
 

 



 

 

I N T R O D U Ç Ã O 

Hoje em dia se fala muito de profecia. Em qualquer parte do mundo existem 

milhares de profetas, cada um com a sua “ verdade” .  No entanto só existe 

uma verdade: a que provem de Deus. Bem disse o Apostolo Pedro que não è 

de interpretação particular, senão pelo Espírito de Deus inspirando ao homem 

através de seu Espírito. Existe a forma de conhecer a única e verdadeira profe-

cia, e a Bíblia nos mostra esse caminho. 

Em Deuteronômio 18: 21-22, podemos ler o seguinte: “ E se disserem no teu 

coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou ” ? “ Quando 

o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suce-

der assim, esta è palavra que o Senhor não falou; com soberba a falou o tal 

profeta; não tenhas temor dele ” .  

Isaias 8:20 “ À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, 

nunca verão a alva. ”  

No livro de Provérbios nos indica que os conselhos de Deus devem ser ouvidos 

e postos em pratica, já que tem bem aventurança nisto. Vejamos alguns versí-

culos do livro de Provérbios. 

Provérbios 1:5 “ para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído ad-

quirir sábios conselhos; ”  

Provérbios 4:13 “ Apegue-se à instrução, não a abandone; guarde-a bem, pois 

dela depende a sua vida. ”   

Provérbios 8:32 “  Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bemaventurados serão 

os que guardarem os meus caminhos. ”  

Acerca dos conselhos proféticos, em 1ª Tessalonicenses 5:20, lemos o seguin-

te: “ Não desprezeis as profecias. ” A Palabra de Deus è muito clara neste ver-

sículo, e nos diz que não devemos desprezar as profecias devido a uma razão 

muito poderosa: A Profecia è o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Le-

mos sobre isto em Apocalipse 19:10 “ E eu lancei-me a seus pés para o ado-

rar, mas ele me disse: Olha, não faça tal; sou teu conservo e de teus irmãos 

que tem o testemunho de Jesus; adora a Deus; porque o testemunho de Jesus 

è o espírito de profecia. ”  

Se nos passamos por alto as profecias, podemos estar rejeitando o testemunho 

de nosso Senhor Jesus Cristo.  
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Entre estas profecias existiam principalmente dois tipos: aquelas de tipo parti-

cular dirigidas a algum rei ou personagem importante, e aquelas que estavam 

dirigidas ao povo de Deus. È muito importante que identifiquemos que tipo de 

profecia se esta falando parra evitar confundir entre profecias particulares ou 

pessoais e as profecias para o povo de Deus. 

Naqueles tempos os profetas eram mal vistos pelo povo de Deus, já que sem-

pre levavam a advertência de voltaram a seus maus caminhos, já que de não 

fazer assim, veria destruição, castigo e muitas coisas por parte de Deus. O 

Profeta Jeremias è bastante explicito sobre as advertências de Deus sobre 

seu povo. Em Jeremias 28:8 lemos o seguinte: “ Os profetas que houve antes 

de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e 

contra grandes reinos guerra, e mal, e peste. ” .  

Por esta razão o povo perseguia e matava os profetas. Não os gostava escu-

tar, mas noticias da parte de Deus. O Senhor faz referencia a ele em Mateus 

23: 31: “Assim, vos mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os 

profetas. ” . Em Atos 7: 52 existem mais uma referencia: “ A qual dos profetas 

não perseguiram vossos pais? Ate mataram os que anteriormente anunciaram 

a vinda do Justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. ” .  

Ao povo crente não gostava receber, mas noticias, e estes personagens ( os 

profetas )  as levavam. Vejamos o que nos diz a Palavra de Deus em Jeremi-

as 20:8: “ Porque, desde que falo grito e clamo: Violência e destruição! Por-

que se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibria todo o 

dia. ” .  

No livro do profeta Isaias pode perceber o que o povo desejava escutar de 

Deus naqueles dias: Isaias 30:9-10: “ Porque povo rebelde è este, filhos men-

tirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor; que dizem aos videntes: 

Não vejais; e aos profetas: Não profetizeis para nos o que è reto; dizei-nos 

coisas aprazíveis e tende para nos enganadoras lisonjas; ”  

Desde então e ate nossos dias, deseja escutar mensagens aprazíveis: pros-

peridade econômica, bem-estar, trabalho, saúde, inclusive ate o arrebatados 

sem morrer, quando a Palavra de Deus nos diz em Hebreus 9: 27 o seguinte: 

“ E , COMO AOS HOMENS EESTA ORDENADO MORREREM UMA VEZ, 

VINDO, DEPOIS DISSO, O JUIZO, ” .  
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Em Salmos 89:48, também nos diz que devemos morrer: “  Que homem há, 

que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invi-

sível? ” .A mesma Bíblia responde a essas mesmas perguntas em 1ª Coríntios 

15: 22: “Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos se-

rão vivificados em Cristo. ”   

Em Genesis 3:4, encontramos a primeira mentira de Satanás no jardim do 

Éden: “ NÃO MORRERAS” .  Essa mentira se repete em nossos tempos atu-

ais, que seremos arrebatados sem ver morte, representa a falsa esperança dos 

Cristãos de hoje, já que o arrebatamento não esta estabelecido nos tempos 

bíblicos para nossos dias, senão ate o final do reinado de nosso Senhor Jesus 

Cristo aqui na terra, quando houvera afinado como ouro de Ofir ao homem para 

entregar a oferta santa, sem mancha e sem rugas na consumação dos séculos 

(Isaias 13 versículo 12). 

