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Oremos agora em nome de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO:
“Querido PAI, ETERNO DEUS que habita nas alturas. Em nome do teu SANTO Filho JESUS CRISTO
buscamos agora SENHOR, o teu favor, a tua inspiração. Queira SENHOR neste momento, estar com todos
nossos ouvintes, abrindo-lhes o entendimento para compreender o plano que o SENHOR tem para este
planeta, a fim de que todos possam alcançar conhecimento para a salvação. Abre também a mim que falo
SENHOR, para transmitir o recado da tua Palavra. SENHOR MEU DEUS, nós te pedimos e rogamos essas
benções e a tua direção, em nome do SENHOR JESUS CRISTO. Amem.”
Hoje nós iremos continuar o estudo a respeito do Armagedom. Este grande e importante evento que
terá ocasião por proximidade da vinda do SENHOR JESUS CRISTO. “A Grande Batalha” conhecida como
“Batalha do DEUS TODO PODEROSO” que leva através dos “espíritos imundos” (Apocalipse 16) uma
pregação com “os reis da terra para os congregar para a batalha”. Nós vamos perceber que a batalha do
Armagedom também envolve uma pregação desses “três espíritos que saem: um da da boca da besta, outra
do falso profeta e outra do dragão.” Estes três espíritos imundos (Apocalipse 16) eles fazem uma “pregação
incitando as nações a se levantarem contra a nação de Israel”. Nós mostramos no outro programa sobre o
Armagedom - Parte 1, que Israel vai ser a nação que vai causar esse conflito, vai ser o motivo da causa desse
conflito.
A proximidade do Armagedom está muito relacionada Joel 2 o programa do Armagedom – Parte I,
onde diz que: “Israel se torna uma pedra pesada para todos os povos da terra”. Sim e esses povos da terra,
principalmente os povos em redor irão congregar-se contra a nação de Israel. Isso nós encontramos no profeta
Zacarias 12, que diz assim:
ZACARIAS 12:1-3
1. O 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 à Jerusalém como copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá,
durante o centro contra Jerusalém.
3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos; todos que
carregarem certamente serão despedaçados; e ajustar-se-ão contra ela todas as nações da terra.
Como nós falamos um programa anterior (na primeira parte do Armagedom) que desde quando foi
criada a nação de Israel na Palestina, tem gerado muitos conflitos com os inimigos árabes. Essas guerras tem
feito com que Israel também aumentasse a extensão territorial que havia inicialmente em 1.947, feita a partilha
da terra através do Decreto Balfour de 1.922. A Inglaterra em 1.947 faz a partilha e em 1.948 é criado o Estado
de Israel. No dia seguinte já é declarado guerra contra o Estado de Israel pela Liga Árabe. Mas, Israel consegue
vencer seus inimigos, consegue revidar e depois houve várias guerras: a guerra de 1.957 da Liga Naser por
causa do Canal de Suez; a guerra de 1.973 Yom Kippur; a guerra de 1.967 a Guerra dos Seis Dias, etc. Essa
guerra (dos Seis Dias) fez com que Israel viesse a tomar a parte oriental de Jerusalém, ocupar parte da
Cisjordânia, colinas de Golã na Síria e a faixa de Gaza e aumentou também grande parte do seu território.
Houve até Resoluções da ONU contra Israel para que devolvesse a faixa oriental da cidade de
Jerusalém para os palestinos e que até hoje não foi cumprida. Isso tem sido muito motivo de acusação por
parte dos grupos terroristas, de uma parcialidade por parte da ONU naquela região. Aqui nós vemos a palavra
dos profetas e mais especificamente, o profeta Zacarias dizendo que “nos últimos dias Israel se tornaria
uma pedra pesada para todos os povos da terra”. Todas as nações da terra irão ver em Israel o motivo de
congregar contra Israel e contra a cidade de Jerusalém. Sim, este evento que caracteriza exatamente o motivo
para o início do Armagedom.
