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BREVE ANÁLISE DOS ACONTECIMENTOS PROFÉTICOS QUE
PRECEDERÃO A VINDA GLORIOSA DO REI YESHUA BEN DAVID
Isaías 2:11
“Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada; e
só YHWH será exaltado naquele dia”

Índice
Nota prévia
1. O anticristo dos tempos do fim
a) Os traços pessoais do último anticristo
b) Os seus nomes nas Escrituras
2. A besta (o anticristo) e o falso profeta
3. Israel – o conflito milenar
a) Os árabes
b) Os outros inimigos de Israel (edomitas, etc.)
4. A batalha de Armagedão (a 3ª Guerra Mundial ou a Guerra de Gogue)
-.-.-.Anexo A:
Anexo B:
Anexo C:

Os oito reis do tempo do fim
Algumas referências bíblicas sobre o anticristo
As 70 semanas da profecia de Daniel – diagramas

www.kol-shofar.org

Parte 1
Nota prévia
Este breve estudo bíblico incide sobre temas tão vastos quanto, até ambiciosos, em
particular no que se refere a interpretação das profecias ligadas aos acontecimentos
dos tempos do fim da presente era, i.e., os anos e dias que antecedem a gloriosa e
resgatadora segunda vinda do Rei Eterno (os dias que já estamos a viver), Aquele que
virá agora como Yeshua ben David para governar sobre todas as nações da Terra com
vara de ferro, juntamente com os Seus remidos, durante mil anos (o 7º milénio1 da
Criação). Estes remidos são a grande multidão dos salvos, aqueles que, nas suas
vidas neste mundo se purificaram no sangue do Cordeiro, guardando a santa Lei/Torá,
i.e., os mandamentos do Altíssimo expressos nos Seus mandamentos, juízos,
testemunhos e estatutos – Apocalipse 14:12.
Se os guias do povo não falarem/ensinarem segundo estes dois pilares da salvação do
ser humano é porque não há luz/verdade neles:
Isaías 8:16, 20 – “Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos…À
lei [À Torá de YHWH] e ao testemunho [de Yeshua HaMashiach]! Se eles
não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles”.
Porém, dada a vastidão destes temas e das muitas passagens bíblicas que nos falam
dos personagens e acontecimentos proféticos dos últimos dias do governo do homem
(e de Satanás), vamos dividir este estudo procurando não perder de vista a interligação
e interdependência que existe entre os temas. Vamos deixar que, em todas estas
abordagens, seja a própria Bíblia Sagrada a falar, i.e., a interpretar-se a si própria
conforme à revelação do Espírito Santo do Altíssimo.
Vamos começar por analisar a terrível figura que se opõe ao Todo-Poderoso YHWH:
O anticristo dos tempos do fim
No estudo bíblico denominado “O Oitavo Rei do Tempo do Fim”, Partes 1 e 2, que se
encontra publicado em www.kol-shofar.org já identificamos quem são as personagens
que a Palavra nos aponta como desempenhando o papel do anticristo.
Também, ao longo da História da humanidade, muitas foram as personalidades que
apareceram na cena mundial e que, pelas suas acções, se posicionaram como
adversários do Messias Yeshua e do plano de salvação de YHWH para o homem,
agindo como inimigos do povo de Israel. Os exemplos abundam, mas lembremos, entre
outros: Antíoco Epifânio (o homem que profanou o santuário e o Templo em
Jerusalém), o imperador Nero, Hitler e outros mais. Todos estes lutaram contra O
Altíssimo e contra O Seu Ungido.