Naqueles tempos os pediam aos profetas que os profetizaram mentiras; Apesar 

de haver transcorrido centos de anos, hoje em nossos dias a situação è a mes-

ma: O povo de Deus não quer escutar as mensagens fortes ( de perseguição, 

fome, guerras e morte )  porque se escandalizam.  

Como cristãos que somos, devemos estar semeando na terra profunda como 

diz a palavra, para que quando venham estes acontecimentos, não nos escan-

dalizemos e corramos de nossa Fe. 

Em Marcos 4:17 a palavra de Deus nos diz: “ Mas não tem raiz em si mesmos; 

antes, são temporãos; depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa 

da palavra, logo se escandalizam. ” . Nesta parte da parábola do semeador, se 

esta fazendo referencia a semente que cai na terra dos pedregais, pouco pro-

funda, a qual è referente a mensagem do Evangelho suave, sensível de pros-

peridade e benção divina, mas nunca de juízo, o que contradiz ao Apostolo 

Pedro, que nos diz que o juízo começa por nos e que o justo com dificuldade 

se salva ( 1ª Pedro 4:17-18 ) .  

A semente que cai em terra profunda è o Evangelho forte que nos diz que o 

reino dos céus se resiste e os valentes os arrebatam ( M ateus 11:12 ) .A men-

sagem das sete igrejas no livro de Apocalipse, è uma mensagem para vence-

dores: “ Ao que vencer dar-lhe-ei a comer da arvore da vida. ” ( Apocalipse 

2:7). “Ao que vencer não recebera o dano da segunda morte.”(Apocalipse 

2:11). “Ao que vencer darei eu a comer do mana escondido.”(Apocalipse 2:17). 

“ A o que vencer.....eu lhe darei poder sobre as nações. ”  (  Apocalipse 

2:26). “ Ao que vencer será vestido de vestes brancas...” ( Apocalipse 3:5). “ Ao 
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que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. ” (  Apocalipse 3:12 ) . 

“ A o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. ”  

(Apocalipse 3:21). 
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A N T E C E D E N T E S  

P R O F E T I C O S    
 

Fazendo uma analises profética dos tempos de nosso Senhor 

(aproximadamente 2000 anos), podemos esquadrinhar as escrituras e saber 

que sucedia com os teólogos e religiosos de sua época. Em Atos 13: 27-29 

lemos o seguinte: “ Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Je-

rusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos 

profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma cau-

sa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido 

todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na 

sepultura. ”   

No entanto existia uma razão bíblica do por que estas pessoas não entendiam 

as profecias bíblicas, e a encontramos nas quatro seguintes passagens: 

Isaias 29:10-11: “ Porque o Senhor derramou sobre vos um espírito de profun-

do sono e fechou os vossos olhos, os profetas; e vendou os vossos lideres, os 

videntes.Pelo que toda visão è como as palavras de um livro selado que se da 

ao que sabe ler, dizendo: Ora, Le isto; e ele dirá: Não posso, porque esta sela-

do. ”  

Isaias 44: 18: “ Nada sabem, nem entendem; porque se lhe untaram os olhos, 

para que não vejam, e o coração, para que não entendam. ”  

Daniel 12:4: “ E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, ate o fim do 

tempo; muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicara. ” .  

Daniel 12:9: “  E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e 

seladas ate ao tempo do fim. ”  

Com toda a claridade podemos ver que a profecia foi selada ao entendimento 

das pessoas. Mas, por que deviam de estarem seladas as profecias ate o tem-

po do fim? A resposta a essa pergunta encontramos no livro do Apostolo Paulo 

aos Romanos. Em Romanos 11: 32 lemos o seguinte: “ Porque Deus encerrou 

a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. ”  

Para o povo judeu houve um silencio profético de 430 anos aproximadamente 

antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a terra; mas para o povo gentil, 

desde faz 2400 anos atrás ate estes tempos, as profecias se estão cumprindo, 

e os livros proféticos já se tem abertos. 
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È importante, por atenção as bem aventuranças das profecias e que estamos 

preparados para seu cumprimento. Em Jeremias 8:7 se nos diz: “ Ate a cego-

nha no céu conhece os seus tempos determinados; e a rola, e o grou, e a an-

dorinha observam o tempo da sua arribação; mas o meu povo não conhece o 

juízo do Senhor. ”  

Vamos agora a Eclesiastes 9:12: “ Que também o homem não conhece o seu 

tempo; como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passa-

rinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos 

homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. ”   

Finalmente lemos Atos 13: 40-41: “ Vede, pois, que não venha sobre vos o 

que esta dito nos profetas;Vede, ò desprezadores, e espantai-vos e desapare-

cei; porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se al-

guém vo-la contar. ”  
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A C O N T E C I M I E N T O S  

Vejamos agora alguns acontecimentos proféticos da palavra de Deus. È impor-

tante sinalar que Deus esta no controle de tudo ( o tem tudo escrito aproxima-

damente 2000 anos atrás ate os livros mais antigos do Pentateuco ) , e que o 

propósito è o de explicar os acontecimentos que estão a ponto de acontecer e 

que foram escritos por homens inspirados por Deus faz muitos anos atrás. 