A proximidade do Armagedom (também como nós falamos no programa anterior), o profeta Joel
quando ele descreve “quando” estaremos próximos do evento deste grande conflito por causa de Israel e da
cidade de Jerusalém, que diz assim Joel 3 :1-2:
JOEL 3:1-2
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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, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a
minha terra.
“Quando o cativeiro de Israel e de Jerusalém fosse removido”, DEUS faria com que “todas as
nações da terra viessem contra Israel”. Nós sabemos que o primeiro cativeiro foi causado pelo Egito. O
segundo cativeiro pela nação babilônica. O terceiro cativeiro foi causado por Roma espalhando os judeus por
todas as nações da terra. Desde então da era 70 d.C. até 1.948 a nação de Israel não era uma verdade, não
existia. Mas, em 1.948 o Estado de Israel se torna verdade, se torna realmente real e é “removido o cativeiro
de Israel”. Aqui diz na profecia que quando isso ocorresse e também “a remoção do cativeiro Jerusalém”
(em 1.967, como nós já falamos sobre a Guerra dos Seis Dias), nós estaríamos vendo (segundo a palavra do
profeta Joel 3) que está próximo este ajuntamento. E desde então, é verdade.
Nós percebemos, vemos pelos noticiários, ouvimos que Israel tem se tornado um problema para aquelas
nações, inclusive os Estados Unidos se feriu gravemente devido ao seu apoio naquela região. Grupos terroristas
(como Al Qaeda, Hamas e outros mais), têm se levantado com uma grande motivação devido a questão árabeisraelense. O Estados Unidos sofreu o atentado de 11 de setembro de 2.001, justamente porque apoia Israel na
Palestina. Foi o grande motivo que Osama Bin Laden alegou para que atacasse a grande nação americana.
Motivado por causa deste ódio contra Israel e contra os Estados Unidos, por apoiar Israel naquela região.
Nós vemos ouvinte, que o Armagedom tem um paralelo e uma grande fundamentação de cumprimento
nos dias que nós estamos vendo: desde o estabelecimento da nação de Israel (na década de 1.940) até os dias
de hoje. Por várias vezes, já foram feitos acordos de paz, tentativas de mediação naquela região, sem fruto.
Porque o motivo que leva hoje a ter essa rivalidade tão grande entre Israel e o mundo árabe, é também a
questão religiosa. Os fatores complicantes são muito maiores:
Nós temos a religião islâmica, que considera a cidade de Jerusalém, como uma capital espiritual do
Islamismo. Pois eles creem que, daquela construção que ocupa a “Cúpula da Rocha”1 e o “Al-Aqsa” (são dois
monumentos do Islamismo), eles acreditam que dali de Jerusalém, Maomé teria ascendido, subido para os
céus. Também o interesse judaico por Israel que considera Jerusalém como capital, por direito bíblico. E
também um interesse cristão em cima da cidade de Jerusalém. A disputa cristã da cidade de Jerusalém. Isso
tem complicado mais ainda. Um fator complicante levando-nos a crer, como a palavra dos profetas são
precisas, na descrição sobre “a cidade de Jerusalém ser um copo de tremor no meio daquelas nações”
Verdadeiramente nós podemos perceber exatamente isso.
Agora nós vamos ver que o profeta Ezequiel fala profeticamente deste grande conflito com mais
detalhes. No Capítulo de número 38 do profeta Ezequiel, nós vamos ver mais detalhes ainda sobre o
Armagedom. Aqui fala de uma grande nação denominada “Gogue, da terra de Magogue que sobe contra
Israel e vem do norte”. Diz Ezequiel Capítulo 38:
EZEQUIEL 38:1-6
1. Veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo:
2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque, e
Tubal, e profetiza contra ele.
3. E dize: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e
de Tubal;
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, etíopes, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete;
6. Gômer e todas as suas tropas; a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos
povos contigo.

