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Bem fazemos em estar atentos às profecias ligadas ao tempo do fim da presente era 
dado que os 6.000 anos ou 120 Jubileus estão a terminar (Génesis 6:3), destacando, 
em particular, o que a Palavra anuncia para estes dias em Daniel 9:26: “e até ao fim 
haverá guerra; estão determinadas as assolações”. Não nos iludamos, pois, estas 
palavras anunciam acontecimentos que têm vindo a acontecer e outros que ainda irão 
ocorrer nos dias da presente geração, porque a boca de YHWH o disse. O mundo anda 
confuso com tantas ocorrências negativas, mas não atenta para o que A Palavra nos 
anuncia e que são eternas. 
 
Noutros estudos temos vindo a falar de várias guerras e assolações. Porém, vamos 
agora abordar o que a Palavra anuncia na perspectiva do confronto dos últimos dias 
entre “O Rei do Norte” e “O Rei do Sul”. Que entendimento podemos retirar destas 
figuras proféticas e do enfrentamento que os seus exércitos irão produzir no mundo 
muito em breve? É o que iremos procurar aqui retratar segundo o entendimento que 
nos foi dado. 
 
Tenhamos então em conta as palavras Daquele que anuncia o fim desde o princípio, O 
Altíssimo Elohim YHWH, pois Ele quer que estejamos atentos aos sinais destes dias: 
 

Isaías 46:9-10 – “Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; 
que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 
Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que 
ainda não sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a 
minha vontade”. 
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Um dos grandes sinais que temos de ter presente é o que se relaciona com os 
acontecimentos que se irão produzir à volta da cidade de Jerusalém, como nos 
anuncia: 
 

Zacarias 12:2-3 – “Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para 
todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra 
Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra 
pesada para todos os povos; todos os que a carregarem certamente serão 
despedaçados; e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra”. 

 
Sim, Jerusalém apresenta um passado histórico de guerras e destruições (castigos). 
Porém, esta cidade voltará a ser palco de grandes destruições no final da presente 
era…até que venha Yeshua ben David, O Rei Eterno, como nos é apontado em Salmo 
75:8; Isaías 51:17, 22-23; etc. Será o tempo da guerra de Gogue de que nos fala 
Ezequiel caps. 38 e 39. 
 

Alguns antecedentes históricos 
 
Comecemos por procurar entender o enquadramento (ou contexto histórico) no qual a 
profecia de Daniel fala de duas figuras humanas, e cuja acção virá a ter repercussões 
até aos últimos dias da presente era: o último anticristo e o falso profeta.  
 
Ao lermos Daniel caps. 10 e 11 podemos entender que o profeta nos está a dar a 
revelação do Altíssimo acerca de enfrentamentos que haveriam de ocorrer nos tempos 
do desmembramento do antigo império de Alexandre, “o Grande”, aquele que foi 
repartido pelos seus quatro generais após a batalha de Ipsus, na Frígia, hoje Turquia, 
em 301 a.C., ficando a nova repartição territorial da seguinte forma: 
  
Cassandro ficou a reinar sobre a Macedónia, grande parte da Grécia e da Trácia, 
Ptolomeu ficou com o Egipto e regiões circundantes, incluindo a Terra Santa,  
Lisímaco reinou sobre a Lídia, Iónia, Frígia e partes do que é hoje a Turquia, e  
Seleuco (ou Antíoco) que reinou sobre regiões que hoje são conhecidas como Irão, 
Iraque, Síria e partes da Ásia Central. 
 

 
 
De uma coisa podemos estar seguros: toda a profecia vinda do Altíssimo, em todos os 
tempos, está habitualmente centrada na Terra Santa e na cidade de Jerusalém.  
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Parece um polo que ali atrai todas as energias, pois foi e é a terra que O Altíssimo 
escolheu para ali colocar O Seu Nome e que deu a Abraão e à sua descendência.  
 
Por isso mesmo, as profecias abrangem-se também regiões e povos que, de alguma 
forma, acabam projectando a sua acção na Terra Prometida. Sim, os povos em redor 
de Israel sempre estiveram envolvidos nestes acontecimentos. 
 
