
   www.kol-shofar.org 

 

 
 

 
Vítor Quinta  

Outubro 2020 
 
Parte 2 de 2 
 
Acerca dos dias do fim da presente era, a Palavra diz-nos que os embates físicos e 
espirituais irão reacender-se com uma violência nunca registada na História do mundo:  
 

Daniel 11:40-45 – “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. E entrará na 
terra gloriosa [Israel], e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão 
estes: Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amom. E estenderá a sua 
mão contra os países, e a terra do Egipto não escapará. E apoderar-se-á 
dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egipto; 
e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do oriente e do norte o 
espantarão; e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E 
armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e 
glorioso; mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra”. 

 
Este conflito final não ficará circunscrito somente aos exércitos movimentados pelo Rei 
do Norte, pois arrastará igualmente a força de várias nações islâmicas (cerca de 200 
milhões de homens) que se juntarão igualmente às forças que virão contra Israel com 
todo o seu poderio militar… um exército como o mundo nunca viu nem voltará a ver. 
Estas nações e seus exércitos juntar-se-ão para o espólio. 
 
Como apontámos na Parte 1 deste estudo, o exército de 200 milhões de homens, 
apontado como pertencendo aos reis do Oriente, terá a ver com a libertação dos quatro 
anjos/nações rebeldes que estão presos junto ao Rio Eufrates, e que o atravessarão.  
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Dada a dimensão deste exército, o rio secará para facilitar a travessia deste grande 
exército. Estes quatro anjos são tidos como os regentes de nações hostis a Israel: Irão, 
Iraque, Síria e Turquia. Juntar-se-lhes-ão outras nações de raiz islâmica e os exércitos 
vindos do Norte, do extremo norte como nos diz Ezequiel. Tudo isto ocorrerá no tempo 
em que será operado o derramamento da ira do Todo-Poderoso, nos dias em que o 
sexto anjo tocar a sua trombeta e verter a taça de ouro cheia da ira de YHWH: 
 

Apocalipse 16:12-14, 16 - “E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o 
grande rio Eufrates; e a sua água secou-se, para que se preparasse o 
caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão [Satanás], e da boca da 
besta [o anticristo], e da boca do falso profeta vi sair três espíritos 
imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demónios, 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… E os congregaram no lugar que em hebreu se chama 
Armagedom”. 

 
Apocalipse 9:13-16 – “E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz 
que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a 
qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos, que 
estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, 
que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem 
a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 
duzentos milhões; e ouvi o número deles”. 

 
Com estas palavras somos avisados acerca dos terríveis acontecimentos que estão a 
chegar (os quais, entendemos, que serão precedidos pelo cumprimento da profecia de 
Isaías cap. 17 e Jeremias 49:24-27 que nos fala da destruição completa da cidade de 
Damasco, a qual ficará inabitável… um montão de ruínas). Portanto, refugiemo-nos já 
hoje sob a protecção Daquele que tudo pode, porque estes dias serão avassaladores.  
 
Notemos que muitas das nações que virão contra Israel nestes dias já possuem 
bombas de grande poder de destruição (atómicas, armas bacteriológicas e outras). Por 
isso a Palavra nos fala da devastação que ocorrerá quando mísseis forem disparados 
desde a planície de Sinear ou Sinar – Zacarias cap. 5. Estas planícies correspondem a 
zonas geográficas onde na antiguidade se situou o território do rebelde Nimrod que 
desafiou O Altíssimo com a construção da Torre de Babel – vide mapa abaixo. 
 
Quem está preparado para estes dias catastróficos? Diríamos que, independentemente 
de sobrevivermos ou não a estes dias, o importante é estarmos firmes nas promessas 
de vida do Messias Yeshua pois, como Ele prometeu aos que Lhe forem fiéis, ainda 
que possam vir a morrer nestes ou noutros momentos…hão-de viver: João 11:25.  
 