1

Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha é um edifício, situado no monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém, construído no
século VII, sendo um dos sítios mais sagrados do Islã.
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Se nós lermos o capítulo 38 e 39 Ezequiel fala deste líder: “Gogue, da terra de Magogue” liderando
uma congregação de nações. O verso 8 mostra quando que ele virá contra os montes de Israel, diz assim:
EZEQUIEL 38:8
8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que
foi congregada dentro muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos; mas
aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente.
Nós vemos nitidamente o profeta Ezequiel mostrando que “a terra de Israel foi tirada dentre os
povos” para que Israel viesse de muitas terras e ali passasse a habitar. Isso nos leva exatamente a descrição do
que ocorreu da partilha da terra da Palestina, para que fosse formado o Estado de Israel. Aqui diz que “depois
de muitos dias, quando o povo de Israel estivesse ali habitando seguramente”, na região da Palestina é
que esta nação teria um desejo e iria subir com essa congregações inimigas de Israel, contra a terra de Israel.
Nós vemos verdadeiramente aqui esta “aglomeração de nações” que virão contra Israel.
Isso nos leva exatamente a descrição de Apocalipse 16 (como nós havíamos lido na parte primeira do
estudo do Armagedom), que fala que “os espíritos imundos começam a congregar os reis da terra, para se
ajuntar em um lugar que, em hebraico, se chama Armagedom.”
APOCALIPSE 16:13,14,16
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.
16. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom.
A palavra “Armagedom” vem da palavra hebraica: “har”, montanha; “megidom”, do Megido. É
exatamente uma região situada a 112 km aproximadamente, ao Noroeste da cidade de Jerusalém. Ali é uma
grande planície, conhecida como planície do Megido. Essa planície já tem sido cenário de grandes guerras e
ela é ideal para ajuntamento de tropas na “montanha do Megido”. Exatamente essa descrição que o livro de
Apocalipse 16:16 está dizendo.
Estes “três espíritos imundos” (um que saiu da boca do dragão, da besta, outro saindo da boca do
falso profeta), dragão da besta e do falso profeta. “O dragão”, o diabo, a antiga serpente é exatamente o deus
desse século. O deus deste mundo presente, deste mundo materialista, ambicioso. “O mundo jaz no maligno”,
a Bíblia diz. No presente século quem comanda os governos da terra, que comanda a ambição do homem é
exatamente o “dragão”.
O interesse político econômico dele também saiu uma força, um espírito imundo que irá proclamar
guerra contra Israel pois Israel se tornará dificultosa para a paz mundial. E isso tem trazido instabilidade
econômica mundial. Com a globalização da economia, hoje problemas que ocorrem do outro lado do mundo
afetam aqui no Brasil e vice-versa. O que ocorre aqui no nosso mundo ocidental, afeta toda a economia
mundial. Nós vamos vendo uma configuração geopolítica do mundo de globalização, onde se tornam cada vez
mais sensíveis às variações econômicas de cada região do mundo, afetando outras regiões do mundo: os blocos
econômicos que compõem o nosso mundo. O bloco europeu, o bloco das Américas, o bloco americano, enfim
o bloco chinês e outros blocos econômicos que existem no mundo. Eles são não são interdependentes, são
dependentes uns dos outros economicamente.
Isso fará com que este “espírito imundo que sai da boca do dragão”, ele conclame a esta grande
batalha. Será uma das motivações para esta grande batalha. A besta (que se trata da besta revivida do Império
Romano) que irá surgir das nações do Mercado Comum Europeu, essa besta encabeçada com a sua sede de
governo do antigo Império Romano revivido, também tem grandes motivações para estar pregando a guerra
contra Israel.