Em Genesis 2: 10-14 lemos o seguinte: “ E saia um rio do Éden para regar o 

jardim; e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro è 

Pisom; este è o que rodeia toda a terra de Havilà, onde há ouro.E o ouro dessa 

terra è bom; ali há bdèlio e a pedra sardônica.E o nome do segundo è Giom; 

este è o que rodeia a terra de Cuxe.E o nome do terceiro rio è Hidèquel; este è 

o que vai para a banda do oriente da Assíria; e o quarto è o rio Eufrates. ”  

O ultimo versículo menciona que o quarto rio è o Eufrates, o qual se estende na 

maior parte do território da nação do Iraque. Baseando neste versículo pode-

mos deduzir que nessa área de localizava o Éden, o lugar onde o homem caiu 

em desobediência e entrou o pecado nele. 

Em Zacarias 5:7-11, lemos o seguinte: “ E eis que foi levantado um talento de 

chumbo, e uma mulher estava assentada no meio efa.E ele disse: Esta è a im-

piedade. E a lançou dentro do efa e pos sobre a boca dele o peso de chumbo. 

E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o 

ar com as suas asas como as das cegonha; e levantaram o efa entre a terra e 

o céu.Então, eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o efa?

E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e, estando ela 

acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. ”    

Nestes versículos o profeta Zacarias esta falando de uma mulher: a maldade, a 

qual è levada a terra do Sinar.Esta terra se encontra dentro do território que 

conhecemos hoje em dia como Iraque.A luz da Bíblia vejamos em que lugar se 

encontra esta terra do Sinar: Leiamos Genesis 11:2: “ E  aconteceu que, partin-

do eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar; e habitaram ali. ” .E 

agora Genesis 11:9: “ Por isso, se chamou o nome Babel, porquanto ali con-

fundiu o Senhor a  língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a 

face de toda a terra. ” .Babel!. Todos sabem que Babilônia se encontra no terri-

tório Iraquiano. 

Esta mulher que descreve o profeta Zacarias, a encontramos também no livro 

de Apocalipse 17:3-5: “ E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher 
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assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de 

blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de 

púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e perolas, e 

tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua 

prostituição. E na sua testa, estava escrito o nome: mistério, a grande babilô-

nia, a mãe das prostituições e abominações da terra.” .  E em Apocalipse 17: 

18 lemos o seguinte: “E a mulher que viste è a grande cidade que reina sobre 

os reis da terra. ”   

Neste ponto è importante notar que os iraquianos são descendentes babilôni-

cos. O atual presidente do Iraque Saddam Hussein se autonomeia descen-

dente direto de Nabucodonosor.  

A profecia sobre Babilônia se encontra dividida em TRES ETAPAS. A PRIMEI-

RA delas já teve cumprimento em 1991, quando Iraque foi bombardeado por 

haver invadido Kuwait. A guerra da Tormenta do Deserto se encontra escrita 

na Bíblia. Vejamos Jeremias 50: 41-42: “ Eis que um povo vem do Norte; ” -

Gran Bretanha- “ e uma grande nação, ” -Estados Unidos- “ e reis poderosos 

se levantarão dos lados mais remotos da terra. ” -A Organização das Nações 

Unidas- “ Arco e lança tomarão, eles são cruéis e não conhecem a compai-

xão; a sua voz bramara como o mar, e eles cavalgarão cavalos, como um ho-

mem, apercebido para a batalha, contra ti, ò filha da Babilônia. ” O profeta 

Jeremias chama “ filha da Babilônia ”  aos descendentes dela. Hoje nos nos-

sos dias os descendentes da Babilônia são o povo do Iraque; Assim também, 

o profeta sinala que arco e lança tomarão contra a filha da Babilônia. È impor-

tante notar que nos tempos do profeta Jeremias, o arco e a lança eram as ar-

mas de guerra mas comuns. 

Em Apocalipse 17: 18 lemos que essa mulher, a maldade, será senhora dos 

reinos: “ E a mulher que viste è a grande cidade que reina sobre a terra. ” .  
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Saddam Hussein, atual presidente do 

Iraque. O falso profeta que menciona  

Apocalipse 19:20. 
 

LA SEGUNDA ETAPA profetizada sobre esta 

nação, Iraque ou filha da Babilônia, se en-

contra na Bíblia em Jeremias 51:20-23, e nos 

diz que será martelo de toda a terra: “ Tu ès 

o meu martelo e minhas armas de guerra; e 

contigo despedaçarei nações e contigo des-

truirei os reis; e contigo despedaçarei o cava-

lo e o seu cavaleiro; e contigo despedaçarei 

o carro e o que vai nele; e contigo despeda-

çarei o pastor e o seu rebanho; e contigo 

despedaçarei o lavrador e a sua junta de 

bois; e contigo despedaçarei os capitães e 

os magistrados. ” .Em Apocalipse 17:9-10, 

lemos de sete reis ou impérios, cinco dos quais já haviam caído.No tempo de 

João se encontrava de pé o sexto império, império Romano, pelo qual diz “ o 

um è ” , no entanto faltava outro império por vir: o império do  raque; e referindo

-se a este ultimo império iraquiano, João escreveu o seguinte: “ e o outro não 

há vindo, quando vier è necessário que dure pouco tempo. ” .  