1

De que o Sábado semanal é uma imagem.
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Onde é que eles estão hoje? Resposta: no pó-da-terra (na sepultura) para um dia virem
a conhecer a sentença que o tribunal divino lhes irá impor: a destruição no lago de
fogo, punição reservada aos ímpios – Apocalipse 19:20.
Mas é sobre “o homem do pecado”, “o filho da perdição” (2.Tessalonicenses 2:3) que
se há-de levantar nos tempos que precederão a vinda do Rei Yeshua ben David (mas
que já está no mundo…) que iremos falar, baseando-nos nas profecias que nos
apontam as suas características humanas. Estas, conforme nos diz a Palavra do
Eterno, são reforçadas pelo poder maligno do próprio Satanás.
Falaremos ainda do poder coligador e dominador de outros povos que com ele farão
aliança contra o povo e a nação de Israel e, em particular contra a santa cidade de
Jerusalém e cuja acção será revelada nos dias da Guerra de Gogue e seus aliados.
Centraremos ainda a nossa atenção nos acontecimentos proféticos desta batalha final,
quando abordarmos a profecia acerca da futura grande batalha de Armagedão que se
irá travar nas planícies e nos montes da nação de Israel, conforme a Ezequiel caps. 38
e 39 e outros profetas. Lembremos que as profecias estiveram sempre centradas à
volta do povo de Israel e da terra que YHWH prometeu desde o princípio aos santos
patriarcas, com os quais firmou alianças, tendo estes prometido que eles e sua
descendência andariam nas leis, estatutos, juízos, testemunhos e mandamentos que O
Todo-Poderoso lhes propunha na Sua Lei/Torá, sendo esta o sinal da Aliança entre
Israel e YHWH e, particularmente os Seus Sábados semanais e anuais.
Porém, acontecimentos adversos ainda virão sobre a Terra Prometida. Recordemos,
uma vez mais a visão da estátua no sonho de Nabucodonosor e que Daniel, por
revelação divina, interpretou. Nesta estátua estavam representados vários impérios
temporais que haveriam de preceder o reino que não terá fim, o reino do Filho do
Altíssimo Elohim os quais tiveram domínio sobre a terra santa, vindo primeiro o império
Babilónico (representado pela cabeça de ouro da estátua, Babilónia e Nabucodonosor),
seguido do império Medo-persa (Dario e Ciro), vindo depois deste o império Grego (de
Alexandre, o Grande), o qual foi curto, e que foi depois dividido em quatro partes pelos
seus quatro generais que lutaram entre si pela sua posse global, conforme estava
profetizado.
Para a parte que aqui nos interessa analisar, aponta-se que um destes generais,
Seleuco, chamou a si a parte que vai do norte da Índia até Éfeso, englobando também
toda a Judeia (e Jerusalém)2 – conforme mapa seguinte:

2

Imagem recolhida da Wikipedia em:
http://en.wikipedia.org/wiki/Seleucid_Empire#Partition_of_Alexander.27s_empire
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Esta agregação territorial veio permitir manter uma clara ligação entre todo o antigo
império Assírio/persa-babilónico e a terra de Israel. Ora este império revelou sempre
ser inimigo de Israel, até aos dias de hoje (Hoje a antiga Pérsia chama-se Irão).
Esta inimizade entre os povos do Norte (este Norte é-nos sempre dado com referência
à localização de Jerusalém) e o povo de Israel, manteve-se inalterada até hoje e
manter-se-á assim até à segunda vinda de Yeshua ben David, como Rei Eterno.
Como veremos mais adiante neste trabalho, tal inimizade estará também na origem da
batalha final, a de Gogue que reunirá um colossal exército no Vale de Megido
(Armagedão), que avançará com o propósito de destruir a nação de Israel.
Tal inimizade remonta à profecia ligada ao nascimento de dois irmãos gémeos: Esaú
ou Edom e Jacob ou Israel, história por demais conhecida e de que daremos alguns
apontamentos mais à frente. O que importa reter desta história é que Esaú/Edom foi o
pai dos povos ou nações que circundam a terra de Israel e que sempre guerrearam
contra Israel pela posse da terra, pelo que, desde aí buscaram destruir este povo (o
direito à sua primogenitura e à terra foram desprezados por Esaú, que trocou esses
direitos por um guisado de lentilhas, pecado que YHWH não lhe perdoou?3). Mas as
visões dadas a Daniel também nos revelam quatro grandes animais (reis), ferozes
todos eles: Daniel 7:17. Aprofundando, lemos:
Daniel 7:19-27 – “Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do
quarto animal [Roma], que era diferente de todos os outros, muito terrível,
cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze; que devorava, fazia
em pedaços e pisava aos pés o que sobrava; e também a respeito dos dez
chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu [“o papado”], e diante do
qual caíram três [os três reinos bárbaros4], isto é, daquele que tinha olhos,
e uma boca que falava grandes coisas [blasfêmias], e cujo parecer era
mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este
chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles [durante 1260
anos, de 538 a 1798, e que voltará a prevalecer nos últimos 3,5 anos, 1260
dias]. Até que veio o ancião de dias [YHWH/Yeshua ben David], e fez
justiça aos santos do Altíssimo; e chegou o tempo em que os santos
possuíram o reino.
3