Mas quem são estes “reis” que irão estar à frente dos grandes exércitos dos últimos 
dias? Vários estudiosos apontam nomes de actuais líderes políticos que lideram 
nações que são hostis para com a nação de Israel. Mas analisemos antes o que nos 
diz a Palavra de YHWH. 
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O Rei do Norte, os “reis” do Oriente e o exército de Gogue 
 
Já lemos em Apocalipse 16 que este monumental exército de milhões de homens virá 
do Oriente. Mas, Ezequiel cap. 38 também nos diz que outro grande contingente virá 
do extremo Norte. E ao falar dos “reis” que são adversários de Israel, é nosso 
entendimento que esta força corresponde a uma coligação de nações islâmicas e a 
outras que com elas se vêm juntando numa comunhão de interesses e de ódio antigo. 
Sim, os exércitos vindos do Oriente deverão juntar-se às forças do Rei do Norte, os 
exércitos de Gogue que O Altíssimo identifica em Ezequiel caps. 38. 
 
As nações islâmicas mais populosas a Oriente de Israel são sem sombra de dúvida a 
Indonésia e o Paquistão. Embora a China (Sinim) não tenha sido grandemente 
penetrada pelo Islamismo, poderá igualmente vir a estar presente nesta coligação dado 
os passos de domínio mundial que tem desenvolvido nos últimos anos (conjectura 
nossa). Até a Coreia do Norte poderá vir a estar envolvida dada a cooperação que tem 
mantido com o Irão em matéria militar no desenvolvimento do seu potencial atómico.  
 
Tudo isto são conjecturas pois a Palavra não nos indica os nomes das nações tal como 
hoje as conhecemos. Mas, como as alianças políticas irão estar na origem desta 
coligação, então não podemos descartar a possibilidade destas e de outras nações do 
Oriente serem envolvidas na batalha do fim desta era. 
 
Já o “rei do Norte” que hoje se apresenta na cena política internacional como grande 
adversário de Israel é certamente o dirigente turco, Recep Erdogan, que sonha com a 
reconstituição do poder e extensão do antigo Império Otomano que foi desmembrado e 
repartido no final da 1ª Guerra Mundial, e que encaixa na figura do líder de algumas 
das regiões que nos são apontadas na Palavra: Príncipe e Chefe de Meseque e Tubal, 
regiões e povos que são hoje parte da Turquia. Também este declarado inimigo da 
nação de Israel tem vindo a assumir um papel de liderança nas questões do Médio 
Oriente e vindo a intervir em vários conflitos regionais (no Norte da Síria contra os 
Curdos, na Líbia e até provocando a Grécia), tendo realizado alianças político-militares 
com países do Norte, como a Rússia de Putin e outros países da Confederação Russa. 
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Muitos destes países professam o Islamismo. A Turquia tem igualmente apoiado o 
Azerbeijão no recente reacendimento do conflito com a Arménia no enclave Nagorno-
Karabakh. A Turquia de Erdogan aparece-nos assim numa sobreposição, pois tanto 
pode ser considerada como parte das forças do Rei do Norte como fazer parte das 
quatro nações dos reis do Oriente que atravessarão a vau o Rio Eufrates quando o 
sexto anjo tocar a sua trombeta.  
 
De acordo com Génesis 10:2 e 1.Crónicas 1, podemos identificar os patriarcas de 
quem descendem aqueles que estarão envolvidos na Guerra do Armagedão: os 
descendentes dos filhos de Noé. Entre eles, os de Jafé estão: Gomer, Magogue, 
Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Já Togarma era um descendente de Gomer. A 
História diz-nos que as tribos que se formaram a partir destes descendentes foram 
habitar as regiões da Ásia Central, da actual Turquia e das Ilhas (e.g. Chipre), tendo 
essas terras levado os nomes dos filhos de Jafé e de Gomer. Por isso os mapas 
antigos identificam as regiões onde estas tribos se formaram após o Dilúvio. E estas 
são identificadas em Ezequiel cap. 38 de forma bem clara. 
 
Podemos ainda, com alguma segurança, apontar para nações como a Rússia, Turquia 
e o Irão… como o eixo principal e o mais forte do Rei do Norte que nos últimos dias 
virão contra a terra de Israel com um poderoso exército… “como uma nuvem”, como 
aponta a profecia? Pensamos que sim. Para além destas, outras nações se coligarão 
para virem contra Israel conforme ao que nos é descrito em Ezequiel 38:1-7. Sim, O 
Altíssimo porá anzóis nos seus queixos para os trazer à terra de Israel e ali entrar em 
juízo com estas nações. Vejamos a sua localização geográfica: 
 

 
 
Alguns estudiosos da Palavra também apontam para Magogue como integrando os 
territórios da Ásia Central incluindo: Afeganistão, Cazaquistão, Turquemenistão, 
Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão, todos eles professando o Islamismo. 
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Já Rosh, consideram, representa a moderna Rússia. O Meseque antigo corresponderia 
aos territórios entre os mares Negro e Cáspio, que. nos mapas actuais correspondem 
aos territórios das nações do Azerbeijão, Geórgia e Arménia. Já Tubal está localizado 
na actual Turquia. 
 