Nós podemos depois se você solicitar o CD de estudo sobre o Anticristo, sobre a Besta do Apocalipse,
você poderá estar adquirindo e entendendo melhor do que se trata essa força. Porque “besta” na profecia,
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trata-se de Império. Um Império forte que é descrito na bíblia como “besta”. O “falso profeta” é o movimento
religioso que prega a mentira em nome de DEUS. Isso é o “falso profeta”. Desta forma, toda religião que não
prega a verdade, que faz prodígios, esta religião acaba sendo o sistema do falso profeta. Que também acaba
defendendo o anticristo e praticando doutrina de Babilônia. Por isso que a gente sempre tem falado nos nossos
programas sobre a importância de nós estarmos com a nossa fé fundamentada na sã Doutrina. JESUS fala em
Apocalipse 16:15:
APOCALIPSE 16:15
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.
Realmente é muito importante esta nossa pregação, este nosso estudo para que nós possamos estar
vigilantes e guardando a sã doutrina. Estes espíritos imundos acabam fazendo com que essas nações desçam
ao Vale de Jeosafá e Megido, que é exatamente o local onde vai haver o ajuntamento.
Essas nações serão lideradas por uma grande nação conhecida por “Gogue, da terra de Magogue,
vinda da banda do Norte”. Que seria “Gogue da terra de Magogue, vindo da banda do Norte?” Muitos
peritos identificam “Magogue” como sendo um dos povos associados com os antigos citas. O historiador
Flávio Josefo identifica Magogue claramente: “Magogue fundou os magoguianos, assim nomeado após eles,
mas que vieram dos gregos chamados citas”, antiga União Soviética e atual Rússia, são os países formados
dos citas. Outra confirmação que a “terra de Magogue” seria a Rússia é que escritores árabes confirmam no
seu idioma árabe, eles chamam a Grande Muralha da China, a muralha de “Magogue”. Essa grande muralha
foi construída para manter os exércitos de Magogue do lado de fora para proteger a China destes exércitos.
Toda a área e o comprimento dessa muralha chegam a duas mil milhas quadradas. Isso é o que denominam os
árabes na sua língua: muralha de Magogue. Nós vemos historicamente identificando “Magogue” (que era um
dos netos de Noé) que ele habitou na região norte, que hoje compõem esses países que fragmentaram da Rússia
e a própria Rússia. Desta forma, virá dessa banda e estará liderando várias nações. No livro de Ezequiel diz
que ela lidera povos como os “persas, etíopes, os de Pute, Gômer e suas tropas, casa de Togarma da banda
do Norte”. Nós vemos um ajuntamento de nações.
Identificando os demais aqui descritos na profecia de Ezequiel: “Tubal” foi o quinto filho de Jafé e o
irmão de Mozok (conhecido também por Mezek), no século 9 a.C.. As inscrições assírias recorrem a “Tubal”
que seria da parte ocidental de Anatólia. Herodotos, um historiador ele diz que ambos vinham da Costa do
Sudeste do Mar Negro. Eles associam alguns “Tubal” com uma forma nominal de “tobolsk” da Rússia. Assim
nós temos na Russia e a maioria dos países que compuseram a antiga Soviética União Soviética.
Quem seria agora a “Pérsia?” a Pérsia são os descendentes de Elão, o primeiro filho de Sem, agora o
Irã moderno. O Irã era conhecido até 1.935 com nome Pérsia. O nome Irã é derivado do termo ariano “rain”
ou “persiano”. Irã é aliado principal desta nação de “Gogue, da terra de Magogue” e é uma nação islâmica
inimiga de Israel.