Tal atitude revelava também o coração de rebeldia de Esaú perante a sua herança e perante YHWH.
Os três reinos erradicados pelo “papado”: os Hérulos, os Vândalos e os Ostrogodos
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Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será
diferente de todos os reinos; e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a
fará em pedaços. E, quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se
levantarão dez reis; e depois deles se levantará outro, o qual será diferente
dos primeiros, e abaterá a três reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo,
e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei; e
eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de
um tempo [1260 anos5]. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu
domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e o
domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao
povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os
domínios o servirão, e lhe obedecerão”.
Grande profecia esta que cobre milhares de anos… até que se complete o tempo que
YHWH deu aos seres humanos: 6.000 anos, equivalentes a 120 Jubileus: Génesis 6:3.
O 4º animal será morto e destruído no lago de fogo: Daniel 7:11. Este animal, ou besta
dos últimos dias (líder mundial), o anticristo do fim (o 8º. “papa” que foi eleito depois
que a ferida que parecia mortal ter sido curada em 1929 com o Tratado de Latrão), terá
o destino aqui anunciado: Apocalipse 19:19-20.
Quanto aos outros três animais, o leão (Babilónia), o urso (Pérsia) e o leopardo
(Grécia)6, o seu tempo de vida será ainda prolongado por um pouco de tempo, mas
também irão desaparecer como nos é dito em Daniel 7:12. A morte desta besta ou
poder diabólico ocorrerá na vinda gloriosa do Rei Eterno: Apocalipse 19:1-3,11-20.
Estes dias estão muito próximos. Por isso enchamo-nos de fé e paciência, aguardando
a remissão dos nossos corpos terrenos em corpos celestiais (seremos iguais aos anjos:
Lucas 20:34-36).
Também a outros profetas lhes foram dadas visões que confirmam o que foi revelado a
Daniel. Tal é o caso das visões dadas a Zacarias sobre os quatro carros e seus
cavalos, animais que também são uma clara imagem das cores dos quatro animais do
Apocalipse (vermelhos, pretos, brancos e malhados)… chamados de os quatro
espíritos do céu ou ventos que percorrem os quadrantes da Terra, em Zacarias 6:1-8,
prefigurando os conflitos dos últimos dias entre o “rei do Norte” e o “rei do Sul” em que
irão intervir muitas nações, Daniel 11:40-45. Todos estes animais tirarão a paz da
Terra, chegando assim os dias do grande confronto final, os dias da Guerra de Gogue
e seus aliados contra a nação de Israel profetizados em Ezequiel caps. 38 e 39.
Reportando-nos, agora, em particular aos últimos 74 anos, vamos ver que estas
nações edomitas e árabes, juntamente com outras suas aliadas, como o Egipto (que
fez parte dos antigos Impérios Romano, do Assírio e do de Alexandre), por exemplo, se
congregaram por várias vezes para fazer a guerra e tentar destruir Israel depois da
declaração de independência a 14 de Maio de 1948, cumprindo o que estava escrito
em Salmo 83:1-8.

5
6

A primeira besta dominou durante 1260 anos e a segunda dominará durante 1260 dias (3,5 anos)
Cada um deles ligado aos quatro ventos do céu.
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Sumariamente, podemos dizer com segurança que Israel resistiu e prevaleceu sobre os
seus inimigos porque YHWH esteve sempre do seu lado, cumprindo o que prometeu
aos patriarcas, confirmando Amós 9:15.
Se quisermos, e fazendo referência à parábola dada por Yeshua, poderemos configurar
estas guerras como uma antecipação da grande batalha final, a de Gogue, ou a luta
entre as forças de YHWH e as forças de Satanás, na qual as forças do maligno serão
destruídas. Sim, porque as batalhas travadas à volta de Israel também fazem parte de
uma longa e antiga batalha espiritual que se vem travando desde o princípio da Criação
do homem, entre as forças da “boa semente”, “o trigo”, “os filhos de Deus” e as da “má
semente”, “o joio”, “os filhos do maligno”.
Mas, então, que personagem é esta que já se manifesta nos últimos dias7? Vamos
procurar identificar alguns dos nomes pelo qual é referido na Palavra e quais as
características da sua personalidade, as quais, como nos é ensinado na Palavra do
Eterno, estão em completa oposição ao Altíssimo e a todo o povo de YHWH, a Sua
Israel, o povo santo, o povo adquirido pelo sangue de Yeshua HaMashiach e que, por
enquanto, se encontra espalhado nas nações. Embora somente a passagem que se
encontra em
1.João 2:18 – “Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o
anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde
conhecemos que é já a última hora”.
faça uma referência expressa à figura do anticristo dos tempos do fim (os tempos que
estamos a viver hoje), muitas outras passagens bíblicas o mencionam sob outros
nomes ou descrevem o seu carácter. Ele é designado de várias maneiras na Bíblia e
em todas elas de forma condenatória:


Paulo refere-se a este homem maligno como “o homem do pecado, o filho da
perdição”: 2.Tessalonicenses 2:3-4 – “Ninguém de maneira alguma vos
engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia [desvio
da Verdade, da Lei/Torá], e se manifeste o homem do pecado, o filho da
perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus,
ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus,
querendo parecer Deus”.

