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O fim da presente era governada pelo mal está há muito anunciado na Palavra: 
 

O 7º selo é rompido e é tocada a 1ª trombeta pelo 1º anjo 
 

Apocalipse 8:7 – “E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e 
fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada 
na sua terça parte; queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva 
verde foi queimada”. 

 
Apocalipse 16:2 – “E foi o primeiro [anjo], e derramou a sua taça sobre a 
terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da 
besta e que adoravam a sua imagem”. 

 
Se nos lembrarmos das pragas do Egipto que caíram sobre os idólatras, vemos que 
esta praga irá cair igualmente sobre os idólatras dos nossos dias: chagas na pele, 
saraiva e fogo – Êxodo 9:23-25. A assolação da saraiva também vem descrita em 
Apocalipse 16:21: saraiva com pedras de gelo do peso de um talento (cerca de 34 
quilogramas), arma natural que será usada por YHWH na destruição dos exércitos de 
Gogue, como nos diz Ezequiel 38:22) – Salmo 18:3; Isaías 29:6; 30:30; Job 38:22-23.  
 
Torna-se difícil de imaginar a devastação que estas pragas irão causar em toda a Terra 
e nos seres humanos ímpios. A ira de YHWH fará descer do céu saraiva e fogo 
misturado com sangue sobre os humanos rebeldes, os que tenham o sinal da besta (o 
Domingo, ou a Sexta-Feira no caso dos muçulmanos, todos os que adoram a imagem 
da besta e os que se persignam com o sinal da cruz, os idólatras).  
 
Tal como aconteceu com os egípcios (Êxodo 9:8-11), também nestes dias os humanos 
rebeldes (os que estarão assinalados com o sinal da besta, o do anticristo) receberão 
uma chaga maligna. Não dá para imaginar. Este “homem da perdição” associado com 
o falso profeta realizarão proezas e sinais que enganarão a muitos.  
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O 7º selo é rompido e é tocada a 2ª trombeta pelo 2º anjo 

 
Apocalipse 8:8-9 – “E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no 
mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em 
sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que 
tinham vida no mar; e perdeu-se a terça parte das naus”. 

 
De seguida, o segundo anjo tocará a sua trombeta e derramará a terceira taça 
contendo a ira do Todo-Poderoso sobre os ímpios. Um “grande monte” (meteoro? 
asteróide?) cairá no mar com consequências terríveis para a vida marinha e para os 
que navegam nos mares. 
 
Tal como as águas do Rio Nilo foram transformadas em sangue, também nos dias do 
fim O Eterno enviará uma praga semelhante. Só que desta vez não será a vara do 
servo do Altíssimo que irá tocar nas águas de um rio, mas sim algo que virá do espaço 
e que transformará o mar em sangue, nele se perdendo a terça parte das criaturas, 
matando a vida marinha e afundando os navios que sulcam os mares, com a 
consequente perda de vidas humanas. Ao atingir os mares deste modo YHWH irá 
igualmente afectar as condições do ar que os homens respiram, uma vez que são os 
mares que regulam o ar que respiramos. Tal calamidade/castigo afectará toda a 
economia das nações e as condições de vida dos seres humanos em toda a parte. 
 
Os castigos de Apocalipse 8:8-9 vêm também relatados em: Apocalipse 16:3, com a 
diferença que aqui nos é dito que morrerão todas as criaturas que vivem no mar.  
 
Após estas pragas seguir-se-ão as da terceira taça da ira do Altíssimo.  
 

O 7º selo é rompido e é tocada a 3ª trombeta pelo 3º anjo 
 

Apocalipse 8:10-11 – “E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu 
uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte 
dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 
terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram 
das águas, porque se tornaram amargas”. 