Por isso mesmo, as profecias que respeitam à acção do Rei do Norte e do Rei do Sul 
acabam sendo referenciadas tanto a Norte como a Sul de Jerusalém, sendo esta 
cidade o epicentro de muitas convulsões que já se registaram no passado e que 
voltarão a ocorrer, tanto na cidade como nas regiões à sua volta. A Daniel, o amigo do 
Elohim Todo-Poderoso, foi-lhe anunciado os acontecimentos que haveriam de se 
produzir nos “últimos dias”. As profecias anunciadas a Daniel ficaram fechadas e 
seladas “até ao tempo do fim” como YHWH anunciou ao profeta: Daniel 12:9. 
 
Nas profecias de Daniel podemos encontrar na figura do Rei do Norte um paralelismo 
entre as forças deste rei e os exércitos de Gogue que estarão presentes no grande 
conflito dos últimos dias desta era (no Armagedão): Ezequiel caps. 38 e 39. 
 
Daqueles quatro generais somente dois expandiram os seus territórios: o Rei do Norte 
(Seleuco) e o Rei do Sul (Ptolomeu). Vários enfrentamentos ocorreram na História 
entre estes dois reis e seus sucessores, não sem antes terem ocorrido tentativas de 
aliança entre eles, através de casamentos, mas com traições e mortes à mistura.  
 
Foi nesta época que surgiu em cena o infame Antíoco IV, conhecido como Epifânio, 
que profanou o Templo em Jerusalém, buscando destruir a fé e o culto a YHWH, tendo 
perseguido e matado milhares de Judeus, muitos deles por se recusarem a comer 
carne de porco ou por se recusarem a prestar homenagem a ídolos feitos por mãos de 
homens. Também profanou o Templo ao colocar ali uma estátua de Zeus e ter 
derramado sangue de porco sobre o altar, vindo, com estes actos nefandos, a provocar 
a revolta dos Macabeus (Matatias e os seus cinco filhos). Que repercussões é que 
estas ocorrências do passado irão ter nos “últimos dias”? É o que iremos procurar 
entender à luz da Palavra. 
 

Profecias para os últimos dias 
 
Será que O Altíssimo nos está a falar da descendência dos mesmos reis do Norte e do 
Sul que no passado contenderam em inúmeras guerras? Ou, será que a configuração 
geopolítica entretanto ocorrida veio introduzir novos figurantes e espaços territoriais 
para os últimos dias, embora os povos sejam os mesmos e mantenham o espírito de 
destruição em relação a Israel? 
 
De uma coisa podemos estar seguros: através das figuras do Rei do Norte e do Rei do 
Sul, O Eterno anuncia-nos confrontos terríveis que voltarão a estar centrados na Terra 
de Israel e na cidade de Jerusalém nos dias do fim desta era, não esquecendo que 
todas as guerras movidas contra Israel são também guerras espirituais movidas contra 
O Altíssimo. Entendemos ainda que nesta última fase dos confrontos, o número de 
exércitos terá tal dimensão como nunca foi visto na História da humanidade.  
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A Palavra fala-nos de um grande exército vindo do Oriente que se irá envolver no 
conflito final, um exército de 200 milhões de homens que atravessarão o Rio Eufrates a 
pé enxuto para fazer guerra a Israel – Apocalipse 9:14-16; 16:12. O profeta diz-nos: 
 

Daniel 11:40 – “E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do 
norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos 
navios; e entrará nas suas terras e as inundará, e passará”. 

 
Ora, para que se cumprisse o que está profetizado em Apocalipse 16:12-16, tornava-se 
necessário que as águas do grande Rio Eufrates viessem a secar. Isto está a 
acontecer como podemos verificar hoje através das imagens que estão disponíveis na 
Internet. As águas do Eufrates têm vindo a secar de forma extraordinária, como nunca 
aconteceu. Sim, estamos vivendo os últimos dias da presente era ou não fosse a 
Palavra do Altíssimo a fonte de verdade eterna. Está profetizado que este exército de 
200 milhões de homens irá atravessar facilmente este rio (outrora grande) para se 
juntar aos exércitos de Gogue e seus aliados de que nos fala Ezequiel cap. 38.  
 