O profeta Isaias descreve a TERCEIRA ETAPA da profecia sobre Iraque no 

47:1-2 “Desce, e  ssenta-te no pó, ò virgem filha de Babilônia; assenta-te no 

chão; já não há trono, ò filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a 

tenra, nem a delicada. Toma a mo e moí a farinha; descobre a cabeça, descal-

ça os pés, descobre as pernas e passa os rios. ” E no 47:5: “ Assenta-te silen-

ciosa e entra nas trevas, ò filha dos caldeus, porque nunca mais serás chama-

da senhora de reinos. ”  

Depois de haver lido os versículos anteriores, podemos observar que o profeta 

Isaias o chama “ filha de Babilônia ” ou “ f ilha dos caldeus ” , e descreve sua 

destruição: “ Porque nunca mais te chamaram senhora de reinos. ”   

 

O 

Armamento Biológico Iraquiano Pois ao Mundo a Beira de uma  

Catástrofe: Ekeus 

Encabeçado do jornal Excelsior de 4 de Setembro de 1995 
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Fabricou Iraque suficiente gás toxico como para matar 

a toda a população mundial: Albrigth 

Encabeçado do Jornal El Universal 2 de agosto de 1995 

 

No capitulo 18 de Apocalipse, também se menciona a destruição desta mulher 

que representa a maldade.  

Uma das ultimas tarefas que tem empreendido o presidente do Iraque, Sad-

dam Hussein, è reconstruir a antiga cidade de Babilônia; para conseguir isto, 

foi necessário desenterra-la de aproximadamente 5 metros de profundida-

de.Nestes momentos esta cidade somente se encontra em espera. 

O profeta Habacuque nos menciona que Deus pois esta nação para juízo e 

castigo.Em Habacuque 1:12 nos diz: “ Não ès tu desde sempre, ò Senhor, 

meu Deus, meu Santo?Nòs não morreremos.Ò Senhor, para juízo o puseste, 

e tu, ò Rocha, o fundaste para castigar. ”  

Em 1ª Pedro também nos menciona isto: “ Porque já è tempo que comece o 

julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nòs, qual será o fim 

daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? ” .  

Sabemos que como crentes não passaremos o tempo de ira, já que isto se 

nos menciona em 1 ª Tessalonicenses 5:9: “ Porque Deus não nos destinou 

para a ira, mas para a aquisição da nossa saúde, por nosso Senhor Jesus 

Cristo. ” .No entanto, o juízo sim começa por nòs. Quantas ocasiones temos 

orado com o Salmo 23 e não analisamos o que diz o versículo 4: “ Tua vara e 

teu cajado me consolam” . È muito importante fazer menção que a palavra 

vara nos leva a palavra correção.Quando nossos filhos fazem algo incorreto 

os corrigimos com vara, para educa-los com o que cremos que è correto.Da 

mesma maneira Deus colocou o Iraque para a correção desta geração. 
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As muralhas reconstruídas da via 

procesal se levantam das ruínas 

da antiga Babilônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O palácio do Rei Nabucodonosor 

reconstruído. 

 

 

 

 

Em Apocalipse 13:3-7, nos fala de uma cabeça ferida de morte: “ E vi uma de 

suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e toda a 

terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu 

poder; e adoraram a besta dizendo: Quem è semelhante à besta? Quem pode-

rá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e 

blasfêmias; e deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses.E 

abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e 

do seu tabernàculo, e dos que habitam no céu.E foi-lhe permitido fazer guerra 

aos santos e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e na-

ção. ”  

Lembremos que A PROFECIA SOBRE IRAQUE ESTA DIVIDIDA NO TEMPO 

EM TRES PARTES, a primeira das quais já se cumpriu quando as nações uni-

das bombardearam o Iraque em 1991-o feriram. Vira a segunda parte, na qual 

será o conquistador e imporá condições de adoração, imporá a religião islâmi-

ca.Em Jeremias 51:20, se nos diz: “ Tu ès meu martelo e minhas armas de 

guerra; e contigo despedaçarei nações e contigo despedaçarei os reis, ” , e em 
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Jeremias 51:23: “  e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho; e contigo 

despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois; e contigo despedaçarei os capi-

tães e os magistrados. ” .Em Apocalipse 16:13, encontramos que a palavra o 

chama esse personagem ‘ o  falso profeta ’ .  

A terceira parte desta profecia terá lugar quando o anticristo o destrua para 

erigir-se como salvador do mundo por haver aniquilado ao que destruía a ter-

ra. Podemos ler desta aniquilação em Jeremias 51:25: “ Diz o Senhor: Eis-me 

aqui contra ti, ò monte destruidor, que destróis toda a terra; e estenderei a 

mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. ”

Hoje nos nossos dias os descendentes da Babilônia são o povo Iraquiano e 

farei revolver das rochas, e te farei um monte de incêndio. ”  

No capitulo 13 de Apocalipse nos fala de outra besta que vai exercer todo o 

poder da primeira. Esta segunda besta descreve o profeta Ezequiel 38:2: 

“ F ilho do homem,dirige o rosto contra Gogue, terra de Magogue, príncipe e 

chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele.” ,  e no 39:1: “ Tu, pois, 

ò filho do homem, profetiza ainda contra Gogue e dize: Assim diz o Senhor 

Jeová: Eis que eu sou contra ti, ò Gogue, e príncipe e chefe de Meseque e de 

Tubal. ”  

A palavra Gogue em hebraico significa “ osso ” .O profeta descreve o anticris-

to como um osso, o símbolo da Rússia, e nos diz que de Magogue e Tubal 

sairá. Na realidade, Magogue e Tubal è a cabeceira de Moscou. O Apostolo 

João descreve em Apocalipse 17:8 outro aspecto profético do anticristo: “ A 

besta que viste foi e já não è;.. ” O ultimo presidente da União Soviética foi 

Mijail Gorbachov.Este personagem subirá ao poder de novo ( ainda è ) .  

