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A GRANDE REVELAÇÃO  
ALARMANTE DO SÉCULO!  

 

MISSÃO GLOBAL: 

 "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA!"  
Joel 2:1 

O Senhor Jesus, através de sua infinita misericórdia, nos tem revelado por sua palavra "a verdadeira identidade do 

homem que será o anticristo". Esta revelação, por sua vez, desencadeia uma série de providências a serem 

tomadas por todos nós que aguardamos o glorioso dia da Vinda do Senhor Jesus. Diante desse cenário apocalíptico 

que estamos presenciando, nos vemos diante da grande incumbência de cumprir a ordenança do Senhor para estes 

últimos momentos que estamos vivendo neste mundo, que está registrado no livro do profeta Joel, e diz o seguinte:  

“TOCAI A TROMBETA EM SIÃO, E DAI O ALARMA NO MEU SANTO MONTE 

PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA, PORQUE O DIA DO SENHOR VEM, ELE ESTÁ PERTO” 

Joel 2:1 

Considerando essa ordenança do Senhor descrita acima, senti a necessidade de criar uma Missão para que estas 

revelações sejam levadas adiante, para que todas as pessoas possam ter acesso à revelação da palavra de Deus. 

Com isso então, surgiu a Missão "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA!", uma missão criada 

para que todos "os moradores da terra" possam ter acesso a estas Grandes Revelações da palavra de Deus e 

tomarem conhecimento e serem alarmados de que "O DIA DO SENHOR VEM, ELE ESTÁ PERTO", como diz o 

versículo de Joel 2:1 acima. Com isso, estaremos ajudando a cumprir a seguinte profecia do Senhor Jesus: 

"E ESTE EVANGELHO DO REINO SERÁ PREGADO NO MUNDO INTEIRO, 

EM TESTEMUNHO A TODAS AS NAÇÕES, E ENTÃO VIRÁ O FIM." Mateus 24:14 

Nessa Missão, faço questão que "este e-book e todo material virtual" gerado para as Revelações da Palavra de 

Deus sejam "totalmente gratuitos", tamanha é a urgência das revelações contidas nesses documentos! Da mesma 

forma que tenho recebido essas revelações "pela graça de Deus", eu também faço questão que a distribuição seja 

feita gratuitamente para todos aqueles que tenham fome e sede das Revelações da Palavra de Deus!  

Mateus 10:8b "DE GRAÇA RECEBESTES, DE GRAÇA DAI." 

DEDICATÓRIA 

Este e-book é dedicado a todos aqueles que sempre procuraram saber a "Verdade Absoluta" sobre os fatos, ou 

seja, a "Verdade Bíblica" sobre os últimos acontecimentos históricos que nos últimos tempos vêm se intensificando 

cada vez mais. Estes, que sempre procuraram saber a verdade, são como aqueles que Jesus disse que "têm fome 

e sede de justiça"!  Está registrado em Mateus 5:6 abaixo: 

"BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME E SEDE DE JUSTIÇA, PORQUE ELES SERÃO FARTOS;" 

 

Aqueles que tem fome e sede de justiça serão fartos com a Verdade Absoluta que nos liberta de todas as prisões, 

inclusive da prisão das "trevas da ignorância", conforme diz: 
 

"CONHECEREIS A VERDADE, E A VERDADE VOS LIBERTARÁ." 
João 8:32 

 

Alguém pode perguntar assim: "Mas o que é a verdade?" 

A "Própria Verdade" responde essa pergunta em João 14:6 

 "Respondeu-lhe JESUS: Eu sou o caminho, e A VERDADE, e a vida;  

ninguém vem ao Pai, senão por mim"  
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Sobre o intérprete 

Nasci em lar evangélico. Ao longo de minha educação cristã, sempre procurei aprimorar e ampliar meus 

conhecimentos da palavra de Deus. Admito que sempre me interessei por assuntos ligados a escatologia, isto é, 

profecias bíblicas para o fim dos tempos. Confesso que, este e-book foi escrito por mim, devido a este grande 

interesse que "o Senhor colocou em meu coração" de saber a verdade absoluta sobre as profecias bíblicas para o 

fim dos tempos. Considero este e-book parte do resultado de toda uma busca que eu sempre fiz por estes assuntos. 

Pela graça de Deus, atuo na área de "pesquisas científicas", que é um fator importante e que me proporcionou um 

perfil ainda mais apropriado para aprimorar uma mente voltada para pesquisa e investigação de assuntos 

desafiadores. Com os dons naturais e os conhecimentos adquiridos ao longo da vida cristã, profissional e pessoal, 

fui adquirindo um perfil apropriado para um desafio ainda maior, que seria uma verdadeira pesquisa e investigação 

na própria palavra de Deus com relação aos fatos históricos atuais que dizem respeito aos tempos do fim. Pela 

mesma graça de Deus, como também adquiri conhecimentos em informática, com destaques para programação, 

computação gráfica e web design, então, eu mesmo redigi esses textos, fiz a editoração, os gráficos e os 

acabamentos ilustrativos neste e-book. Meu desejo, é que através deste e-book, eu possa compartilhar tudo o que o 

Senhor Jesus tem me revelado em Sua palavra para que todos nós tenhamos acesso à "Verdade Absoluta" sobre o 

Fim dos Tempos através da palavra de Deus. 

Considero este trabalho, de levar a revelação da palavra de Deus adiante, como o trabalho dos profetas de Deus 

relatados no Antigo Testamento, apesar de eu mesmo não me considerar um profeta. Eles, os profetas, não tinham o 

aval e o reconhecimento de ninguém para profetizar a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus não precisa de aval 

de terceiros, o próprio Deus é o avalista da sua própria palavra, ou seja, a própria Bíblia se auto-avaliza! - Com base 

nesse princípio, fui treinado e habilitado pela palavra de Deus a enfrentar os mais diversos tipos de "adversidades 

típicas de profetas", através de trechos bíblicos como estes abaixo: 

Isaias 6:8-11 (Bíblia na linguagem de hoje até o verso 11) 

"8) Em seguida, ouvi o Deus Eterno dizer: - QUEM É QUE EU VOU ENVIAR? Quem será o nosso mensageiro? 

Então respondi: - AQUI ESTOU EU. ENVIA-ME A MIM! 9) O Deus Eterno me disse: - Vá e diga ao povo o seguinte: 

"VOCÊS PODEM ESCUTAR O QUANTO QUISEREM, MAS NÃO VÃO ENTENDER NADA; PODEM OLHAR 

BEM, MAS NÃO ENXERGARÃO NADA."10) Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os 

ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles 

voltariam para mim e seriam curados. 11) - Até quando isso vai durar? - eu perguntei. E respondeu: ATÉ QUE 

SEJAM ASSOLADAS AS CIDADES, E FIQUEM SEM HABITANTES, E AS CASAS SEM MORADORES, E A TERRA 

SEJA DE TODO ASSOLADA, 12 E O SENHOR TENHA REMOVIDO PARA LONGE DELA OS HOMENS, E SEJAM 

MUITOS OS LUGARES ABANDONADOS NO MEIO DA TERRA." 