Nós temos visto que também com o “derramamento da taça sobre o rio Eufrates” (como explicamos
na parte primeira do nosso programa sobre Armagedom), que significa que o secamento do rio Eufrates seriam
guerras na região que compõe o rio Eufrates: Síria, Turquia e o Iraque. Nós temos visto guerras que tem feito
com que a nação do Iraque fosse cada vez mais se enfraquecendo e minguando. Diz a profecia de Apocalipse
16:14 que “prepara o caminho dos reis do oriente”, que é justamente as nações da Pérsia e China. Estes
países acabam vindo para o Armagedom por meio desta região que seca o rio Eufrates. Nós temos visto que
depois da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, a nação iraniana através do seu presidente, tem
manifestado muito mais publicamente o seu ódio contra Israel. Inclusive lançando mão para construção de
usinas atômicas para tentar beneficiar o urânio, o qual os Estados Unidos temem a construção de armas
nucleares parte do Irã. E isso tem sido motivo de reunião na ONU tentando fazer sanções contra a nação
iraniana. E a profecia diz que “com o secamento do rio Eufrates preparasse o caminho dos reis do oriente”,
exatamente a Pérsia. Nós vamos ver o profeta Ezequiel descrevendo a nação Pérsia que é descrita como o Irã.
Desta maneira, o Irã será um dos aliados dessa nação inimiga de Israel nos últimos dias no Armagedom.
Quem seria “Cuxe”? Originalmente “Cuxe” recorre a uma parte do território das cataratas do Nilo e
vem também com o nome conhecido de Núbia. É uma parte da África preta. Assim, nós temos a Etiópia e
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parte da África central e Sul. Nós sabemos que na Etiópia, o Sudão são países também islâmicos e normalmente
os países islâmicos naturalmente já são inimigos do Judaísmo de Israel. Diz que esses países estarão apoiando
essa coligação feita por “Gogue”, inimigo de Israel que “virá da banda do Norte” Dessa forma, “Cuxe”
seria as nações da Etiópia e Sudão.
Nós vemos também no capítulo 38 de Ezequiel, “Pute”. “Pute” seria, segundo o historiador Flávio
Josefo, o fundador da Líbia e os que eram chamados de “putites”. “Pute” é anunciado pelo norte da África,
povoado pelos bárbaros das tribos distintas de “Cuxe” (pele escura). “Pute” atualmente é Mauritânia, Argélia,
Tunísia, Marrocos, Líbia, países também igualmente muçulmanos, islâmicos (inimigos naturais de Israel),
estarão apoiando a grande nação do Norte, que nós identificamos como “Gogue, da terra de Magogue” (que
seria a Rússia), nesta guerra do Armagedom.
Podemos entender que a situação histórica, os conflitos políticos e geopolíticos que tem ocorrido na
região do Oriente Médio, essa polarização entre o Islamismo contra Israel. Também nos vemos que a ONU
havia tomado decisões para que Israel devolvesse a cidade de Jerusalém, (a parte oriental de Jerusalém) aos
palestinos. O que até hoje, não aconteceu. Não obstante várias reuniões, nós sabemos que a OLP - Organização
da Libertação da Palestina - que tem por objetivo a criação do Estado da Palestina, foi fundada pelo já falecido
Yasser Arafat. Hoje está sendo mantido pelos grupos do Hamas e outros grupos terroristas, que ali dividem a
faixa de Gaza e a parte da Cisjordânia. Os seus poderes são divididos, mas o objetivo é a criação de um estado
livre, independente da Palestina, tendo como capital a cidade de Jerusalém. Eis aí o grande impasse, pois a
ONU já havia tomado decisões contra Israel, para que devolvesse a terra de Jerusalém (a Cisjordânia, a parte
oriental) que foi anexada em 1.967 na Guerra dos Seis Dias.
Como isso não aconteceu, nós vemos por exemplo no início da década de 1.990, quando Saddam
Hussein anexou os territórios do Kuwait. Uma das motivações que levou Saddam Hussein a fazer isso, ele
alegou ao mundo que, assim como Israel teria anexado Jerusalém e a Cisjordânia em 1.967, a ONU teria
tomado decisões contra Israel e essas resoluções nunca haviam sido cumpridas, o Saddam Hussein alegava
também que ele tinha direito de anexar o Kuwait e não sairia de lá, a menos que Israel também desocupasse a
cidade de Jerusalém a favor dos palestinos.