 
Novamente aqui nos é dada a imagem de algo que cairá do céu, que o texto refere 
como sendo uma grande estrela, que ao cair sobre os rios e as fontes das águas as 
tornarão impróprias para serem usadas, fazendo com que muitos homens morram por 
beberem das suas águas inquinadas. A palavra “absinto” indica que se tratará de algo 
que tornará as águas amargas. Lembremos também que os mares são alimentados 
pelos rios e estes pelas fontes das águas através de um intricado sistema de vasos 
comunicantes que foi criado pelo Altíssimo. Pela mesma praga, a do terceiro anjo, nos 
é indicado que estas fontes das águas se irão também transformar em sangue: 
 

Apocalipse 16:4-7 – “E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas 
fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que 
dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e santo és, porque julgaste 
estas coisas.  
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Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu 
lhes deste o sangue a beber; porque disto são merecedores. E ouvi outro 
[anjo] do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, 
verdadeiros e justos são os teus juízos”. 

 
Sim, verdadeiros e justos são os juízos do Elohim Todo-Poderoso pois Ele não deixará 
que a maldade e a injustiças fiquem impunes. Até os ímpios que já estão no pó-da-terra 
irão responder perante o tribunal divino onde lhes será lida a sentença da sua 
destruição no lago de fogo. Nenhuma alma escapa ao juízo do Todo-Poderoso YHWH. 
 
Este mesmo terceiro anjo anuncia ainda: 
 

Apocalipse 14:9-11 – “E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: 
Se alguém adorar a besta [o anticristo dos últimos dias], e a sua imagem, e 
receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho 
da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será 
atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do 
Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm 
repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e 
aquele que receber o sinal do seu nome”. 

 
Estas palavas anunciam o juízo do Alto e Sublime sobre os filhos da desobediência, 
juízo que os levará à destruição no lago de fogo que arde com enxofre. Não cremos 
que estas condenações sejam simbólicas. Elas são bem literais. Por isso, a morte irá 
causar devastações terríveis entre os que rejeitaram a oferta de salvação por Yeshua 
HaMashiach. Quando tais acontecimentos se vierem a produzir já será tarde para os 
ímpios se arrependerem dos seus maus caminhos, pois os seus corações/mentes 
estão irremediavelmente pervertidos por Satanás. 
 

O 7º selo é rompido e é tocada a 4ª trombeta pelo 4º anjo 
 
E, da mesma forma que YHWH enviou trevas sobre o Egipto (Êxodo 10:21), também 
nos dias do toque da trombeta do quarto anjo, se produzirão trevas sobre a Terra 
(Isaías 13:10; Joel 2:10), pois, então, YHWH irá atingir os astros que vêm regendo a 
vida sobre a Terra. Adonai Yeshua também anunciou este castigo em Mateus 24:29: 
 

Apocalipse 8:12 – “E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça 
parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas; para que a 
terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e 
semelhantemente a noite”. 

 
Mas, o castigo não se resumirá à escuridão que invadirá a Terra, pois os homens 
ímpios também serão abrasados com calor insuportável como nos é relatado em: 
 

Apocalipse 16:8-9 – “E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-
lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram 
abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem 
poder sobre estas pragas; e não se arrependeram para lhe darem glória”. 
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A cena repete-se, pois apesar de serem sucessivamente castigados os homens não se 
irão arrepender dos seus pecados e não darão glória ao Altíssimo. Lembremos de novo 
que os justos não irão estar sujeitos aos castigos que virão sobre a humanidade 
quando O Todo-Poderoso derramar a sua ira (1.Tessalonicenses 5:9). Tais castigos 
virão somente sobre os que não quiseram saber Dele, e rejeitaram a salvação que Ele 
propôs ao homem através de Seu Filho Yeshua, e que rejeitaram viver pelos preceitos 
de vida da Sua Lei/Torá, o Seu conselho/instrução. Por isso tenhamos em grande 
conta as palavras do apóstolo em 2.Pedro 3:10-15. Mas, tal como os príncipes de 
Israel, Sadrach, Mesach e Abedenego foram guardados do fogo no interior da estátua 
ardente de Nabucodonozor (Daniel 3), também os justos dos últimos dias serão 
guardados de forma miraculosa por YHWH nos dias da grande tribulação do fim, 
conforme a Apocalipse 12:13-16. Mas, não esqueçamos que nos dias da tribulação do 
anticristo a nossa fé será posta à prova, e que é a fé e a obediência aos preceitos do 
Altíssimo que revelarão a marca dos santos, para que a protecção do Eterno se 
manifeste nas suas vidas.  
 