Ezequiel 2:6,7  

"6 E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras; AINDA QUE ESTEJAM CONTIGO 

SARÇAS E ESPINHOS, E TU HABITES ENTRE ESCORPIÕES; NÃO TEMAS AS SUAS PALAVRAS, NEM TE 

ASSUSTES COM OS SEUS SEMBLANTES, AINDA QUE SÃO CASA REBELDE. 7 MAS TU LHES DIRÁS AS 

MINHAS PALAVRAS, QUER OUÇAM QUER DEIXEM DE OUVIR, POIS SÃO REBELDES." 

Amós 3:6,7  

"6 Tocar-se-á a trombeta na cidade, E O POVO NÃO ESTREMECERÁ? 7 CERTAMENTE O SENHOR DEUS 

NÃO FARÁ COISA ALGUMA, SEM TER REVELADO O SEU SEGREDO AOS SEUS SERVOS, OS PROFETAS."  
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PREFÁCIO 

Neste e-book, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada é levada muito a sério, pois é interpretada como sendo  
"A Verdade Absoluta e Imperativa" sobre os fatos. Portanto, aqui neste documento, não há espaço para suposição 
e nem probabilidade, apenas para certezas! A própria palavra de Deus diz que nosso falar deve ser SIM, SIM; NÃO, 
NÃO, e o que passar disso dá margem para a dúvida, que tem parte com o maligno e nos faz cair em condenação. 
Confira abaixo os versos referentes a esta verdade bíblica: 

Mateus 5:37 “Seja, porém, o vosso falar: SIM, SIM; NÃO, NÃO; pois o que passa daí, vem do Maligno.” 

Tiago 5:12 “... seja, porém, o vosso SIM, SIM, e o vosso NÃO, NÃO, para não cairdes em condenação.” 
II Coríntios 1:18,19  
"Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi SIM E NÃO.  Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, 

que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi SIM E NÃO; mas nele houve SIM.”  
Esse último versículo acima está dizendo que, em Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ou seja, "a própria Palavra de 
Deus" NÃO HÁ ESPAÇO PARA "DÚVIDAS"!!! 
 
Aqui neste e-book, O SENHOR JESUS CRISTO é A Própria Verdade Plena e Absoluta! - Ele mesmo disse que Ele é 
esta Verdade Absoluta. Confira abaixo: 

João 14:6 "Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, E A VERDADE, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim." 
 
Neste e-book, o foco inicial está no livro do profeta Daniel, que é de onde se originou esta Grande Revelação 
Alarmante do Século. Como toda a Bíblia é a palavra de Deus, no livro do profeta Daniel não poderia ser diferente! O 
próprio Senhor ordenou ao anjo Gabriel que entregasse essa mesma Verdade Absoluta ao profeta Daniel para que 
fossem revelados grandes segredos da humanidade que aconteceriam em um futuro muito distante. Confira abaixo 
essas passagens ditas pelo próprio Anjo Gabriel ao profeta Daniel. 

Daniel 8:26 "E A VISÃO DA TARDE E DA MANHÃ, QUE FOI DITA, É VERDADEIRA." 

Daniel 10:21"CONTUDO EU TE DECLARAREI O QUE ESTÁ GRAVADO NA ESCRITURA DA VERDADE;" 

Daniel 11:2 "E AGORA TE DECLARAREI A VERDADE." 

 
Portanto neste e-book, as Revelações são afirmativas e imperativas! - Baseado na Palavra da Verdade, aqui não há 
probabilidade nem suposição de acontecer o que está escrito, pois o que está escrito na Palavra da Verdade,  
DE FATO ACONTECE E SE TORNA REALIDADE! 
 
A mesma Palavra da Verdade que foi proferida para criar todas as coisas que existem hoje e que contemplamos,  
também foi proferida para conferir uma série de eventos proféticos para serem cumpridos agora em nossa geração! 
Confira esta Verdade Bíblica abaixo: 

II Pedro 3: 5-7 "5 Pois eles de propósito ignoram isto, QUE PELA PALAVRA DE DEUS já desde a antiguidade 

existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste; 6 pelas quais coisas pereceu o mundo 

de então, afogado em água; 7 mas os céus e a terra de agora, PELA MESMA PALAVRA, têm sido guardados para o 

fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios." 

ATENÇÃO, FIQUE ATENTO! 

Pelo fato de estarmos em plena apostasia da fé pelo mundo todo, mesmo ao ler toda essa Revelação da Palavra de 
Deus, você corre o risco de "não acreditar" ou até de "ficar em dúvida" com relação ao que está escrito aqui neste  
e-book! A "tendência ao ceticismo" será ainda maior se o escritor for conhecido de quem estiver lendo!  
Portanto, muito cuidado ao medir as pessoas! O Senhor Jesus advertiu que Ele virá numa hora quando "muitos 
achar que não for àquela hora", conforme descrito em Lucas abaixo.  

Lucas 12:40 

"Estai vós também APERCEBIDOS; porque, NUMA HORA EM QUE NÃO PENSEIS, virá o Filho do homem."  
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APRESENTAÇÃO DESTE E-BOOK 

Como dito acima, este e-book chamado de "A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!", revela 

biblicamente a verdadeira identidade do homem que será o anticristo e está dividido em Parte I e Parte II. Esse  

e-book contém a Parte I, com o título "O Espetacular e Impressionante Capítulo 8 de Daniel" - É altamente 

recomendável ler primeiro esta "Parte I" para que a compreensão das "informações reveladoras" seja completa!  

Nesta "Parte I" da Revelação, está biblicamente registrado "passo-a-passo" o "surgimento enrustido e silencioso" 

do homem que se tornará "o anticristo" alinhado aos últimos acontecimentos históricos, todos com sincronia bíblica 

impressionante e inquestionável!  

Na parte II, em outro e-book, estão registradas muito mais comprovações bíblicas referentes a esta revelação do 

anticristo! Resolvi separar em duas partes para que a leitura não ficasse confusa e sobrecarregada nesta primeira 

parte, que enfatiza o capítulo 8 de Daniel, de onde iniciou toda essa série de comprovações bíblicas. Portanto, faça 

a leitura seguindo essa ordem: 

 

A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO! 
 

 Parte I - "O Espetacular e Impressionante Capítulo 8 de Daniel" 

Este e-book, com Foco no capítulo 8 de Daniel com "5 grandes comprovações bíblicas" inclusas. 

 

 Parte II - "As Impressionantes Comprovações Bíblicas Complementares" 

Outro e-book com acréscimo de mais 25 comprovações, totalizando em 30 comprovações bíblicas! 

 

 

 

"TOCAR-SE-Á A TROMBETA NA CIDADE, E O POVO NÃO ESTREMECERÁ? CERTAMENTE O SENHOR DEUS 

NÃO FARÁ COISA ALGUMA, SEM TER REVELADO O SEU SEGREDO AOS SEUS SERVOS, OS PROFETAS." 

Amós 3:6,7 

 

 

 

DICA PARA LEITURA E NAVEGAÇÃO NO ACROBAT READER 

Caso você tenha problemas para abrir os links que estão neste e-book com o Acrobat Reader, acesse o seguinte 

menu no próprio Acrobat Reader.  