Naquela época da década de 1.990–1.991 criou-se esse clima tenso. A ONU teve até uma certa
dificuldade, ficou em relação a vários países em descrédito maior ainda porque ela (ONU) tomou decisões
para que o Iraque (Saddam Hussein) desocupasse o Kuwait. Foi feita inclusive a campanha (liderada pelos
Estados Unidos com mais uma coligação de países quase 22, 23 países) chamada “Tempestade no Deserto”.
Até que então, o Iraque foi obrigado a desocupar o Kuwait. Isso acirrou mais ainda o ânimo das nações
inimigas de Israel e de grupos radicais. Surgiram grupos terroristas da Al Qaeda e outros grupos terroristas
tem se fortalecido sobre esse argumento, baseado nestes acontecimentos.
Nós vemos que realmente os fatores que acontecem estão levando a crer que todos os ingredientes de
uma resolução no final, liderada pela Rússia contra Israel, seria muito factível. Não é nenhuma utopia o que
nós estamos pregando e que os profetas da palavra de DEUS estão pregando. Porque o que nós estamos
pregando é exatamente o que os profetas estão narrando a respeito desse evento do Armagedom: que Israel
“se torna uma pedra pesada para todos os povos, e Jerusalém um copo de tremor, um copo de tontear.”
Todos estes elementos levarão exatamente ao Armagedom propriamente dito. Uma coligação de nações
liderada pela Rússia (que nós já citamos aqui), onde estariam envolvidos antigos “persas” (que é hoje o Irã),
os da Líbia (de “Pute”), a casa de “Gômer”. “Gômer” bíblico é o pai de Aquenaz, que foi o fundador ou os
povos que habitaram a Germânia, que é composta hoje pela Alemanha, Áustria, aqueles países do Vale do
Reno e de Danúbio. “Gômer”, Alemanha estará apoiando de alguma forma nos últimos dias esta resolução
contra Israel (que será exatamente o Armagedom).
O Armagedom, caros ouvintes, não vai ser uma guerra que vai começar de forma muito violenta e
repentina. Na verdade, o Armagedom quando houver esse conglomerado de nações no Vale de Megido, para
todos os habitantes da terra vai aparecer mais uma intervenção da ONU, mais a execução de resoluções da
ONU para a paz do mundo. E na verdade, dentro do quadro profético esta guerra é “a rainha das batalhas”
pois o desdobramento desta guerra será de grande escala pois “DEUS tem o juízo contra as nações da terra”.
Esse juízo é juntar as nações.
O profeta Sofonias fala a respeito desse “juízo de Deus contra as nações da terra”. Nós encontramos
em Sofonias 3:8:
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SOFONIAS 3:8
8. Portanto esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo; porque o meu juízo
é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação, e todo o ardor
da minha ira; porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo.
Existe um “juízo de Deus que é congregar as nações”, para sobre elas derramar juízos dele sobre as
nações da terra. Esse acontecimento à primeira vista (para quem não conhece Escrituras, para quem não
conhece a palavra dos profetas), vai ser mais uma guerra, como foi a guerra contra o Iraque. Vai ser
determinações com certeza, tentando preservar a cidade de Jerusalém, que é uma cidade patrimônio mundial,
histórica. Dessa forma, será uma resolução que vai tentar ser cumprida de forma com táticas militares, apenas
para desocupação de Jerusalém. Mas, o desdobramento dessa guerra será o confronto da nação americana
contra a nação russa. Irá polarizar: a nação americana a favor de Israel e a nação russa, a favor do mundo
islâmico contra Israel (para que as resoluções da ONU ou de uma coligação das nações, sejam feitas contra
Israel).
Portanto, nós vamos todos os ingredientes deste quadro profético totalmente compatíveis com a
realidade dos dias que nós vivemos hoje sobre o Oriente Médio. “Gômer” é do grupo das nações que estará
envolvido, como nós já explicamos aqui. Nós vemos também a “casa de Togarma” que é formada pela
Turquia. Esses países (de uma forma geral), inimigos de Israel estarão envolvidos nessa guerra para fazer com
que Israel desocupe a cidade de Jerusalém e Israel não vai querer.