Em 1990, Mijail Gorbachov ganhou o premio Nobel da Paz. O Profeta Daniel 

diz que com paz destruirá a muitos em Daniel 8:25: “ E , pelo seu entendimen-

to, também fará prosperar o engano na sua mão; e, no seu coração, se en-

grandecera, e, por causa da tranquilidade, destruirá muitos, e se levantara 

contra o príncipe dos príncipes, mas, sem mão, será quebrado. ”  

Em Daniel 11:20-24 nos fala um pouco mais do que acontecera com estes 

personagens: “ E, em seu lugar, se levantará quem fará passar um exator 

pela gloria real;mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem 

batalha. ” Nestes versículos podemos observar que faz referencia a Boris Yelt-

sin quem tem feito mudanças drásticas na constituição Russa.A palavra exator 

significa ditador de leis.  
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Mijail Gorbachov, premio Nobel 

da Paz de 1990 ( Daniel 8:25 )  

 

 

 

 

Atualmente Boris Yeltsin se encontra no poder da Rússia com um estado físico 

muito delicado, por esse motivo, a palavra diz que será quebrantado sem ira e 

sem batalha. 

Em Daniel 11:21 lemos o seguinte: “  E sucederá em seu lugar um vil, ao qual 

não darão a honra do reino: virá caladamente com paz, e tomará o reino com 

engano. ” O profeta menciona as palavras ‘ com paz ’  e ‘ com engano ’ ,  

características de Mijail Gorbachov; quem em 5 de Julho de 1990 obteve o pre-

mio Nobel da Paz. 

Em Daniel 11:23 menciona o seguinte: “ E depois dos concertos com ele, ”

(Boris Yeltsin) “ele fará engano, e subirá, e sairá vencedor com pouco gente.”

Neste: se menciona a palavra ‘ com pouca gente ’  Quando Mijail Gorbachov 

retorne ao poder, nada o esperará. 

Em Daniel 11:24: “ Estando a província em paz e em abundância, entrará e 

fará o que não fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais;presa, e despo-

jos, e riquezas repartirá a seus soldados;e contra as fortalezas formará os seus 

projetos: e isso por tempo. ” Quem não sabe os problemas econômicos que 

enfrenta hoje o exercito Russo?. Ele virá a repartir a riquezas a todos eles. 

 

 

Em péssimas condições, o Exercito russo. 

Encabeçado do Jornal El Universal de 20 de Outubro de 1997 
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Em Apocalipse 17:8 nos diz: “ A besta que tens visto, foi, e não è, e há de 

subir do abismo, e irá á perdição.E os moradores da terra, cujos os nomes 

não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se maravilha-

ram vendo a besta que era e não è,ainda è. ” .  

Esta segunda besta dará vida a primeira dando-o armamento para que possa 

sair vitoriosa.Podemos ler isto no livro de Apocalipse 13:11-15: “ Depois vi 

outra besta que subia da terra; e tinha dois chifres semelhantes de um cordei-

ro, mas falava como um dragão.E exerce todo o poder da primeira besta na 

presença dela; e faz a terra e os seus moradores a adorar a primeira besta, 

cuja chaga da morte foi curada. ” -Esta primeira besta é o falso profeta: Sad-

dam Hussein- “ E faz grandes sinais, de tal maneira que faz descer fogo do 

céu a terra diante dos homens.E engana aos moradores da terra pelos sinais 

que os tem sido dado fazer na presença da besta, mandando aos moradores 

da terra que façam a imagem da besta que tem ferida de espada, e viveu.E o 

foi concedido que desse espírito a imagem da besta, ” -o dará armamento-

“ p ara que a imagem da besta fale; e fará que quais queira que não adorem a 

imagem da besta sejam mortos. ” Como você descreveria algo que nunca tem 

visto?O mais seguro è que o descrevera utilizando términos que você conhe-

ce. Quando João usa a expressão ‘ faz descer fogo do céu ’ ,bem podia estar 

referindo-se aos mísseis nucleares de nossa época que não existiam no tem-

po de João.  

 

 

Rússia Contra o Mundo? 

Encabeçado do Jornal Reforma de 15 de Junho de 1997 

 

 

 

 

 

A Ampliação da OTAN é uma Bomba de Tempo 

Encabeçado do Jornal Excelsior de 22 de Abril de 1997 
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Depois de havê-lo dado poder a primeira besta, O ANTICRISTO A DESTRUI-

RA PARA ERIGIR-SE SALVADOR DO MUNDO. 

A primeira besta ou falso profeta será para o gentil ( cristãos de hoje )  ate que 

os tempos dos gentis sejam cumpridos; serão os tempos em que reinará o Is-

lam, e todo aquele que NÃO SE VOLTA MUSULMANO ( seguidor de Alá )  

será degolado ou morto. 

A palavra Islam Significa “ s ubmeter ”  e inclui a ideia de rejeitar para qualquer 

objeto de culto que não seja deus.Os muçulmanos creem que existe um único 

deus verdadeiro e que seu nome é Alá, e Maomé é o enviado de Alá. 

Os seguidores desta religião regem suas vidas por um livro chamado Alcorão, 

ao que consideram ser a palavra de Deus. 

O Islam aspira a conversão de todo o mundo para governa-lo de acordo a lei 

islâmica. Para consegui-lo, sua lei ensina que a conversão pode conseguir-se 

mediante a persuasão ou a conquista. È muito chocante a respeito as pessoas 

que não queiram submeter-se ao Islamismo.O Alcorão ensina que os 

“ i nfiéis ”  ou “ incrédulos”  podem ser eliminados. 