São biblicamente conhecidos outros inimigos como os “Palestinianos” (a Filistia antiga) 
que também ali juntarão as suas forças para procurar destruir a nação de Israel. Por 
isso Gaza será destruída: Amós 1:6-7; Zacarias 9;5; Sofonias 2;4, etc. Eis o retrato dos 
povos que virão do extremo Norte e não só: 
 

Ezequiel 38:2-9, 12 – “Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gogue, 
terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra 
ele. E dize: Assim diz o Senhor YHWH: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, 
príncipe e chefe de Meseque e de Tubal; 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; Persas [Irão], etíopes, e os de Pute [Líbia] com 
eles, todos com escudo e capacete; Gómer e todas as suas tropas; a casa 
de Togarma [conhecidos na antiguidade como os Citas], do extremo norte, 
e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, e dispõe-te, tu e 
todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de 
guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra 
que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre 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. 
Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem 
para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo… A 
fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra 
as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se 
congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio 
da terra”. 

 
Esta profecia diz-nos que YHWH fará voltar à terra de Israel o Príncipe e Chefe de 
Meseque e de Tubal (hoje parte integrante da Turquia). Ora este “voltar” significa que 
eles já antes lá estiveram. Quando? Quando os exércitos do império otomano 
ocuparam o território e a cidade de Jerusalém de onde fugiram em 1917 (sem disparar 
um tiro) perante a aproximação do exército inglês comandado pelo General Allenby. 
 
O cenário traçado por esta profecia permite-nos compreender o que já apontámos em 
Mateus 24;21-22 e Joel 2:2. Este quadro de nações e domínios não sendo coeso 
poderá corresponder aos dedos dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor – 
Daniel 2:41-43, poderes terrenos que irão desaparecer para dar lugar a um reino 
milenar, o do Rei Yeshua ben David. 
 
A Palavra anuncia-nos ainda que YHWH usará ali as Suas armas naturais para derrotar 
e destruir este grande exército invasor. Eles congregarão as suas forças no lugar 
chamado de Armagedão, como nos diz Apocalipse 16:16.  
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Ezequiel 38:20-23 – “De tal modo que tremerão diante da minha face os 
peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis 
que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face 
da terra; e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e 
todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada 
sobre todos os meus montes, diz o Senhor YHWH; a espada de cada um se 
voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do 
sangue; e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, e 
enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos 
povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me 
santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações; e saberão 
que eu sou YHWH”. 

 
Leiamos também as profecias de Jeremias 25:31; Zacarias 14:12-15; Isaías 30:30-33 e 
Apocalipse 16:21. Elas falam-nos destes acontecimentos futuros, os dias do descalabro 
completo da humanidade, dias que irão ser abreviados, pois se o não fossem, ninguém 
se salvaria. Imagine-se a enormidade da calamidade que está a chegar. As pragas que 
sobre eles irão ser derramadas são uma réplica das pragas do Egipto. 
 
A Palavra diz-nos que nesses dias haverá uma tribulação como nunca houve (será o 
tempo da tribulação de Jacob), nem voltará a haver, e que os mortos do Todo-
Poderoso serão multiplicados (Isaías 66:15-16). YHWH reunirá os seus inimigos (e 
inimigos do Seu povo) para ali ajustar contas com eles. 
 
Mas a Palavra fala-nos igualmente do envolvimento de outro personagem que se irá 
opor ao Rei do Norte: 
 

O Rei do Sul 
 
Desde há várias décadas e na actualidade, os poderes que se têm oposto às forças do 
Rei do Norte têm sido o bloco formado pelos EUA e Inglaterra e os países da chamada 
“Commonwealth”, como o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, Índia e África do Sul, 
que no decurso da Segunda Guerra Mundial se empenharam também na derrota das 
nações do “eixo”: Alemanha nazi, Itália fascista e Japão imperial. Eis o que nos diz: 
 

Ezequiel 38:13 – “Sebá [Arábia Saudita] e Dedã [Oman/E.A.U.], e os 
mercadores de Társis [Reino Unido], e todos os seus leõezinhos [os países 
da Commonwealth Britânica] te dirão: Vens tu para tomar o despojo? 
Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o 
ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo?” 