A profecia de Apocalipse 9:13-21 fala-nos de quatro anjos (rebeldes) que seriam soltos 
para prepararem a acção que irá facilitar a passagem do grande exército dos reis do 
Oriente para se juntarem à guerra dos últimos dias da era presente, a do Armagedão. 
Assim, cremos que estes anjos representam quatro nações da região que ali irão 
provocar este grande acontecimento e que também estarão envolvidos no grande 
conflito dos últimos dias da presente era: Turquia, Irão (antiga Pérsia), Síria e Iraque… 
Por isso as águas do rio vêm secando de forma impressionante nos anos recentes. 
Vejamos as imagens da situação anterior e da actual, segundo a NASA: 
 
https://www.facebook.com/sitetonocosmos/posts/1083643218425137/ 
 

 

http://www.kol-shofar.org/
https://www.facebook.com/sitetonocosmos/posts/1083643218425137/


   www.kol-shofar.org      

 O REI DO NORTE E O REI DO SUL – PT. 1 5 

 
O desvio das águas do Eufrates a montante (na Turquia) em conjugação com anos de 
seca revelam a situação das águas do Eufrates em 2016 (imagem abaixo). Não 
podemos duvidar que estes são sinais poderosos para os nossos dias.  
 
O cenário para o conflito do Armagedão está a ser preparado, tanto no que respeita à 
situação política das nações, aos seus acordos entre si, ao reforço do seu armamento, 
à miséria dos seus povos, empurrando-os para a guerra do ódio a Israel. Tudo isto 
cumpre o que O Todo-Poderoso anunciou na Sua Palavra (imagem de 2016): 
 

 
 
De um conjunto de fotografias publicadas pelo Jornal alemão Die Welt em Março de 
2019, https://www.dw.com/en/iraq-where-water-used-to-flow/g-47768267, destacámos 
aquela que nos mostra a outrora rica foz dos rios Tigre e Eufrates agora reduzida a um 
fio de água. O delta destes dois rios foi o maior da região da Eurásia Ocidental, com 
cerca de 15.000 kms quadrados cobertos de água. Em Março de 2019 estava assim: 
 

 
 
Sim, os grandes exércitos das nações inimigas de Israel de que nos fala Ezequiel 
cap.38 irão ser completamente aniquilados nos montes de Israel porque O Altíssimo irá 
envolver-se directamente neste confronto final: Jeremias 25:31; Isaías 30:30-33.  

http://www.kol-shofar.org/
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Bastará lermos Ezequiel 38:22, cap.39 e Zacarias 14:2-4, para ficarmos a conhecer o 
destino destes exércitos. Também a nação de Israel sofrerá, pois 2/3 da sua população 
será aniquilada no confronto: Zacarias 13:8-9. E o terço que sobreviver será abalado. 
 
Eis que se aproximam os terríveis dias acerca dos quais Yeshua HaMashiach disse: 
 

Mateus 24:21-22 – “Porque haverá então grande aflição, como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há-de haver. E, se 
aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por 
causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias”. 

 
As Suas palavras dão-nos uma ideia das consequências que advirão do grande 
confronto que irá ocorrer no fim dos dias desta era, tribulação que alastrará de nação 
para nação, como nos anuncia Jeremias 25:31-33. E, como vemos, as nações à volta 
de Israel têm vindo a preparar-se para o grande embate de que nos falam as profecias 
do Altíssimo. Não creiamos nos políticos nem nos acordos/pactos que eles vão 
celebrando entre si, porque a Palavra do Eterno cumprir-se-á, contrariando-os. Destes 
dias de tribulação nos fala o profeta, ao referir-se ao grande exército que virá como 
uma nuvem para destruir a nação de Israel: 
 

Joel 2:2-6 – “Dia de trevas e de escuridão; dia de nuvens e densas trevas, 
como a alva espalhada sobre os montes; povo grande e poderoso, qual 
nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos 
adiante, de geração em geração. Diante dele [deste grande exército] um 
fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa; a terra diante dele é como 
o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto; sim, nada lhe 
escapará. A sua aparência é como a de cavalos; e como cavaleiros assim 
correm. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos 
montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um 
povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os 
povos; todos os rostos se tornarão enegrecidos”. 

 
Joel 3:11-14 – “Ajuntai-vos, e vinde, todos os gentios em redor, e 
congregai-vos. YHWH, faze descer ali os teus fortes; suscitem-se os 
gentios, e subam ao vale de Jeosafat; pois ali me assentarei para julgar 
todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara; 
vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares 
transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale 
da decisão; porque o dia de YHWH está perto, no vale da decisão”. 