Lembremos: 
 

Apocalipse 1:3 – “Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as 
palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas; 
porque o tempo está próximo”. 

 
Depois destas quatro primeiras taças da ira terem sido derramadas sobre a Terra, um 
anjo anunciará castigos ainda mais terríveis que são anunciados ao homem através 
dos chamados três “ais” (pavores, desgraças): 
 

Apocalipse 8:13 – “E olhei, e ouvi um [outro] anjo voar pelo meio do céu, 
dizendo com grande voz: Ai! ai! ai! dos que habitam sobre a terra! por 
causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão-de ainda 
tocar”. 

 
O 7º selo é rompido e é tocada a 5ª trombeta pelo 5º anjo: o 1º “ai” 

 
Que castigos adicionais é que os últimos três anjos trarão quando tocarem as suas 
trombetas e derramarem as últimas três taças da ira do Todo-Poderoso? Vejamos o 
que está reservado aos ímpios com “o primeiro “ai”: 
 

Apocalipse 9:1-12 – “E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela 
[um anjo] que do céu caiu na terra; e foi-lhe dada a chave do poço do 
abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a 
fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o 
sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos [=destruição] sobre a terra; e foi-
lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes 
dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a 
árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o 
sinal de Deus [os Sábados santos]. E foi-lhes permitido, não que os 
matassem, mas que por cinco meses os atormentassem; e o seu tormento 
era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem.  
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E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 
morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante 
ao de cavalos aparelhados para a guerra; e sobre as suas cabeças havia 
umas como coroas semelhantes ao ouro; e os seus rostos eram como 
rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus 
dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro; e 
o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos 
correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e 
aguilhões nas suas caudas; e o seu poder era para danificar os homens 
por cinco meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu era o 
seu nome Abadom, e em grego Apoliom. Passado é já um ai; eis que 
depois disso vêm ainda dois ais”. 

 
Cremos que esta passagem nos fala dos anjos decaídos que se encontram presos no 
abismo (prisão de seres celestiais rebeldes), e que serão soltos para causarem dano 
aos ímpios (e somente aos ímpios) durante cinco meses. A imagem que aqui nos é 
traçada destes seres é a de verdadeiros demónios. Tal como foi permitido por YHWH 
que Satanás causasse sérias doenças e males a Job sem que, contudo, tivesse 
permissão de tocar na sua vida, também estes seres malignos tocarão nos corpos dos 
homens ímpios sem, contudo, lhes causar a morte. Sim, o sofrimento dos rebeldes será 
grande e prolongado. 
 
A acção da ira do Altíssimo atingirá igualmente o trono da besta. Ora a Palavra leva-
nos a associar esta “besta” a alguém que se senta num trono e que reina sobre as 
nações, conforme lemos em Apocalipse cap. 13, que nos fala do poder que Satanás 
emprestará ao último anticristo e, também, ao poder papal – ligar com Pérgamo (actual 
Turquia), onde está o trono de Satanás, cf. a Apocalipse 2:12-13.  
 
Também a chefia dos povos muçulmanos e todas as organizações humanas (poderes 
terrenos) que se opõem ao Elohim Todo-Poderoso e ao Seu povo santo fazem parte 
desta “besta” dos últimos dias. Nomeamos algumas entidades terrenas que integram 
esta “besta” poderosa dos dias do fim, dando como exemplos: a ONU, o catolicismo 
romano e algumas das suas filhas evangélicas, a Nova Ordem Mundial, o ecumenismo, 
o ateísmo comunista, o Islão, etc., todos eles agindo debaixo do poder de Satanás.  
 