Editar / Preferências / Gerenciador de Confiança / Alterar Configurações / Gerenciar o acesso a internet... 

Na janela que foi aberta "Gerenciar o acesso a internet", escolha "Permitir todos os sites da web" e dê OK. - Pronto! 

Agora todos os links neste e-book poderão ser abertos tranquilamente sem maiores problemas. 

É aconselhável atualizar o Acrobat Reader com a última versão disponível para uso.  

Dica: Acesse o site Baixaki ou o próprio site do Adobe Reader e atualize o Acrobat Reader com a última versão.  

http://www.baixaki.com.br/busca.asp?q=acrobat
http://get.adobe.com/br/reader
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- PARTE I - 
"O Espetacular e Impressionante Capítulo 8 de Daniel" 

Nesta Parte I da Revelação, contida neste e-book, a ênfase é dada para o "Espetacular e Impressionante Capítulo 

8 de Daniel", pois através deste capítulo, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos dá um "verdadeiro mapa da 

chegada sorrateira do anticristo", o maior inimigo do povo de Deus e de toda humanidade, o inimigo que mais 

possui registros nos escritos bíblicos. A palavra do Senhor, que é a verdadeira "luz para a humanidade", ou seja, 

"esclarecimento total sobre a verdade", nos revela "passo-a-passo" a identidade do homem que se tornará o 

anticristo, traçando "um verdadeiro mapeamento da chegada dele ao poder". Chamo este capítulo 8 de Daniel de 

"espetacular e impressionante" porque é o capítulo em que Deus resolveu nos "entregar de bandeja" a verdadeira 

identidade do homem que será "o anticristo" através de um mapeamento "passo-a-passo" na história deste nosso 

século 21 "com uma precisão impressionante"! - Tudo isso estava "selado" na visão que Deus enviou ao profeta 

Daniel. Essa visão de Daniel "acaba de vez" com todas as especulações "que existiam" sobre quem poderia ser  

"o anticristo". Estávamos todos saturados e cansados de especulações sobre esse assunto! Como prometido, o 

Senhor realmente "abriu o selo" que havia colocado neste capítulo 8 de Daniel e conseqüentemente em todas 

outras profecias relativas ao fim dos tempos, conforme escrito abaixo:  

Daniel 8:26 "Tu, porém, CERRA A VISÃO, porque se refere a dias mui distantes." - ("cerrar"= fechar) 

Daniel 12:4 "E tu, Daniel, FECHA estas palavras e SELA este livro, ATÉ AO FIM DO TEMPO: MUITOS 

CORRERÃO DE UMA PARTE PARA OUTRA, E A CIÊNCIA SE MULTIPLICARÁ." 

Agora, em nossos dias, passados mais de 2.500 anos, os "dias mui distantes" já chegaram, conforme descrito 

acima! Continuando, "muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará", essa profecia já podemos 

constatar claramente com o avanço da tecnologia em nossos dias! Então já é chegada a hora em que O Senhor 

"RETIRARIA O SELO DO LIVRO" para então "ABRIR E REVELAR" o segredo da VISÃO que o profeta Daniel teve 

há mais de 2.500 anos atrás!!! - ESTE É O MOMENTO! - O SELO FOI RETIRADO E A VISÃO ESTÁ SENDO 

REVELADA!!! - PREPARE-SE PARA DESCOBRIR UMA GRANDE VERDADE SOBRE OS ULTIMOS TEMPOS!!! 

Vocês acharam que nós não iríamos ter o privilégio de saber o segredo desta visão? - Estamos tendo, pois pela 

misericórdia de Deus, Ele está nos dando o privilégio de saber o segredo desta visão para que não fossemos pegos 

de surpresa! - Sabe o "porque" de não sermos pegos de surpresa? - Porque somos FILHOS DA LUZ! - Os Filhos da 

luz não podem ser pegos de surpresa, pois a LUZ ESCLARECE TUDO PARA QUE ENXERGUEMOS O PERIGO 

VINDO ADIANTE!!! Confira abaixo a própria palavra de Deus dizendo que NÓS, por sermos FILHOS DA LUZ, NÃO 

PODEMOS SER SURPREENDIDOS!  

I Tessalonicenses 5:4,5 "MAS VÓS, IRMÃOS, JÁ NÃO ESTAIS EM TREVAS, PARA QUE AQUELE DIA VOS 

SURPREENDA, COMO UM LADRÃO; PORQUE, TODOS VÓS SOIS FILHOS DA LUZ E FILHOS DO DIA;  

NÓS NÃO SOMOS DA NOITE NEM DAS TREVAS." - DIA, LUZ = ESCLARECIMENTO TOTAL!!! 

E em Salmos abaixo, vemos "o quanto" a palavra do Senhor é LUZ PARA NOSSO CAMINHO, portanto, iríamos 

realmente saber essas revelações, pois a palavra ESCLARECE TUDO, confira: 

Salmo 119:105 "LÂMPADA para os meus pés é a tua palavra, E LUZ PARA O MEU CAMINHO."  

Portanto, dê GLÓRIAS A DEUS, pois ELE, "JESUS" É A VERDADEIRA LUZ que nos revela O CAMINHO e  

"os perigos que estão ao redor desse caminho" até chegarmos diante d'Ele!  

Para termos acesso a todas essas revelações, basta despertamos dos mortos, como diz o versículo abaixo: 

Efésios 5:14 "Pelo que diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te ESCLARECERÁ." 
Eu asseguro que, após você ler as revelações da palavra de Deus contidas neste e-book, VOCÊ NUNCA MAIS 
SERÁ O MESMO, sua vida será ainda mais transformada, pois seus olhos se abrirão e você será totalmente 
iluminado pela PALAVRA DE DEUS! - O próprio Senhor Jesus disse em sua palavra: 

Mateus 2:22,23 "22 A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, TODO TEU CORPO 

TERÁ LUZ; 23 se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são 

trevas, quão grandes são tais trevas!" 
Nossos olhos "são de fato bons" quando olhamos, observamos e examinamos a palavra de Deus, como diz abaixo: 

João 5:39  "EXAMINAIS AS ESCRITURAS, porque julgais ter nelas a VIDA ETERNA" - Portanto, a palavra de 

Deus em nossas vidas, gera "VIDA ETERNA" ! - Por isso que o Senhor Jesus disse o seguinte, Confira abaixo: 
Mateus 4:4  "Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra 

que sai da boca de Deus." 

ATRAVÉS DESSAS REVELAÇÕES ATUAIS DA PALAVRA DE DEUS, A IGREJA DE CRISTO ESTARÁ 
EXPERIMENTANDO UM "NOVO TEMPO" NA TERRA, UM TEMPO DE "REAVIVAMENTO GENUÍNO"!  
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INTRODUÇÃO - Como tudo começou... 