Em resumo, o Islam é uma religião que ordena a violência, conceito oposto ao 

de nosso Senhor Jesus Cristo nos ordena em Mateus 5:44: “ Mas eu os di-

go:Amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos 

que vos aborrecem, e orai pelos que vos ultrajam e os perseguem;e em Lucas 

6:28: “Bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que os caluniam.”. 

Atualmente o Islam tem a capacidade de jogar na estabilidade ou estabilidade 

social de muitos governos do mundo. O Islam historicamente tem jogado um 

papel de religião imperialista que busca conquistar e subjulgar a outros a costa 

de qualquer coisa; atualmente essa posição não tem mudado, ao contrario, se 

tem fortalecido e tem sido levada a extremos como nunca antes vistos em sua 

historia.Em nossos dias muitos lideres proeminentes de varias religiões do 

mundo, incluindo alguns lideres cristãos, buscam uma unificação religiosa, afir-

mando que Jesus Cristo e Alá são o mesmo Deus. 

A forma de matar do Islam é degolando. Apocalipse 20:4, falados que foram 

fieis ate a morte: “ E vi tronos, e se sentaram sobre eles, e os foi dado juízo; e 

vi as almas dos degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, 

e QUE NÃO HAVIAM ADORADO A BESTA E A SUA IMAGEM, e que não re-
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ceberam o sinal em suas frentes, nem em suas mãos, e viveram e reinaram 

com Cristo mil anos. ”  

Em Apocalipse 2:10, lemos mais acerca dos degolados pelo testemunho de 

nosso Senhor Jesus Cristo, que não amaram suas vidas ate a morte: “ Não 

tenhas nenhum temor das coisas que tens de padecer.Eis aqui, o diabo a de 

enviar alguns de vos na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação 

de dez dias.Se fiel ate a morte, e eu te darei a coroa da vida. ” .Se queremos 

obter essa coroa da vida, temos que ser fieis a nosso Senhor Jesus Cristo ate 

a morte. 

Apocalipse 12: 11 também fala disto: “ E eles venceram pelo sangue do Cor-

deiro e pela palavra do seu testemunho;e não amaram a sua vida ate a mor-

te. ”  

O selo, marca ou numero é um pecado de morte, a pessoa que o tome beberá 

da ira de Deus.Apocalipse 14:9-11 sinala claramente: “  E o terceiro anjo o 

seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e to-

ma o sinal na sua frente, ou em sua mão, este também beberá do vinho da ira 

de Deus, o qual está tirado puro no cálice da sua ira; e será atormentado com 

fogo e enxofre diante dos santos anjos, e diante do Cordeiro:E a fumaça do 

tormento deles sobe para sempre. E os que adoram a besta e a sua imagem, 

não tem repouso dia nem noite, nem qualquer que queira tomar o sinal de seu 

nome. ”  

O que conquista impõe condições ( de política, religião e economia ) .Isso 

acontecera com Saddam Hussein.A palavra nos diz em Êxodo 20:3-5, o se-

guinte: “ Não terás deuses alheios diante de mim.Não farás para ti imagem de 

escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem em 

baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra:Não te encurvaras a elas nem 

as serviras, porque sou Jeová teu Deus, forte, zeloso, que visito a maldade 

dos pais sobre os filhos, sobre os terceiros e quartos,aos que me aborre-

cem. ”  

Resumindo o que virá, podemos dizer que Deus põem a benção ou a maldi-

ção no caminho que desejemos escolher como nos diz em Deuteronômio 11: 

26: “Eis aqui eu os ponho diante de vos a benção e a maldição.”. 
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Em Jeremias 21:8, a palavra também nos diz que haverá caminhos de vida e 

caminhos de morte: “ E a este povo dirás: Assim tem dito Jeová: Eis aqui dian-

te de vos ponho o caminho da vida e caminho da morte. ”  Sendo mais explici-

to, o Senhor nos diz em Mateus 16:25, que o que queira salvar a sua vida per-

dera e qualquer que queira perder a sua vida por causa Dele, a achara: 

“ P orque qualquer que queira salvar a sua vida perdê-la-a, e qualquer que 

queira que perder a sua vida por causa de mim, a achara. ”  

Muitos teólogos de nossos tempos leem as profecias e acontece o mesmo que 

acontecia com o povo judeu: as leiam todos os sábados e não as entendiam. 

Falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, transladam o arrebatamento 

no tempo e unem o período do juízo com o período da ira, confundindo-se en-

tre os dois eventos e mal interpretam ou não entendiam as profecias. 

O SENHOR NOS RECORDA QUE O SERVO NÃO È MAIOR QUE SEU SE-

NHOR, se a Ele o perseguiram os religiosos, também a nòs nos perseguiram. 

Em João 15:18-20: “ Se o mundo os aborrece, sabei que a mim me aborreceu 

antes que a vos. Se fosseis do mundo,o mundo amaria o seu; mas porque não 

sois do mundo, antes eu os escolhi do mundo, por isso os aborrece o mun-

do.Lembrai-vos da palavra que eu vos tenho dito: Não è o servo maior que seu 

senhor. Se a mim me tem perseguido, também a vos perseguiram:se tem guar-

dado minha palavra, também guardaram a vossa. ”   

Aquelas pessoas que pregam que o Senhor nos vai levar sem que passemos 

angustias, fome, perseguição e morte se fazem maior que seu Senhor.  