 
Nem na Segunda Guerra Mundial o mundo assistiu a tamanha dimensão de exércitos, 
morte e destruição face ao que se irá produzir nos dias do fim desta era, pois, nestes 
dias, O Braço de YHWH irá manifestar-Se para punir/destruir todos estes exércitos e 
poupar a nação de Israel, não sem que, neste embate, 2/3 dos seus habitantes venham 
a perecer como já apontámos. Mesmo o terço que irá restar nela, irá ser sujeito a 
grande aflição (provado no fogo). Não nos deixemos surpreender como os demais que 
não conhecem a Palavra. Também os exércitos celestes estarão presentes neste 
grande confronto final. 
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Sim, no fim dos dias YHWH ajuntará as nações para irem contra Israel para ali ajustar 
contas antigas com elas. Estas contas têm a ver com as inúmeras hostilidades e morte 
que elas causaram através dos tempos contra o Seu povo em várias latitudes. Nem, 
até hoje, perderam a vontade de destruir o povo que O Eterno colocou na sua terra, a 
terra dos seus antepassados e da qual não mais serão arrancados, como promete 
YHWH em Amós 9:15. Sim, esta guerra final também é espiritual: 
 

Zacarias 14:3-4 – “E YHWH sairá, e pelejará contra estas nações, como 
pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o 
monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente; e o 
monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o 
ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte se apartará 
para o norte, e a outra metade dele para o sul”. 

 
Porém, estes grandes e poderosos exércitos humanos serão pasto da ira do Todo-
Poderoso pois Ele não os poupará. Ele mesmo os atrairá e ali os destruirá: 
 

Malaquias 4:1 – “Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; 
todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a 
palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz YHWH dos Exércitos, de 
sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo”. 

 
Por acaso já viram o que acontece às árvores que são devastadas por um poderoso 
fogo? Ardem até à raiz. Só fica um buraco no lugar em que antes estavam. Isso mesmo 
está prometido em figura aos inimigos de YHWH e do Seu povo. Por isso os mortos do 
Altíssimo serão multiplicados (os que são ímpios) e o que restar deles será cinza: 
 

Isaías 66:15-16 – “Porque, eis que YHWH virá com fogo; e os seus carros 
como um torvelinho; para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em 
chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará YHWH em 
juízo com toda a carne; e os mortos de YHWH serão multiplicados”. 

 
Para estes dias falta enquadrar a figura de dois opositores do Altíssimo aos quais 
Satanás emprestará a sua força: o anticristo dos últimos dias (a besta) e o falso 
profeta. Estes dois, irão conspirar e arrastar para a guerra do fim desta era todas as 
nações de que nos fala o profeta Ezequiel no capítulo 38. Porém, no final destes dias 
estas personagens demoníacos serão lançadas, vivas, no lago de fogo como nos é 
apontado em Apocalipse 19:20. 
 
A figura do último anticristo é-nos descrita em Daniel cap. 11. Este “filho da perdição” 
ou “homem do pecado” apresentar-se-á ao mundo com soluções que agradarão a 
muitos. Porém, tornar-se-á num tirano, e acabará arrastando as nações para a guerra 
do fim dos tempos. Ele estará coligado com o “falso profeta”, ambos agindo sob o 
poder que lhes será conferido por Satanás – Apocalipse 16:12-14. 
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Do lado do Islão existe também a espectativa quanto à revelação de um “salvador” 
para estes últimos dias, que muitos associam à figura do “Madhi”, o esperado 12º Imã 
do Islão, cuja manifestação e liderança é aguardada pelos muçulmanos, acreditando, 
também, que será este personagem que irá conduzir os grandes exércitos do Islão 
contra Israel na batalha final.  
 
Dias terríveis estão a chegar, dias sem paralelo na História da humanidade. Dias de 
muita morte, destruição e desespero perante os acontecimentos que se irão produzir. 
Mas estes acontecimentos têm de acontecer para que o mal seja erradicado.  
 
Mas, tal como aconteceu no Egipto em que YHWH protegeu o povo de Israel livrando-o 
das dez pragas que derramou sobre os egípcios idólatras, também nestes dias do fim, 
O Eterno será Aquele que guarda o Seu povo, os Seus santos, porque, conforme Paulo 
nos deixou escrito: os santos não estão guardados para a ira do Altíssimo – 
1.Tessalonicenses 1:10; 5:9. 
 
Que assim seja. Amém. 
 

AlleluYAH 
 

Ora vem Adonai Yeshua, vem abrir o nosso entendimento à força da Tua 
Palavra/Verdade. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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