Estas palavras apontam para que a manifestação deste homem ao mundo se dê num
período da vida da humanidade em que a apostasia (desvio da Verdade, da Lei/Torá)
esteja a imperar. Muitas congregações ditas evangélicas estão nesta condição.
Este sinal é hoje bem patente aos olhos dos fiéis, embora a apostasia se tenha vindo a
instalar no mundo após a partida dos apóstolos do Messias Yeshua e desde que Roma
assumiu a primazia entre as várias congregações chamadas cristãs.

7

No Anexo B deste trabalho listamos um conjunto de referências bíblicas sobre este personagem
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Não há dúvida: primeiro vem a apostasia (negação da Lei/Torá) e, depois, a revelação
do anticristo, o homem do pecado, aquele que nega a Lei/Torá. Porém, não se pense
que a apostasia ainda está para chegar. Não! A apostasia começou a manifestar-se
bem cedo, sobretudo após a partida dos apóstolos de Yeshua. Por isso, nos últimos 3,5
anos o anticristo desenvolverá feroz perseguição aos fiéis a Yeshua HaMashiach,
causando a morte de muitos, os que guardam os mandamentos do Eterno e têm a fé
em Yeshua HaMashiach – Apocalipse 12:17.


Ireneu, discípulo de Policarpo que, por sua vez tinha sido discípulo directo do
apóstolo João, fala deste homem perverso na sua maior obra “Contra as
Heresias”, dizendo que este último anticristo seria adorado por multidões de
gentes ignorantes, sobre as quais haveria de vir um dilúvio de fogo. Tal homem
perverso teria sobre ele um nome contendo o número 666, sendo ele mesmo a
“abominação da desolação”.



Ele é também designado como “O iníquo”: 2.Tessalonicenses 2:8 – “E então
será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca,
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda”.



E como “o assolador” – Daniel 9:27.

Mas, vamos olhar para outras referências que dele nos são dadas na Palavra. Esse
homem iníquo já hoje aceita que lhe prestem culto (tal foi também o propósito de
Satanás quando pretendeu que Yeshua o adorasse). Ele já hoje se “senta” (i.e.
domina) sobre muitos milhões de almas confusas e ignorantes que o seguem. Sim, ele
já hoje se “senta como Deus, no templo de Deus” que é a imensa mole de “cristãos” no
mundo – 2.Coríntios 6:16. Em tudo ele há-de pretender confundir a humanidade com
sinais que hão-de enganar multidões de ignorantes e de pessoas que não quiseram
crer na Verdade do Eterno para se salvarem, querendo assemelhar-se ao Rei Yeshua
que virá para reinar eternamente.
O próprio Adonai Yeshua alertou-nos acerca destes tempos em: Mateus 24:15 –
“Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta
Daniel, está no lugar santo8; quem lê, atenda”.

8

Aponta-se também que “a abominação da desolação que está no lugar santo” possa ser a Cúpula da
Rocha acabada de construir no ano 691 pelo Califa Abd Al-Malik, e que foi erigida no lugar do antigo
Templo de Salomão em Jerusalém, meio século após a morte de Maomé.
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Os 3,5 anos finais correspondem aos que falou Yeshua, O Messias, em:
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”.
Imagine-se quão grande aflição virá sobre esta humanidade ignorante e ímpia. Se já
hoje o terrorismo, a traficância e as guerras criam grande instabilidade no mundo, como
é o caso da actual guerra “Rússia-Ucrânia”, como irão ser os dias em que haverá
grande destruição por toda a parte? O uso de armas de destruição maciça será uma
realidade dos dias vindouros como nos diz Zacarias, cap. 5. Lembremos as palavras do
Altíssimo que nos foram dadas em Jeremias 25:32.
Este é o homem blasfemo cujo poder lhe será emprestado pelo próprio Satanás, e que
no princípio da sua actuação tem revelado alguma subtileza, falando de paz e usando
palavras de apaziguamento para o mundo – ler estudo: “O Oitavo Rei do Tempo do
Fim” – Partes 1 e 2. A sua índole perversa e satânica será manifesta nos últimos dias.
Louvado e engrandecido seja O Todo-Poderoso, Adonai YHWH e Seu Filho, Adonai
Yeshua!
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ANTICRISTO, FALSO PROFETA E ARMAGEDÃO – PT.1 8