VEM UMA APOSTASIA A NIVEL MUNDIAL por causa da imposição de uma fé 

diferente a que temos abraçado os crentes em Jesus Cristo como Divino e To-

do Poderoso na segunda pessoa da trindade que nos une ao Pai e a promessa 

do Pai. Vamos a João 14:6 “ ... Eu sou o caminho, a verdade, e a vida: nada 

vem ao Pai, senão por mim. ”  E João 14: 16: “ E eu rogarei ao Pai, e os dara 

outro Consolador, para que esteja com vos para sempre. ”  

Vejamos em 2ª Tessalonicenses 2: 1-3: “ Mas os rogamos, irmãos, quanto a 

vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso reconhecimento a ele, que não 

vos moveis facilmente de vosso sentimento, nem os conturbeis nem por espíri-

to, nem por palavra, nem por carta como a nossa, como o dia do Senhor esta 

próximo. ” È importante sinalar que no versículo 1 se menciona que em quanto 

a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso reconhecimento a Ele, que não 

nos movamos de nossa fé,   de nosso sentimento, nem por espírito, nem por 
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palavra, nem por carta, como o dia do Senhor esta próximo. Continuamos ler 

o versículo 3: “ NADA VOS ENGANE EM NENHUMA MANEIRA;porque não 

vira sem que venha antes a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o 

filho da perdição. ” Amado irmão, que nada o engane, em nenhuma maneira, 

porque nosso Senhor Jesus Cristo não vira sem que antes dois acontecimen-

tos: A apostasia e a manifestação do anticristo. 

Apostasia significa negar a nossa fé, dá-lo a costa a nosso Senhor Jesus Cris-

to.Apostasia sempre tem existido ao longo da historia, o Apostolo Paulo faz 

menção em duas de suas epistolas sobre esta negação de fé.No entanto, a 

apostasia a que se refere o apostolo na epistola aos Tessalonicenses, será a 

nível mundial.  

VEREMOS AO ANTICRISTO, A MIJAIL GORBACHOV, subir ao poder na 

Rússia, veremos a segunda parte da guerra do Iraque começando em três 

nações: ( Daniel 7:24 ) , as quais estão voando hoje mesmo no paralelo 33 e 

36 da nação do Iraque, também veremos a nova ordem mundial pela qual vira 

a marca, selo ou numero da besta. 

Esta operação a chama o Apostolo Paulo “ DE ERRO ” ( 2  ª Tessalonicen-

ses 2:11 )  para aqueles que não querem ser vencedores ( o livro de Apoca-

lipse è uma mensagem a vencedores ) .Em Apocalipse 2 e 3 se da uma men-

sagem a sete igrejas e cada uma delas os diz: “ Ao que vencer ” .Também o 

Apostolo Paulo nos fala em Romanos 8:35-39 do mesmo: “ ANTES, EM TO-

DAS ESTAS COISAS FAZEMOS MAIS QUE VENCER POR MEIO DAQUELE 

QUE NOS AMOU ” Somos mais que vencedores por meio de Cristo. Mas, em 

que coisas temos que ser vencedores?Pois nas que descreve nos versículos 

anteriores: tribulação, angustia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. 

Em todas estas coisas temos que permanecer fieis a nossa fé, como nos reco-

menda o Apostolo Paulo em 2 ª Timóteo 2:11-12. Também o Apostolo Paulo 

nos confirma em Romanos 8:17-18, que se sofremos com Ele reinaremos.Mas 

se o chegarmos a negar diante dos homens, Ele nos negara também diante 

do Pai que esta nos céus. 

O Senhor diz muito claramente em João 15:19, que se fossemos deste mundo 

o mundo nos amaria, mas como não somos do mundo, nos vai a aborrecer. 

Irmãos na fé de Jesus Cristo, como Deus, encarnado e glorificado a destra do 

Pai, devemos estar prontos para morrer no Senhor e para o Senhor; a mensa-
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gem suave de que não vira o açoite nem a tempestade passara por nos, é es-

tar esperançados a uma mentira, como se nos adverte Isaias 28:15-19: 

“ P orque haveis dito: Concerto temos feito com a morte, e fizemos acordo com 

a sepultura;quando passar o dilúvio do açoite, não chegara a nos, pois que te-

mos posto nossa acolhida na mentira, e na falsidade nos escondere-

mos.Portanto, o Senhor Jeová diz assim:Eis aqui que eu ponho em Sião uma 

pedra, pedra de fortaleza, de esquina, de preço, de cimento estável: o que crer, 

não se apresse.E ajustarei O JUIZO a cordel, e a nível a justiça; e saraiva var-

rera a acolhida da mentira, e águas cobriram o esconderijo.E será anulado vos-

so concerto com a morte, e vosso acordo com o sepulcro não será firme: Quan-

do passar o dilúvio do açoite, sereis deles oprimidos.Logo que começar a pas-

sar, ele os arrebatará; porque de manhã de manhã passará,de dia e de noite; e 

será que o espanto somente faça entender o ouvido. ”  

Aqueles que tenham sua esperança posta em que não passaremos o açoite 

nem o dilúvio, o espanto os fará entender o ouvido. 