A Bíblia também fala de uma “grande angústia; a grande angústia de Jacó” que é um aperto da
nação de Israel nos últimos dias, quando eles irão clamar o MESSIAS. JESUS falou: “até que digais: bendito
o que vem em nome do Senhor”. Dessa forma, ali no monte de Israel, no Monte de Sião haverá livramento
da parte de DEUS para o povo de Israel. Esta guerra segundo quadro profético, ela terá consequências muito
grandes. Terá consequências mundiais pois chegarão (segundo o quadro profético que nós lemos de alguns
profetas), a serem detonados até bombas atômicas na terra.
Isso leva também nós a pensarmos no que diz o apóstolo Pedro, que diz que: “os mesmos céus e terra
se reservam para o fogo” e “o céu e a terra passarão com grande estrondo e os elementos a terra ardendo
se fundirão uns aos outros”. É a descrição do apostolo Pedro. Vamos ver aqui para vocês verem, falando a
respeito da vinda de JESUS:
2 PEDRO 3:7;10;12
7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam
para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios.
10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande estrondo, e
os elementos, ardendo se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão.
12. Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e
os elementos, ardendo, se fundirão?
Nós sabemos que a bomba atômica atinge temperaturas da ordem do seu núcleo de quase um milhão
de graus Centígrados. Suficiente para evaporar e fundir elementos da terra. Essas grandes explosões atômicas
ja é uma realidade em poder das nações, que são conhecidos como potências nucleares. A Rússia tem
condições de destruir o planeta por várias vezes consecutivas. Os Estados Unidos tem um poderio bélico maior
ainda que o da Rússia. Isso tem realmente feito com que muitas pessoas fiquem preocupadas com uma guerra
mundial porque uma guerra atômica seria o fim do planeta. JESUS CRISTO, no seu sermão profético sobre o
fim dos tempos, ele falou: “se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.”
Ouvinte, nós vemos quão sério (realmente) esse assunto que nós estamos falando da palavra dos
profetas sobre o Armagedom. A necessidade de nós prepararmos a nossa casa, fundamentada na palavra dos
profetas, na doutrina apostólica, para nós estarmos realmente firmes. Porque os profetas também narram que
a igreja ainda estará aqui na terra quando estas explosões, esta guerra irá acontecer.
Nós vemos o profeta Isaías que dá uma prova de que a igreja ainda estará aqui na terra quando estas
explosões, essa guerra irá acontecer.
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ISAÍAS 26:20-21
20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti; esconde-te só por um
momento, até que passe a ira.
21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua
iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos.
DEUS “sai a castigar as nações da terra” e diz para que “o seu povo feche a porta nos teus
quartos”. Desta forma, a igreja vai estar aqui na terra quando houver a vingança de DEUS. No livro de Salmos
91, fala a respeito disso também. Salmos 91 é uma prova profética de que a igreja vai estar aqui na terra quando
acontecer o Armagedom, mas será de forma miraculosa livrada. Salmo 91 diz assim no verso 7:
SALMO 91:7-9
7. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.
8. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.
9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.
Nós vemos uma descrição profética Salmos 91 deste livramento de DEUS para a sua igreja, para o seu
povo aqui mesmo na terra. Nós temos exemplos ouvinte, do caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles
três jovens que não quiseram aceitar adorar a grande estátua feita por Nabucodonosor. Eles foram lançados
vivos na fornalha de fogo, sete vezes mais aquecida do que o normal, pela ira do rei Nabucodonosor. E um
anjo ali protegeu Sadraque, Mesaque e Abdenego, que aquele fogo tão violento, quando o os executores da
palavra do rei Nabucodonosor foram lançar eles na fornalha, eles morreram com o bafo que veio da fornalha.