 
Existem assim argumentos a favor do entendimento que o Rei do Sul seria formado 
(novamente) por esta coligação de nações – o mapa seguinte mostra a localização de 
muitas das suas bases militares na actualidade: 
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Não há dúvida que no decurso de 2020 novos acordos de paz e de abertura de 
fronteiras têm sido alcançados com a intermediação dos E.U.A. entre Israel e vários 
países árabes, como a Arábia Saudita, os E.A.U., Marrocos, sendo que outros acordos 
estão a ser negociados para ampliar esta frente… o que tem causado a ira de países 
como o Irão, a Turquia e os Palestinianos, pois tais acontecimentos lhes vêm 
baralhando os planos. 
 
O mapa acima assinala-nos os múltiplos locais onde existem bases americanas e 
inglesas na região do Médio Oriente. Mas de uma coisa podemos estar seguros: este 
confronto final não será somente um confronto entre os exércitos das nações já 
mencionadas, pois O Elohim Todo-Poderoso irá chamar outras forças e intervir 
directamente para destruir os Seus inimigos e salvar 1/3 dos habitantes de Israel, cf. a 
Zacarias 13:8-9.  
 
Será a esta coligação de nações que podemos chamar de Rei do Sul? Ou será antes, 
como alguns pensam, a divisão que há muito existe entre os islamitas que assumirão 
os papéis de Rei do Norte (os Shiitas) e de Rei do Sul (os Sunitas)? Ainda que não seja 
esta a explicação correcta destas duas figuras proféticas, de uma coisa estamos 
certos: muitas nações muçulmanas inimigas de Israel irão estar envolvidas na guerra 
do fim de era presente. A rebelião contra O Altíssimo e Seu povo irá continuar a 
afirmar-se até ao fim da era em que vivemos. 
 
Já num tempo e contexto diferentes, no final do governo milenar do Rei Yeshua ben 
David, quando Satanás for solto por um pouco de tempo, ele voltará a enganar as 
nações (Gogue e Magogue) chamando-as para nova guerra contra o arraial dos 
santos. Mas, nessa altura, fogo descerá dos céus e os consumirá a todos como nos diz 
Apocalipse 20:7-9.  
 
Temos ainda de levar em conta o que as profecias falam acerca do antigo Rei do Sul (o 
Egipto) e do papel que irá desempenhar nos dias do fim desta era, as quais falam de 
castigo como nos relata Isaías cap. 19. Alguns destes castigos já são reconhecíveis no 
passado recente desta nação, na chamada “revolução egípcia”, da qual emergiu “um 
senhor cruel”, “um rei rigoroso”. O Nilo que lhe dá sustento irá secar. Mas castigos 
maiores estão a chegar. Basta lermos a profecia e aguardar com paciência.  
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Porém, também lemos na profecia que nestes dias ocorrerá uma grande transformação 
no espírito do povo do Egipto, pois esta nação, depois do castigo, voltar-se-á para O 
Altíssimo, e YHWH os livrará da opressão. Por fim, o Egipto será abençoado: 
 

Isaías 19:22 – “E ferirá YHWH ao Egipto, ferirá e o curará; e converter-se-ão 
a YHWH, e mover-se-á às suas orações, e os curará”. 

 
A leitura das profecias do Altíssimo dá-nos pistas seguras acerca das nações que irão 
estar envolvidas no grande conflito do fim desta era. Independentemente dos tratados e 
dos esforços humanos, a Vontade do Elohim Todo-Poderoso irá prevalecer. E isso nos 
dá conforto e segurança. Por isso, à medida que o tempo decorre e os sinais se tornam 
mais claros, devemos entender que estes acontecimentos serão catastróficos para a 
humanidade em geral, mas, ao mesmo tempo serão tempos de regozijo para os fiéis, 
porque eles significam que Yeshua ben David, O Rei Eterno, está a chegar. Com Ele 
virá a nossa redenção se mantivermos a nossa fidelidade até ao fim. 
 