Embora a Palavra não nos forneça dados concretos acerca desta “besta”, homem ou 
poder satânico, ela dá-nos indicações claras sobre alguns dos seus traços de carácter: 
 

• Será liderada por alguém que é contrário à Lei/Torá do Altíssimo (“the lawless 
one”), o homem do pecado, o homem da perdição – 2.Tessalonicenses 2:1-9. 
Lembremos que a grande prostituta romana que faz parte desta “besta” dos 
últimos dias desta era mudou os tempos e a lei – Daniel 7:25, a mesma que 
perseguiu e perseguirá os santos do Altíssimo e que continua a ensinar mentiras 
doutrinais, entre as quais a abominável idolatria e a guarda do Domingo. 

• Esta “besta” ou poder diabólico já existia antes do Livro do Apocalipse ter sido 
escrito (c. ano 96) pois ela ressurgiu do abismo – Apocalipse 11:7; 17:8. 

• Este poder maligno ou “besta” será revelada ao mundo – 2.Tessalonicenses 2:7. 

• O seu poder será exercido durante 42 meses (1.260 dias). 
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• Tal poder desaparecerá (será vencido) na vinda gloriosa de Yeshua ben David. 
Na Sua vinda gloriosa, tanto o último anticristo como o falso profeta serão 
lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre: Apocalipse 19:19-20. 
Mas, o poder do último anticristo será exercido de forma déspota sobre as 
nações da Terra por um período de 42 meses ou 3,5 anos. 

 
Apocalipse caps, 17 e 18; 19:1-3 refere de forma clara o poder papal da “mulher 
prostituta” e seu castigo, poder religioso baseado na mentira e na opressão dos santos, 
aquele que está sentado no Vaticano e que governa sobre muitos povos, a entidade 
que será destruída no tempo da voz do sétimo anjo como nos é apontado em 
Apocalipse 16:17-21 e: 
 

Apocalipse 16:10-11 – “E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono 
da besta, e o seu reino se fez tenebroso; e eles mordiam as suas línguas 
de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, 
blasfemaram do Deus do céu; e não se arrependeram das suas obras”. 

 
Para bom entendimento das passagens acima transcritas devemos conhecer o que 
significa “o abismo” (no Grego “abusos”). Lembremos então que os demónios que 
atormentavam um homem por eles possuído (legião, cf. a Lucas 8:15, 26-36) 
suplicaram a Yeshua HaMashiach que não os enviasse para o abismo, o que lhes foi 
concedido, tendo então entrado numa vara de porcos que por ali pastava. Tais 
demónios conheciam muito bem o significado desta prisão onde estão encerrados 
seres celestiais rebeldes, tendo ficado aterrados perante a possibilidade de serem 
enviados para lá pelo poder que estava em Yeshua HaMashiach. 
 
A Concordância de Strong diz-nos que “o abismo é como um poço de profundidade 
imensurável, situado nas partes mais profundas da Terra, usadas para deposição dos 
mortos e, especialmente para prisão/habitação de demónios”. 
 
Quando estes seres demoníacos, comparados a gafanhotos, forem soltos, ser-lhes-á 
permitido causar grandes danos na saúde dos homens ímpios durante cinco meses, os 
que não estiverem assinalados com o sinal do Altíssimo (a Sua Lei/Torá e os Seus 
Sábados santos). Tais seres espirituais rebeldes estão presos em cadeias de 
escuridão, aguardando o seu julgamento, como nos diz: 2.Pedro 2:4 e Judas 6. Estes 
que irão ser soltos do abismo serão comandados por um chefe que a Palavra apelida 
de Abadom ou Apoliom, o destruidor. 
 
Satanás, através dos seus servidores humanos, tem vindo a instilar doutrina falsificada 
no mundo, de que destacamos: a negação da santa Lei/Torá e dos Sábados santos, 
substituindo todos os sinais do Altíssimo por outros, adulterados já, como o Domingo, a 
falsa Páscoa, a idolatria, os dias “santificados” pela congregação romana e suas filhas 
evangélicas como “o Natal”, escravizando e embrutecendo os seres humanos de 
múltiplas maneiras, mantendo-os “presos” à ignorância através de vários 
entretenimentos, afastando-os assim da busca da Verdade do Altíssimo. Todos estes 
dias e adulterações doutrinais são “a marca da besta” oriunda do paganismo 
babilónico. Por isso esta organização é chamada de “grande Babilónia”.  
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Mas a principal culpa é do próprio ser humano, que não dá crédito ao chamamento de 
YHWH (Jeremias 6:16), pelo que terá de responder pelas suas acções e omissões 
perante o Justo Juiz. 
 