 Muitos são os acontecimentos estarrecedores que ultimamente estamos presenciando em nossos dias, 

como: catástrofes climáticas, tornados, tempestades, vendavais, terremotos, inversão de temperatura nas estações 

do ano, derretimento das camadas polares, tsunamis, entre outras catástrofes. Guerras, ataques terroristas, 

invasões territoriais, conflitos religiosos e sociais, aumento da criminalidade, fomes, epidemias, banalização à vida 

através de assassinatos, estupros, abusos contra crianças, adolescentes, adultos e idosos, dentre outros que são 

exaustivamente transmitidos a todo o momento nos noticiários da TV, Rádio, Internet, dentre outros meios de 

comunicação. E por último, a crise financeira mundial e o aumento da crise política no Oriente Médio deixam bem 

claro que estamos nos últimos dias, nos tempos do fim, como predisse o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 

capítulo 24, em Marcos capítulo 13, em Lucas capítulo 21 e também Lucas capítulo 17: 24 a 37. 

 Em meio a esse cenário terrível que estamos presenciando, uma cena me chamou muita atenção. No dia 05 

de novembro de 2008, assistindo a vitória do democrata americano Barack Obama no Jornal Nacional (TV Globo), 

comecei então a prestar atenção na matéria referente à repercussão causada no Oriente Médio. Ao ver o presidente 

de Israel, Shimon Peres, declarando sobre a vitória do democrata, ele disse o seguinte: “O mundo precisa de um 

grande líder” e ainda pediu a "benção de Deus" para Barack Obama. (Veja o vídeo dessa matéria do JN na 

Globo.com Matéria 1 e Matéria 2 ) – Pensei eu: “O QUE? – O PRESIDENTE DE ISRAEL NÃO PODERIA TER 

FEITO UMA DECLARAÇÃO DESSAS JAMAIS!” – Continuei pensando: “TEM ALGUM EVENTO APOCALÍPTICO 

MUITO GRAVE ACONTECENDO NESSE CENÁRIO MUNDIAL!!!!” – Poucos dias depois, o Senhor usou um amigo 

do serviço para me convidar “insistentemente” a ouvir uma mensagem em áudio chamada “Os Tempos do Fim” do 

Pr. Pagliarin (Paz e Vida), que por sinal é muito recomendado! Fiquei ainda mais impressionado e desconfiado do 

que antes por causa do limite de tempo implícito na “Parábola da Figueira”! Então resolvi mandar emails para 

algumas pessoas sobre as minhas impressões e suspeitas para debatermos o assunto, sendo que, a grande maioria 

eram de membros da igreja. Mandei então um email para vários amigos da igreja com o título “Será Barack Obama 

o Líder Mundial?” (clique para ver o conteúdo deste email na última página) com o mesmo conteúdo e link da 

matéria acima que está no site do Jornal Nacional (TV Globo). Por incrível que pareça, mandei mais de 20 emails 

para pessoas da minha igreja e obtive apenas poucas respostas, mas sem nenhuma interatividade ao conteúdo da 

mensagem que enviei. Dois dias após enviar ao pessoal da igreja, enviei para um amigo do serviço que não é 

evangélico por enquanto, mas acredita em Deus. Ele é físico nuclear e algumas vezes conversamos sobre assuntos 

tão variados como Física Quântica, Deus e a Bíblia. Acredite, ele foi o único que me deu uma resposta à altura do 

mesmo email que enviei ao pessoal da Igreja. Agora uma pergunta; “Por que tanto desinteresse dentro da igreja para 

esses assuntos?” É porque já estamos vivendo no período da “apostasia”, onde as pessoas, mesmo sendo cristãs 

ou evangélicas, estão com “pouco interesse” em querer acreditar nas profecias bíblicas. Continuemos então. Na 

resposta desse meu amigo, ele ainda mencionou o livro do profeta Daniel e o atentado às Torres Gêmeas. Ele me 

perguntou se eu sabia onde estava esta referência no livro do profeta Daniel. De fato, no email que havia mandado a 

todos, com o título "Será Barack Obama o Líder Mundial?" realmente havia uma referência no livro de Daniel 9:27 

que diz "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana...". Eu havia colocado esse versículo porque estava 

suspeitando de que "Barack Obama" seria o tal "líder mundial" que fosse capaz de fazer esse acordo. -- Então, esse 

meu amigo associou a tragédia das Torres Gêmeas ao livro de Daniel devido à visão que o profeta teve de um duelo 

entre um carneiro de dois chifres com um bode de um chifre. Na verdade Deus estava agindo “por intermédio desse 

meu amigo” para me redirecionar ao livro do profeta Daniel. Como eu também sabia onde se encontrava essa 

referência, fui então direcionado, por orientação do Senhor, a ir para o capítulo 8 do livro do profeta Daniel, para ler e 

tentar interpretar, pois nesse trecho do livro de Daniel 8, quando ocorreu o atentado às Torres Gêmeas, algumas 

pessoas associaram muito o fato à esse trecho, daí meu amigo ter mencionado também o livro de Daniel. Até eu 

também havia lido quando ocorreu, mas depois do versículo 7 ficava muito confuso e indecifrável na época, pois o os 

fatos históricos complementares à profecia ainda não haviam acontecido. Então agora, depois de 7 anos, lá vai eu 

novamente para o capitulo 8 do livro do profeta Daniel para tentar interpretá-lo associando as simbologias com fatos 

históricos "ocorridos o suficiente" para que a interpretação fosse completa! 

 

Antes, porém, logo abaixo, vamos entender como foi o processo da interpretação do capítulo 8 de Daniel. 

  

http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL851321-10406,00-BARACK+OBAMA+E+ESPERANCA+PARA+ORIENTE+MEDIO.html
http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL850681-16022,00-EUFORIA+PELA+VITORIA+DE+OBAMA+SE+ESPALHA+PELO+MUNDO.html
http://www.pazevida.org.br/retrospectiva_mensagens/os_tempos_do_fim.zip
http://www.pazevida.org.br/retrospectiva_mensagens.asp
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL851321-10406,00-BARACK+OBAMA+E+ESPERANCA+PARA+ORIENTE+MEDIO.html
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A INTERPRETAÇÃO DA PROFECIA DE DANIEL NO CAPÍTULO 8 

Eu creio indubitavelmente que foi o próprio Senhor Jesus quem me induziu, me guiou e me capacitou a interpretar 
esta profecia de Daniel. Recentemente notei em mim uma percepção aguçada, o que na verdade é um dom de 
discernimento que o Senhor me dera. Apesar das profecias de Daniel ser de difícil interpretação, usei o critério mais 
comum de interpretação de símbolos aprendido através dos ensinamentos bíblicos na igreja evangélica de onde 
pertenço e também de conhecimentos bíblicos adquiridos de outras “fontes saudáveis” de pesquisa. Não sou 
teólogo, apenas um evangélico “assembleiano”, até então, com conhecimentos intermediários da palavra de Deus, 
que foi o suficiente para o Senhor usar como Ele bem pretendia.  