Nosso interesse em publicar esta mensagem è dizer a você que não se mova 

de sua fé, que se prepare a dar a vida pelo Senhor Jesus Cristo, que não tema 

ao que mata o corpo, e que se afilie as promessas de Deus fieis e verdadeiras, 

como o lemos em João 11:25: “ Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a 

vida: o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. ” E em João 14:1-2: 

“ N ão se turbe o vosso coração: Credes em Deus, crede também em mim.Na 

casa de meu Pai muitas moradas tem: de outra maneira os houvera dito.Vou, 

pois, preparar lugar para vos. ”  .E em 1 ª Coríntios 2:9: “ Antes, como está 

escrito: Coisas que olho não viu, nem orelha ouviu, Nem tem subido no cora-

ção do homem, São as que tem Deus preparado para aqueles que o amam. ”  

Não se maravilhe quando os religiosos o entreguem; o Senhor no recorda em 

sua palavra em João 16:1-2: “ Estas coisas os tenho falado, para que não os 

escandalizeis. Os tiraram das sinagogas; e ainda vem a hora, quando que qual-

quer que queira vos matar, pensará que faz serviço a Deus. ” , em Lucas 

21:12: “Mas antes de todas estas coisas os tiraram mão, e perseguiram, entre-

gando-os as sinagogas e as prisões, sendo levados aos reis e aos governado-

res por causa do meu Nome. ” , e em Marcos 13:9: “ Mas vos olhai por vos: 

porque os entregaram aos concílios, e em sinagogas sereis açoitados: e diante 

de presidentes e de reis sereis chamados por causa de mim, em testemunho a 

eles. ” .  
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Em Marcos 7:6, a palavra nos diz a respeito deles que em vão o honram, ensi-

nando mandamentos de homens: “ E respondendo ele, hipócrita bem profeti-

zou de vos Isaias, como está escrito: Este povo com os lábios me honra, Mas 

o seu coração longe está de mim. E em vão me honram, Ensinando como 

doutrinas, mandamentos de homens. ” .  

Em Hebreus 13:12-13, o Apostolo Paulo nos aconselha que saiamos real, dos 

religiosos, a padecer pelo Senhor: “ Pelo qual também Jesus, para santificar 

ao povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos pois a ele 

fora do real, levando seu vitupério. ” .  

A justiça de Deus está representada por duas promessas imutáveis descritas 

no capitulo 6 de Hebreus para que o homem tenha um forte consolo e estas 

são: O Reino e o Paraíso, que representam a oferta e o sacrifício ( pão e vi-

nho ) .  

Tem um exemplo: O ladrão da cruz será cidadão no paraíso. Os Apóstolos e 

os grandes homens da fé,que tem pagado o preço de entrar ao reino como o 

Apostolo Paulo reinaram com Cristo eternamente. È importante fazer notar 

que o Paraíso e o Reino são duas coisas diferentes:  

 

 

 

(VEJA IMAGEM NA PRÓXIMA PÁGINA) 
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Estas è uma das razoes pelas que vem este derramamento de sangue. Em 1 ª 

João 5:6, lemos que o Senhor não vem somente por água, senão por água e 

sangue, com um significado profundo nos pactos: “ Este è Jesus Cristo, que 

veio por água e sangue: não por água somente, senão por água e sangue.E o 

Espírito è o que da testemunho, porque o Espírito è a verdade. ”   

Tem um louvor que diz que se não entendemos as coisas, se não entendemos 

os planos de Deus, o entenderemos na sua presença; o importante para você e 

para mim, è que permanecermos fieis ao Senhor ate a morte.Em Salmos 23:4 

se nos diz: “  Ainda ande no vale da sombra da morte, Não temerei mal al-

gum;porque tu estarás comigo: Tua vara e teu cajado me consolam. ” .Este è o 

desejo de comunicar estes acontecimentos, com o desejo de dar o que Deus 

tem nos dado. 
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Em Isaias 43:12 se nos diz o seguinte: “ EU ANUNCIEI, E SALVEI, E FIZ OU-

VIR, E NÃO HOUVE ENTRE VOS EXTRANHO.VOS, POIS, SOIS MINHAS 

TESTEMUNHAS, DIZ JEOVA, QUE EU SOU DEUS.”  No livro do profeta Da-

niel 12: 10, lemos o seguinte: “ Muitos serão limpos, e embranquecidos, e 

purificados; mas os ímpios operaram impiamente, e nenhum dos ímpios en-

tendera, mas entenderam os entendidos. ” .  

Desejamos que seja valente, o Reino dos céus se faz força e os valentes os 

arrebatam - Os valentes e não os violentos, os violentos serão quebrantados- 

que persevere ate o fim, e ao final da nossa carreira podemos dizer como o 

Apostolo Paulo em 2 ª Timóteo 4:7-8: “  Tenho batalhado a boa batalha, te-

nho acabado a carreira, tenho guardado a fé.Pelo demais, me esta guardada 

a coroa da justiça,a qual me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia; e não so-

mente a mim, senão também a todos que amam a sua vinda. ”  

Para finalizar nos gostaria de dar este conselho que o sábio Gamaliel os deu 

aos religiosos e que se encontra em Atos 5:38- 39: “ . ..porque se este conse-

lho ou esta obra è dos homens se desfará:Mas se è de Deus não a podeis 

desfazer; não sejais talvez achados resistindo a Deus. ” .Seja você sábio e 

siga este conselho.  

Amem. Deus o Abençoe E PREPARE PARA SOFRER Perseguição, FOME E 

MORTE. Lembre sempre destas palavras do Apostolo Paulo em Filipenses 

4:13: “TUDO POSSO EM CRISTO QUE ME FORTALECE”. 

Seus irmãos em Cristo. 

 

 

 



 

 

Anexamos uns recortes de jornais de encabeçados que surgiram du-

rante o tempo em que escrevemos este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIA IRAQUE A ONU 

Encabeçado do jornal Diário de Xalapa de 2 de Novembro de 1997 

 

 

 

 

 

DISPOSTO IRAQUE A ENFRENTAR-SE COM EUA 

Encabeçado do jornal El Universal de 1 de Novembro de 1997. 

 

 