Lembremos que se somos de Yeshua HaMashiach, então somos Israelitas e herdeiros 
conforme à promessa feita a Abraão, como Paulo ensina em Gálatas 3:26-29. Logo, a 
Lei/Torá é para nós. Não nos deixemos enganar pela falsidade que nos rodeia. Não 
nos deixemos contagiar pelas adulterações satânicas que constituem “a marca da 
besta”. Sejamos santos (separados), guardando a santa Lei/Torá e a fé do Messias 
Yeshua, para virmos a ser achados no número daqueles que são apontados em 
Apocalipse 14:12, os que guardam os mandamentos e têm a fé do Filho do Altíssimo.  
 

Apocalipse 20:4 – “Então vi uns tronos; e aos que se assentaram sobre eles 
foi dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados por 
causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a 
besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos; 
e reviveram, e reinaram com Cristo durante mil anos”. 

 
Também Paulo nos fala do “homem do pecado” dos últimos dias, aquele que irá gerar o 
caos nas nações e conduzi-las para a guerra do fim, naquela que ele próprio e as suas 
hostes malignas serão destruídas pelo poder do Rei Eterno: 2.Tessalonicernses 2:1-8. 
 

O 7º selo é rompido e é tocada a 6ª trombeta pelo 6º anjo: o 2º “ai” 
 
Eis que o sexto anjo trará “o segundo ai”: 
 

Apocalipse 9:13-21 – “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 anjos1, 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. E assim vi os cavalos nesta 
visão; e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de 
jacinto, e de enxofre; e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de 
leões; e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi 
morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, e pelo 
enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na 
sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a 
serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que 
não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de 
suas mãos, para não adorarem os demónios, e os ídolos de ouro, e de 
prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem 
ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das 
suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos”. 

 
1 Não confundir estes quatro anjos junto ao Rio Eufrates com os quatro anjos que virão para ferir a Terra 
e que nos são mostrados em Apocalipse 7:1-2, os que estão nos quatro pontos cardiais: N, S, E, Oeste. 
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Esta passagem fala-nos de guerra e da dureza do coração dos homens que não se 
querem arrepender da idolatria e de outros males (o que é comparável aos homens 
que sofreram as pragas no antigo Egipto), e que, mesmo sofrendo os castigos, não se 
arrependem dos seus pecados, pelo que O Eterno não os poupará. 
 
Os acontecimentos catastróficos profetizados neste segundo “ai” são de tal dimensão 
para a humanidade que não temos palavras nossas que as possam descrever. Porém, 
é nos dias deste “ai” que, conforme à profecia do Altíssimo, 1/3 da humanidade irá 
perecer – Apocalipse 9:15. Mesmo assim, após tal hecatombe humana, os homens que 
ficarem não se arrependerão dos seus pecados: assassinatos, idolatria, feitiçaria, 
blasfémias, roubos, etc., conforme a Apocalipse 9:20-21.  
 
É nos dias do toque da trombeta do sexto anjo, os so segundo “ai”, Jerusalém será 
assolada pelos exércitos das nações inimigas, concretizando-se o que está profetizado 
em Zacarias 14:1-9 e em: 
 

Apocalipse 11:1-2 – “E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara; e 
chegou o anjo, e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os 
que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças; 
porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por quarenta e dois 
meses”. 

 
A imagem que nos revela Apocalipse 9:13-21 é a da guerra final, localizada no Médio 
Oriente, mas que passará de nação em nação (Jeremias 25:30-33), culminando com a 
passagem de grandes exércitos que irão atravessar o Rio Eufrates em direcção à 
nação de Israel para a procurar destruir, os quais se juntarão às tropas do Rei do Norte 
no lugar chamado de Armagedão. Muitas nações estarão envolvidas nesta guerra do 
fim dos dias como nos é dito, por exemplo, em Ezequiel caps. 38 e 39. Sim, a santa 
cidade de Jerusalém estará sob o domínio dos ímpios durante, 1.260 dias ou 42 
meses, i.e. 3,5 anos.  
 