Confesso que não foi fácil fazer as interpretações a começar pelo livro do profeta Daniel! Desde o dia 29 de 
novembro de 2008, quando comecei as primeiras interpretações do capítulo 8, houveram muitas dificuldades para 
chegar até este resultado final nesse e-book. Foram realizadas muitas pesquisas e investigações tanto em história 
antiga para verificação das interpretações já existentes como também uma pesquisa aprofundada nos fatos que 
marcaram nossa história atual! - Não cheguei "logo de vez" nessa interpretação como muitos podem pensar. 
Houveram alguns contratempos, falta de reconhecimento e algumas vezes cheguei a "deixar tudo isso pra lá" e ver 
no que iria dar as minhas suspeitas! - Mas algo sempre me incomodava para continuar a pesquisar os fatos atuais e 
insistir em uma interpretação atual, até que tudo foi ficando cada vez mais claro! - Tanto é, que houveram muitas 
revisões até chegar neste e-book. Considero este e-book uma "super revisão" da revisão anterior a esta, que já 
estava clara o suficiente! É tanta informação que até o dia anterior ao lançamento deste e-book, eu havia escrito um 
tópico inteiro aqui! A internet serviu como uma fonte “riquíssima” de informação sobre a história da humanidade, 
fonte essa que foi crucial para completar a interpretação, o que não seria tão possível em outras épocas! - O uso do 
laptop torna tudo ainda mais prático e acessível, o que ajudou a agilizar ainda mais este trabalho!  

Por que será que o Senhor quis me usar? - Por que logo eu? 

Antes, porém, vamos entender “o porquê” o Senhor “quis me usar” para interpretar essa profecia de Daniel, mesmo 
eu não tendo formação teológica ou um cargo eclesiástico. A própria palavra de Deus explica “o porquê” na 1ª carta 
de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo, mesmo sendo sábio, entendido e letrado, explica muito bem a forma 
que Deus “costuma agir”. Vejamos abaixo: 

I Coríntios 1:26-29 “26 Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, QUE NÃO SÃO MUITOS OS SÁBIOS SEGUNDO A 

CARNE, NEM MUITOS OS PODEROSOS. NEM MUITOS OS NOBRES QUE SÃO CHAMADOS. 27 Pelo contrário, 

Deus escolheu as coisas loucas do mundo PARA CONFUNDIR OS SÁBIOS; e Deus escolheu as coisas fracas do 

mundo PARA CONFUNDIR AS FORTES; 28 e Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as 

que não são, PARA REDUZIR A NADA AS QUE SÃO; 29 para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus.” 

E agora, que o Senhor costuma agir dessa forma? - O QUE FAZER? - ACREDITAR ou NÃO nesta Revelação? 
E AGORA ??? - UMA DICA: Faça o seguinte, ESQUEÇA a pessoa que foi usada para escrever e SE ATENHA 
APENAS À PALAVRA DE DEUS e ao que o Espírito Santo te fará sentir ao ler esta Revelação, pois é esse o 
objetivo de Deus, que "NINGUÉM" se glorie! - Eu até resolvi retirar meu nome deste e-book para que apareça 
apenas "O DEUS DA PALAVRA", e não o meu nome! - Esse versículo acima é para que se enxergue apenas  
A PALAVRA DE DEUS e o DEUS DA PALAVRA! - Eu fui apenas um instrumento usado por Deus para interpretar, 
escrever, ilustrar, fazer gráficos e promover a publicação em massa desta Revelação por toda Igreja de Cristo! - 
Então continuemos! 

AS PROFECIAS DE DANIEL E AS DEMAIS PROFECIAS BÍBLICAS 

As profecias, como todos sabem, em grande parte, devem ser interpretadas “não de forma literal”, mas sim de forma 
simbólica, como um modelo simbólico que deve ser seguido, decifrado e encaixado para poder ser interpretado. Eu 
aprendi muito com um pastor de minha igreja que costumava ensinar que: "Os símbolos do Velho Testamento são 
sombras do que aconteceria em nossos dias". - PORÉM!!! - Há um "porém" na interpretação desta e das demais 
profecias bíblicas!!! - É que as profecias bíblicas só podem ser interpretadas ESPIRITUALMENTE!!! - O homem "no 
modo natural" NÃO ENTENDE E NÃO ENXERGA as coisas do Espírito de Deus!!! - Veja o que diz a própria 
palavra de Deus referente às interpretações das coisas reveladas pelo Espírito de Deus, em I Coríntios abaixo: 

I Coríntios 2:14 "14,15 "Ora, O HOMEM NATURAL NÃO ACEITA AS COISAS DO ESPÍRITO DE DEUS, porque 

para ele são loucura; E NÃO PODE ENTENDÊ-LAS, PORQUE ELAS SE DISCERNEM ESPIRITUALMENTE. 

15 Mas O QUE É ESPIRITUAL DISCERNE BEM TUDO, enquanto ELE POR NINGUÉM É DISCERNIDO." - Viram 

como o homem "no modo natural" NÃO CONSEGUE ACEITAR as coisas do Espírito??? - Portanto, é altamente 
recomendado fazer uma "oração realmente espiritual e de coração aberto", antes de ler esta Revelação abaixo e 
CONSIDERAR TUDO o que a palavra de Deus está dizendo, pois o homem natural é cheio de preconceito, inveja, 
egoísmo, incredulidade, orgulho e altivez, "principalmente" os que alcançaram algum título ou cargo importante!  
Portanto, "muito cuidado" ao fazer alguma crítica negativa, pois ao fazê-la, você pode estar no "modo natural"!!! 
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UMA SEQUÊNCIA DE ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS, MARCANTES E REVELADORES! 

Para que possamos iniciar o discernimento de nosso tempo, é necessário que façamos um breve relato dos 
acontecimentos históricos e marcantes desse nosso século. Voltemos ao acontecimento histórico mais marcante e 
terrível que aconteceu no início desse nosso século 21, ou seja, "O Fatídico Atentado Terrorista às Torres 
Gêmeas em 11 de setembro de 2001". É impossível esquecer um episódio desses!!! - Muitos jornalistas, na época 
chegaram a dizer que o mundo jamais seria o mesmo depois daquele incidente, um verdadeiro "marco zero" na 
história, um "divisor de águas"! - E olha que eles não estavam errados não!!! - Todos esses acontecimentos que se 
deflagraram na história, iniciando com o "fatídico atentado de 11 de setembro", realmente alteraram a conjuntura 
política e econômica deste mundo globalizado de hoje. O cenário político-econômico foi alterado não apenas 
historicamente, para constar em livros ou publicações no futuro, mas sim para que se cumprisse uma das "grandes 
profecias-chave" para um cenário ainda muito pior que estaria por vir, ou seja, uma seqüência de acontecimentos 
históricos que culminaria com A CHEGADA HISTÓRICA do personagem que causará O GRANDE DESFECHE 
FINAL DA HUMANIDADE, ou seja, "A CHEGADA DO ANTICRISTO"!!! - ESTE, QUE É O MAIOR INIMIGO DE 
TODOS OS TEMPOS, DO POVO DE DEUS E DE TODA A HUMANIDADE!!! - A PERSONIFICAÇÃO FINAL DO 
MALIGNO!!! - O TERRÍVEL, CRUEL E BÁRBARO ANTICRISTO!!! - O que você irá ler a seguir, com certeza mudará 
sua vida, pois seus olhos se abrirão, então você VERÁ E PERCEBERÁ que estamos vivendo um momento 
HISTÓRICO, MARCANTE, INCRÍVEL, BIZARRO, IMPRESSIONANTE, ESPANTOSO E ESPETACULAR, pois JÁ 
ESTAMOS VIVENDO OS ÚLTIMOS DIAS "OFICIALMENTE" DO CUMPRIMENTO FINAL DE TODAS AS 
PROFECIAS BÍBLICAS preditas por todos os profetas de Deus a respeito do fim! - DESDE ENOQUE, "o sétimo 
depois de Adão", passando por alguns como Isaias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Zacarias,  
O PRÓPRIO SENHOR JESUS e João em Apocalipse, entre outros profetas.  