Conforme às palavras proféticas dadas a Daniel estes acontecimentos irão ocorrer no 
tempo do fim da presente era – e.g. Daniel 8:17, 19, o tempo do ajuste de contas. 
Lembremos as palavras de Yeshua HaMashiach depois de anunciar os acontecimentos 
do tempo do fim: “Eis que vo-lo tenho predito”. Ora, se estamos avisados, sejamos 
pacientes aguardando a Sua vinda gloriosa e o desenrolar destes acontecimentos. O 
prémio que Ele traz para os fiéis é grandioso e eterno. Nada se lhe pode comparar. 
 
Não nos espantemos com os acontecimentos que em breve irão perturbar as nações, 
porque há muito que tais eventos nos foram dados a conhecer pelo Elohim YHWH, pois 
Ele é Aquele que anuncia o fim desde o princípio e está no comando de todas as 
coisas:  
 

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”. 

 
O Alef e O Tav, a Palavra, faz-nos conhecer estas coisas de antemão. Nele confiamos 
porque sabemos que é Fiel. Nada se pode subtrair ao Seu poder e vontade. Ele nos faz 
saber tudo antecipadamente para que possamos comprovar o quão fiéis são os Seus 
testemunhos e possamos estar preparados para a Sua vinda gloriosa. Não 
adormeçamos! 
 
Ao lermos Ezequiel cap.38 e 39 ficamos a conhecer o destino dos grandes exércitos 
que virão contra Israel no fim dos dias, cujos restos mortais levarão sete meses a 
serem enterrados, até que a terra de Israel fique purificada. Sim, todos eles virão para 
o despojo porque Israel se tornou (com as bênçãos do Altíssimo) numa nação rica e 
poderosa no mundo desde Maio de 1948. Aquela terra, anteriormente estéril enquanto 
esteve em mãos de árabes/beduínos, transformou-se para receber o povo que veio das 
perseguições movidas na Europa e na Rússia, cumprindo-se a instrução de YHWH que 
estava profetizada em Ezequiel cap. 36.  
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E tudo isto em bem poucos anos, apesar das guerras constantes que lhes foram 
movidas pelas nações árabes suas vizinhas desde o seu restabelecimento em Maio de 
1948. Sim, O Altíssimo revela-nos o cumprimento das muitas profecias que Ele nos deu 
através dos Seus profetas. Ao falarmos do Islão não podemos deixar de referir a 
profecia de Apocalipse que nos fala de duas “bestas” ou poderes tenebrosos que se 
levantam para destruir o povo do Altíssimo e a nação que Ele mesmo recolocou na 
terra dos seus antepassados: Israel. Para compreendermos esta “besta” do final dos 
dias temos de ligar Daniel cap. 7 com o que nos é revelado em Apocalipse 13:1-18. 
 
Hoje podemos comprovar o cumprimento do que O Eterno ordenou àquela terra: 
 

Ezequiel 36:8-11 – “Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos 
ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel; porque estão 
prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, 
e sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, a toda a 
casa de Israel, a toda ela; e as cidades serão habitadas, e os lugares 
devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, 
e eles se multiplicarão, e frutificarão. E farei com que sejais habitados 
como dantes e vos tratarei melhor que nos vossos princípios; e sabereis 
que eu sou YHWH”. 

 
Por todas as passagens bíblicas já aqui mencionadas podemos concluir que a figura do 
Rei do Norte tem uma equiparação às forças identificadas na profecia de Ezequiel cap. 
38, pois os personagens são os mesmos. O Todo-Poderoso alerta-nos para a 
hecatombe humana que está a chegar. Mas, o espírito de rebeldia dos povos do Islão e 
seus associados vem desde a antiguidade provocando perseguição e dor ao povo do 
Altíssimo. Muito por culpa deste povo, devido às suas contantes desobediências e por 
se terem afastado do seu Elohim e da Sua Lei/Torá. Por isso foram recebendo as 
maldições que foram proferidas em Deuteronómio 28:15-68.  
 
Mas o tempo da retribuição/juízo está a chegar, pois O Todo-Poderoso irá manifestar a 
força da Sua Palavra, apresentando-Se neste conflito final como “Homem de guerra” – 
Isaías 42:13. Que assim seja.  
 
Lembremos: a nossa redenção está próxima. Amém. 
 

AlleluYAH 
 

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

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