Para vocês terem uma ideia de quão aquecida estava aquela fornalha. No entanto mesmo assim, um anjo do
SENHOR, o anjo de IAVÉ livrou aqueles três jovens que saíram sem cheiro de fumaça, sem ter queimado um
fio de cabelo sequer deles. Isso mostra o poder de DEUS de nos livrar aqui mesmo na terra, deste grande e
temível evento, que é o Armagedom.
Existe mais provas bíblicas de que realmente a igreja estará aqui na terra, quando vir a vingança de
DEUS. Livro de Salmos 58:6-11 diz assim, falando da vingança de DEUS contra os ímpios:
SALMO 58:6-11
6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas; arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões.
7. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas
em pedaços.
8. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles; como o aborto duma mulher, que nunca viu o
sol.
9. antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele,
vivo e em indignação.
10. O justo se alegrará quando vir a vingança; lavará os seus pés no sangue do ímpio.
11. Então dirá o homem: Deveras há uma recompensa para o justo; deveras há um Deus que julga na
terra.
Mais uma prova de que o justo, aquele que obedece a DEUS vai ver o ímpio sendo destruído, e nada
acontecendo a ele. Há uma descrição no verso 8 que diz: “como lesma que derrete”. Nós sabemos que o calor
da radioatividade sobre o corpo humano, faz exatamente esse efeito de “como se fosse uma lesma que
derrete”.
O livro de Zacarias 14 falando sobre essa grande guerra contra a cidade de Jerusalém, narra o efeito da
radioatividade atômica sobre os desobedientes, sobre os ímpios. Isso está no livro de Zacarias Capítulo 14. O
ouvinte pode conferir conosco e você vai ver claramente de forma profética, descrita o efeito da radioatividade
sobre seres vivos.
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ZACARIAS 14:12-13
12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém: a
sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas orbitas, e a língua lhes
apodrecerá na sua boca.
13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles;
porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo.
Quer dizer, vai haver uma confusão nos exércitos, nas tropas de “Gogue, da terra de Magogue” em que eles
mesmos acabarão um destruindo o outro. Da parte de DEUS vai vir essa perturbação. E “estando em pé, lhes
apodrecerão os olhos nas suas orbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca e a carne nos seus ossos”.
Nós vemos quão incrível a descrição da radioatividade atômica, do calor nuclear sobre seres vivos. Este dia
será um dia em que, somente os escolhidos de DEUS serão livrados miraculosamente. Não, não haverá um
rapto secreto, como é pregado pela teoria dispensacionalista ou teoria da diferença. Essa teoria surgiu a partir
do século XIX. Ela não existia, ela foi inventada e depois defendida e está hoje vastamente pregada, mas ela
não tem fundamento profético para isso.
Nós temos o nosso CD gravado a respeito desse assunto. Você poderá estar nos pedindo para conferir
com as escrituras pois é muito importante haver este entendimento. Ouvinte, esta é a segunda parte sobre o
programa do Armagedom. Não perca a terceira parte sobre o Armagedom, onde nós estaremos falando a
respeito dos artefatos nucleares e de mais algumas coisas que os profetas bíblicos nos dão com clareza a
respeito dessa grande batalha. Essa batalha vai haver uma intervenção por parte do SENHOR JESUS CRISTO.
Se isso não ocorresse, todo o planeta seria destruído. Todo o planeta seria destruído, mas graças a DEUS pelo
SENHOR JESUS CRISTO haverá uma intervenção. JESUS estará “estabelecendo o seu reino sobre a terra
e quebrará o arco de guerra sobre a terra”. As nações não aprenderão mais a guerrear, iniciando e
inaugurando o seu reino milenar sobre a face da terra. Seja edificado na verdade. Essa é a nossa proposta: de
trazer a verdade a todos nossos ouvintes.
Nesse momento nos despedimos: Paz seja convosco.

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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