É neste período do fim que as “duas testemunhas” do Altíssimo irão fazer ouvir a sua 
voz para todo o mundo. No final desse período serão mortas pela “besta” (Apocalipse 
11:3-7). Acabando-se estes dias, elas serão ressuscitadas para espanto de todo o 
mundo e subirão ao céu. Com a ressurreição das “duas testemunhas” completar-se-á o 
tempo do segundo “ai” (Apocalipse 11:8-14). 
 
Mas O Altíssimo irá intervir derrotando os exércitos do mal no chamado “o grande dia 
da batalha do Elohim Todo-Poderoso” – Sofonias 1:14. Os profetas dão-nos uma breve 
visão destes acontecimentos em Joel 2:2-6; 3:11-14; Zacarias 14:3-4, o que se liga 
com o que está escrito em: 
 

Apocalipse 16:12-16 – “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 [o tal exército de 200 milhões de homens2]. 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.  

 
2 Em Dezembro de 2020 estimava-se que a população mundial era de 7,8 biliões de almas. 
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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. 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. E os congregaram no 
lugar que em hebreu se chama Armagedom”. 

 
Eis que é nestes dias em que as poderosas forças terrenas dos inimigos de YHWH e 
de Israel irão marchar para assolar esta nação, nada resistindo à sua passagem, dias 
em que O Altíssimo trará à memória as Suas promessas de nunca abandonar este 
povo e a cidade na qual colocou o Seu Nome (Sião/Jerusalém), porque está escrito: 
 

Zacarias 2:7-10 – “Ah! Sião! Escapa, tu, que habitas com a filha de 
Babilónia. Porque assim diz YHWH dos Exércitos: Depois da glória ele me 
enviou às nações que vos despojaram; porque aquele que tocar em vós 
toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre 
eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram; assim sabereis 
vós que YHWH dos Exércitos me enviou. Exulta, e alegra-te ó filha de Sião, 
porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz YHWH”. 

 
Como já temos apontado noutros estudos, temos a convicção de que estas tropas 
infernais, que se opõem ao Elohim Todo-Poderoso e aos Seus eleitos, irão marchar 
sob a bandeira do Islão3, principalmente a facção shiita, a mais radical, que têm 
espalhado o terror no mundo em múltiplos atentados contra a vida. Inclinamo-nos para 
que sejam estes fanáticos do Islão radical que marcharão contra Israel, uma vez que a 
facção sunita do Islão, tem vindo a mostrar provas de moderação, tendo recentemente 
feito acordos com Israel, como é o caso da Arábia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
Marrocos e outros. Mas, como em política o que hoje é uma verdade aceite, amanhã 
pode não ser. Por isso não podemos, com segurança absoluta, afirmar que assim será 
nos dias da tribulação final. Só O Todo-Poderoso o sabe, pois é Ele que está no 
comando de tudo o que acontece no mundo. O Seu plano cumprir-se-á ao minuto. Em 
todos estes acontecimentos proféticos há uma grande carga espiritual, um confronto 
entre YHWH e as hostes malignas comandadas por Satanás. Eis que o terceiro e 
derradeiro “ai” está prestes a chegar. 
 
Na passagem acima transcrita (Apocalipse 16:12-16), podemos ver, também, a 
semelhança com a actuação dos magos do Egipto que conjuraram os demónios para 
também, através deles, realizarem prodígios idênticos aos que o poder do Altíssimo 
realizava perante o Faraó através das varas de Arão e de Moisés, sem o conseguirem. 
 

AlleluYAH 
 

Vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade e guiar 
os nossos passos no caminho da Vida.  

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

 
3 A bandeira do Islão consagra: “não há deus senão Alá e Maomé é o seu profeta” (a “Shahada”). 
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