Veja o que já dizia o profeta Enoque, "o sétimo depois de Adão", a mais de 5.000 anos atrás, sobre esses nossos 
dias, mencionado em Judas.  

Judas 1:14 "Eis que ELE VEM com dezenas de milhares dos Seus santos para executar julgamento sobre os 

pecadores e DESTRUIR O INÍQUO, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita, e 

cometida contra Ele." - VEJAM SÓ, DESDE ENOQUE, "o sétimo depois de Adão", já estava sendo profetizado 

esse GRANDE CONFLITO FINAL, uma BATALHA FINAL entre O BEM E O MAL, que será travada nas pessoas de 
JESUS CRISTO, o verbo e a justiça de Deus - contra o ANTICRISTO, o "Iníquo". Esta batalha final está prestes a 
acontecer JÁ EM NOSSOS DIAS, EM NOSSA GERAÇÃO!!! 
Está chegando o momento em que o Senhor Jesus definitivamente derrotará o maior inimigo da humanidade para 
finalmente iniciar a implantação de um "mundo muito melhor", ou seja, "O Reino de Deus na Terra", um reino 
onde habita Verdadeira Justiça, Verdadeira Paz e Verdadeira Segurança.  

Romanos 16:20 "E o Deus de paz EM BREVE ESMAGARÁ a Satanás debaixo dos vossos pés." 

Portanto, há vários séculos já estava pré-determinado esse desfeche final da humanidade através das profecias 
bíblicas enviadas por Deus aos seus profetas!!! - O grande problema é que nós, que somos o povo de Deus, muitas 
e muitas vezes não enxergamos o que Deus, pela sua palavra, há muito tempo tenta nos mostrar!!! - Veja o que  
"o próprio Deus" disse sobre isso através do profeta Isaias, abaixo: 

Isaias 6:9 "Então disse ele: Vai, e dize a este povo: OUVIS, DE FATO, E NÃO ENTENDEIS, E VEDES, EM 

VERDADE, MAS NÃO PERCEBEIS." - Este era o motivo pela qual estávamos "todo esse tempo", ou seja, no 

caso desta revelação, desde o "Ataque às Torres Gêmeas em 2001", sem saber discernir direito as coisas que 
estavam e "ainda estão" acontecendo ao nosso redor!!! - Infelizmente, estamos vivendo em meio a um verdadeiro 
espetáculo de CEGUEIRA ESPIRITUAL GENERALIZADA CONTAGIOSA E CRÔNICA!!! - ESSA É A CHAMADA 
"APOSTASIA", UM DOS CENÁRIOS PARA O SURGIMENTO DO ANTICRISTO! - O Senhor precisou chegar ao 
extremo de "ter de levantar alguém" sem formação teológica e sequer algum cargo eclesiástico para então ELE 
poder trazer discernimento a respeito desses nossos dias "com maior clareza" através da Revelação da Sua 
Palavra, a "Verdadeira Luz" que ILUMINA E ESCLARECE TUDO!!! - Não foi "à toa" que o Senhor Jesus lançou a 

seguinte pergunta no ar quando Ele estivesse para voltar: "Contudo quando vier o Filho do homem, PORVENTURA 

ACHARÁ FÉ NA TERRA?" em Lucas 18:8 - Na verdade, estamos presenciando "muito, mas MUITO POUCA FÉ" 

nesses nossos últimos dias aqui na terra!!! - Essa apostasia "em breve" terminará! - Foi por isso que O SENHOR 
disse que viria "em breve"! - Ele virá EM BREVE, antes que seja TARDE DEMAIS e todos percam a fé!!! 

Portanto, assim diz o Senhor em Apocalipse: 

"EIS QUE CEDO VENHO! Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro." 

Apocalipse 22:7 

IMPORTANTE: Toda interpretação a seguir da Profecia de Daniel 8 é “TOTALMENTE INÉDITO”, ou seja, NÃO HÁ 

nenhuma interpretação como essa em lugar algum na internet ou em livros cristãos. Portanto essa “Revelação 
da Profecia de Daniel” que iniciará a seguir é uma Revelação EXCLUSIVA, ÚNICA E VERDADEIRA que o Senhor 
“me permitiu” fazer aqui no livro do profeta Daniel.  
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O INÍCIO DA INTERPRETAÇÃO DE DANIEL CAPÍTULO 8 

Vamos começar pelo terrível atentado às Torres Gêmeas em 11 de Setembro de 2001, que é justamente do que se 
trata logo no início da interpretação desta profecia do capítulo 8 de Daniel. Confira abaixo: 

O Episódio Histórico das Torres Gêmeas em 11 de Setembro de 2001 

Daniel 8 na íntegra (versículos estão em vermelho e comentários em preto) 

Susã, uma simbologia da cidade de Nova Iorque, onde estavam as Torres Gêmeas. 

DANIEL 8: 1,2 “No ano terceiro do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois 

daquela que me apareceu no princípio. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Susã, na 

província de Elão; e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai.” - A cidadela de Susã (Shushan), província de 

Elão (Elam), simboliza muito bem a cidade de Nova Iorque nos EUA, pois 

era a formosa e prospera capital do Império Persa, da mesma forma como 

Nova Iorque é “o cartão postal”, o “centro das atenções” do império dos 

EUA. Aqui no livro de Daniel, o império medo persa simboliza o poder 

imperialista dos EUA. No império persa, Susã era uma cidade grande e 

muito bonita, assim como é Nova Iorque para os EUA. E também estava 

situada na margem direita do Rio Ulai, como Manhattan em Nova Iorque 

que também fica à margem de um rio, onde estavam localizadas as Torres 

Gêmeas do World Trade Center. Esta é uma simbologia bíblica do cenário! 

Continuemos então com esse mesmo raciocínio de discernimento nos 

próximos versos! Clique aqui para conhecer mais sobre “Susã” ou neste site em inglês, com várias imagens de Susã.  

As Torres 

DANIEL 8: 3 “Levantei os olhos, e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha dois 

chifres; e os dois chifres eram altos; mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último.”   

