos vendo a anexação do Estado de Israel em 1948, a anexação da cidade de Jerusalém em 1967 

na Guerra dos Seis Dias: “o cativeiro da cidade de Jerusalém já foi removido”. Israel hoje (queiram uns, 

outros não), é uma nação independente no Oriente Médio. Nós sabemos Israel ter 3 cativeiros: o primeiro, 

na dura servidão no Egito; depois o cativeiro Babilônico e a diáspora predito pelos profetas e pelo próprio 

SENHOR JESUS: 

 

LUCAS 13:34-35 

 

34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes 

quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? 

35. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que 

venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. 

 

 Confirmado pelo livro a História dos Hebreus de Flávio Josefo. Ele relata as tropas romanas invadindo 

e dispersando a nação judaica. A cidade de Jerusalém se torna uma cidade deserta, depois ocupada e pisada. 

Porém, a partir da década de 1940 se cria o Estado de Israel. “Esse cativeiro é retirado”, com diz o verso 

1 do profeta Joel. No verso 2, “DEUS irá congregar para que todas as nações venham contra Israel”, 

conhecida pela palavra dos profetas como a “angústia de Jacó”. O Armagedom é na verdade, um 

ajuntamento das tropas com o objetivo de uma desocupação da cidade de Jerusalém, para que ela seja 

entregue novamente para os palestinos. Até o fim dos tempos, nós iremos ver a ONU chegar a conclusão 

com outras nações, a bíblia descreve quais são essas nações. 

Por isso, não perca o nosso próximo estudo. Nós daremos continuidade a esse estudo e estaremos 

explicando qual a situação da Igreja e os seus desfechos: será ela arrebatada até os céus? Confira os 

próximos estudos, para ter a compreensão sobre esse assunto tão importante. Paz seja contigo e nos vemos 

nos próximos estudos.  

  

 

 

 

 

 

 

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