Nas profecias bíblicas, um animal simboliza uma nação ou um reino. “Estar em pé” significa “estar em pleno poder”, 

gozando de plena saúde econômica como um verdadeiro país desenvolvido. E o carneiro aqui neste caso simboliza 

perfeitamente a nação dos EUA, justamente pela explicação complementar do anjo Gabriel logo abaixo no verso 20, 

onde ficará “muito claro” a simbologia do carneiro com seus dois chifres. E também, segundo a Wikipedia (Uma 

Enciclopédia Livre na internet), dentre as características do carneiro, destaca-se por ser um animal de enorme 

importância econômica e também por ser necessária alguma precaução com alguns animais mais agressivos, pois 

podem usar os chifres (poder) de forma perigosa. “Chifre” nas profecias simboliza algum tipo de poderio. Neste caso, 

os “dois chifres altos” simbolizavam a arrogância e a pré-potência dos EUA exercidas mais intensamente por seus 

dois últimos ex-presidentes até o acontecimento deste atentado histórico, que são "Bill Clinton" e "George W. 

Bush". Os “dois chifres altos” também simbolizavam a "arrogância e pré-potência" dos EUA que estavam 

representadas pelas Torres Gêmeas do World Trade Center, que foi 

um verdadeiro símbolo da arrogância americana. A Torre Sul WTC-2, 

media 420m de altura e era mais alta que a Torre Norte WTC-1, que 

media 417m de altura. A Torre Norte foi concluida em 1972. A Torre 

Sul, a mais alta, "subiu por último", sendo concluida em 1973. 

Confiram em "World Trade Center" na Wikipedia. Fazendo "um 

paralelo entre os presidentes americanos", George W. Bush, que 

foi o mais "pré-potente e arrogante" do que Bill Clinton que o 

antecedeu, ou seja, "o chifre mais alto", "Geroge Bush", subiu à 

presidência por último, exatamente como diz o texto bíblico! 

OBS: É comum símbolos como "chifres" ou "cabeças" terem 

significados duplos, como podemos ver abaixo no livro de  Apocalipse abaixo:  

Apocalipse 17:9,10 "Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças SÃO SETE MONTES, sobre os quais a 

mulher está assentada; SÃO TAMBÉM SETE REIS" - Portanto, não estranhe o significado duplo acima.   

Mais abaixo, no versículo 20, o anjo Gabriel vai complementar  o “significado espiritual“ destas duas torres, pois elas 

tinham um “siguinificado forte” no mundo espiritual.   

http://www.chabad.org.br/datas/purim/artigos/pur21.html
http://www.biblesearchers.com/prophecy/daniel/daniel8-1.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ovelha
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center#Twin_towers
http://www.biblesearchers.com/prophecy/daniel/daniel8-1.shtml
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O imperialismo dos EUA 

DANIEL 8: 4 “Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul; e nenhum dos 

animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder; ele, porém, fazia conforme a sua 

vontade, e se engrandecia.“ - O carneiro dar “marradas” significa a arrogância, pré-potência e o espírito de 

dominação, demonstrado pelos EUA através de seu poder imperialista, marcado com guerras e ocupações históricas 

em várias partes do mundo. Ocupa o Afeganistão, o Iraque e tem tropas no Oriente Médio até hoje. “Nenhum dos 

animais lhe podia resistir” significa que não havia nação forte o suficiente para impedir tal imperialismo dos EUA. 

Realmente, os EUA ao longo dos anos se engrandeceram cada vez mais e fazem “conforme a sua vontade”, ou seja, 

eles fazem o que eles bem entendem com o resto do mundo. Leia "A intervenção e ocupação norte-americana no 

mundo muçulmano". Veja também "As prisões secretas da CIA" na Wikipedia. 

Os guerrilheiros árabes chegando com os aviões  

DANIEL 8:5 “E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, 

mas sem tocar no chão; e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos.“ 

O “bode” simboliza a nação do “Iraque”, e também, de certa forma, os países 

mulçumanos do “Mundo Árabe” (Veja “Mundo Árabe” na Wikipedia). Mais abaixo, 

no versículo 20, fica “muito claro”, o motivo do bode com seu chifre simbolizar a 

nação mulçumana do Iraque. Pois bem, continuemos então! Por se tratar de um ato 

de “guerra traiçoeira”, de “ira desumana”, o Iraque (bode) é representado nesse 

caso pela organização terrorista “Al-Qaeda”, que o Iraque financiava para fazer uso 

de ataques terroristas contra os EUA (carneiro). O terrorismo, na verdade, é a forma 

mais cruel e desumana que alguns países árabes possuem para expressarem sua 

ira contra alguma nação que considerem como inimiga, ou seja, usam grupos 

terroristas pra fazer guerra ao modo deles! Uma tremenda crueldade! Essa 

crueldade muitas vezes é expressa em atentados terroristas, como este às Torres 

Gêmeas. Segundo a Wikipedia, bodes são descendentes da espécie Bezoar, 

encontrada no Mediterrâneo e Oriente Médio. Também possuem barba e chifre. 

Muitos têm esse chifre com o lado interno afiado. Fica claro que o bode simboliza o 

“Iraque”, que também representa os países mulçumanos. Mesmo porque, as 

características de um bode têm muita semelhança com o “povo mulçumano” em suas origens, característica e 

principalmente em suas “formas escondidas” de guerrear através do terrorismo (chifre com o lado interno afiado).  

Analisemos esse trecho: “Vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão”. Esse trecho 

simboliza os terroristas árabes, através do grupo terrorista Al-Qaeda, vindo do ocidente, ou seja, dentro do próprio 

EUA (Veja Mundo Ocidental na Wikipedia) já à bordo dos “aviões Boeing 767 seqüestrados” para executarem o 

ataque terrorista. O trecho “sobre a face de toda a terra” significa que o comando do ataque saiu lá “da outra face da 

terra”, do Iraque, do ex-ditador Saddan Hussein (“o mentor”) aliado aos terroristas árabes do Al-Qaeda, lá do outro 

lado do mundo, no Oriente Médio.  

A Bíblia declara que havia um líder por trás do ataque às Torres Gêmeas 

DANIEL 8:5b “...e aquele bode tinha um CHIFRE NOTÁVEL entre os olhos“  

Esse chifre notável “entre os olhos do bode” simboliza “o poderio” do ex-ditador 

“Saddan Hussein” do Iraque, que segundo a palavra de Deus está revelando, foi "o 

verdadeiro mentor" pelo ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. O Iraque, 

como todos sabem, foi a nação árabe que mais financiava esse tipo de grupo terrorista 

para atacar o imperialismo dos EUA. Então, George W. Bush, ex-presidente dos EUA, 

não se enganou ao apontar e perseguir "Saddan Hussein", ex-ditador do Iraque, como 

o "mentor político" pelo ataque terrorista! - Portanto, o principal articulador não foi o 

terrorista Osama Bin Laden. No máximo, ele agiu em parceria com Saddan Hussein, 

organizando o ataque. Segundo o que a Bíblia relata nesta profecia, "o poderio 

responsável" pelo ataque às Torres Gêmeas foi o "chifre notável" descrito acima, o 

"poderio notável", na pessoa do ex-ditator Saddan Hussein. Portanto, os EUA acertaram ao apontá-lo como o 

"responsável político" pelos ataques! - Os trechos do versículo 8b e 8c abaixo, confirmam ainda mais o ex-ditador 

"Saddan Hussein" do Iraque como sendo o mentor intelectual do ataque às Torres Gêmeas!  

http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=3435
http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=3435
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%B5es_secretas_da_CIA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_%C3%A1rabe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bode
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saddan
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DANIEL 8:6 “E dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio,”  

O Bode (terroristas árabes/Iraque) dirigiu-se ao carneiro (EUA, com seu poderio representado pelas Torres Gêmeas 

do World Trade Center) já no comando de um avião seqüestrado com a finalidade de executar “o ataque terrorista”. 

As Torres são atingidas e caem! 

DANIEL 8:6,7 “e correu contra ele no furor da sua força.  Vi-o chegar perto do carneiro; e, movido de cólera 

contra ele, o feriu, e lhe quebrou os dois chifres e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés;“  

Em um ataque suicida, os terroristas árabes no comando dos aviões 

seqüestrados, vão de encontro às Torres Gêmeas, acertando o alvo do 

ataque com precisão, ou seja, “feriu o carneiro”, as quais logo depois vieram a 

desmoronar por terra abaixo, como todo o mundo viu “exaustivamente” pela 

TV. Uma tremenda humilhação para os 

EUA, sendo pisados pelos guerrilheiros 

terroristas mulçumanos (Iraque). Veja a 

reportagem novamente pelo Jornal 

Nacional, no you-tube - Veja também uma 

Coletânea de Reportagens no you-yube! 

 Junto com as Torres Gêmeas caíram 

também o símbolo do poderio e da influência dos EUA, que mais abaixo 

(versículo 20) identificados como sendo “o mesmo poderio dos reis da Media e 

Pérsia” representado nos dois chifres do carneiro. Caiu o poderio americano! 

Esta é a razão pela qual a crise financeira mundial ganhou força nesses últimos 

anos e se intensificou ainda mais agora!  

O Iraque com os terroristas árabes consegue abater o poderio dos EUA 

DANIEL 8:7 “não havia força no carneiro para lhe resistir; também não havia quem pudesse livrar o carneiro 

do seu poder.” - Os EUA, apesar de também serem uma potência em segurança nacional, mundialmente 

conhecidos através do Pentágono, CIA, FBI, não puderam fazer nada pra impedir o ataque terrorista. Não houve 

nenhum recurso para livrar o carneiro (EUA) do poder do bode (Iraque), ou seja, desse “ataque terrorista”.  

DANIEL 8:8a “O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira;” - O Iraque (com os terroristas mulçumanos), e de 

uma certa forma, todo "o mundo mulçumano" se engrandeceram e ficaram orgulhosos pelo abatimento da 

arrogância dos EUA simbolizado em suas Torres Gêmeas. 

"...E lhe quebrou os dois chifres e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés" Daniel 8:7 

 
A Torre Sul acaba de desmoronar enquanto que a Torre 

Norte ainda está em chamas prestes a desmoronar 

 
O desmoronamento da Torres Gêmeas pôde ser visto até pelo espaço 

através dos satélites da Nasa. (clique e veja no site da Nasa) 

  

http://www.youtube.com/watch?v=sUslrmKMw9M
http://www.youtube.com/watch?v=sUslrmKMw9M
http://www.youtube.com/watch?v=hN1OtsFq0yQ
http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=15842


A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO! - PARTE I 

 

   Missão Global: "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA!" Joel 2:1 Página 15 de 47 
 

A queda de Saddan Hussein, o "Grande Chifre"! 

DANIEL 8:8b “e estando ele forte, aquele GRANDE CHIFRE foi quebrado,” - Mas estando o Iraque (o bode) e 
demais mulçumanos orgulhosos e “aparentemente fortes”, o “grande chifre”, que simboliza o poderio do ex-ditador 
Saddan Hussein, do Iraque, é caçado, sai do poder como fugitivo e ainda por cima é humilhado diante de todo mundo 
ao ser encontrado num buraco vivendo como um mendigo. E por fim, ele é julgado e condenado à morte por uma 
espécie de "Tribunal Especial Iraquiano", criado durante a ocupação americana, onde acaba “morrendo enforcado” 
diante de todo mundo, através dos noticiários. Aquele “grande chifre” do bode (poderio de Saddan Hussein,  
mulçumano) foi então quebrado. Saiba mais sobre "O Julgamento de Saddam Hussein" na Wikipedia. Veja também 
"Do palácio a uma toca de rato" na Veja Online. 

“E estando ele forte, aquele GRANDE CHIFRE foi quebrado,” Daniel 8:8b 
Imagens da captura de Saddan Hussein que expressam perfeitamente o cumprimento dessa profecia em Daniel 8 

   

Cai a estátua de Saddan Hussein, 

o "grande chifre" sendo quebrado, 

como diz esta profecia de Daniel. 

Entrada do esconderijo em que forças americanas 

encontraram Saddam Hussein perto da cidade de 

Tikrit - 14.dez.2003 

Soldado americano tira Saddam Hussein de 

esconderijo após a sua captura perto da cidade 

de Tikrit - 13.dez.2003 

A ocupação do Iraque! 

DANIEL 8:8c “e no seu lugar outros quatro também notáveis nasceram para os quatro ventos do céu.”  

O Iraque foi então invadido por 4 (quatro) países, ou seja, outros quatro chifres notáveis (nações notáveis) nasceram 

em seu lugar. As quatro “nações notáveis" que "inicialmente" invadiram e ocuparam o Iraque foram: Estados 

Unidos (com 248 mil soldados), Inglaterra (com 45 mil soldados), Austrália (com 2 mil soldados) e Polônia (com 

194 soldados). (Veja mais detalhes em “Invasion of Iraq” na Wikipedia). Realmente essas nações, por serem “países 

desenvolvidos e influentes”, de fato, são realmente “nações notáveis”, pois influenciaram ainda mais países.  

Essa invasão do Iraque é notícia em todo o mundo até nos dias de hoje. Essa ocupação ecoou por todo mundo indo 

para os quatro cantos da terra, ou seja, nasceram para os quatro ventos do céu. Atualmente, apenas os EUA estão 

com tropas de ocupação no Iraque, mas já admitem a retirada das tropas de ocupação ainda para o ano de 2010. 

“E no seu lugar outros quatro também notáveis nasceram para os quatro ventos do céu.” 
Imagens da "invasão do Iraque" que expressam perfeitamente o cumprimento dessa profecia em Daniel 8 

   
Chegada das tropas americanas ao Kwait 

para ataque terrestre contra o Iraque 

19.mar.2003 

Fumaça cobre o palácio presidencial e prédios 

públicos durante ataque contra o Iraque em 
Bagdá - 21.mar.2003 

Fuzileiros britânicos posam com o retrato de 

Saddam Hussein retirado da sede do partido 
Baath no sul do Iraque - 24.mar.2003 

Veja mais "imagens da invasão" no Olho Mágico do UOL | Especial "Iraque - 5 anos de invasão" - UOL 

Veja o Especial do Estadão: Guerra do Iraque: do início ao início do fim   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saddan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julgamento_de_Saddam_Hussein
http://veja.abril.com.br/241203/p_034.html
http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq
http://noticias.uol.com.br/album/19032008Olhoguerra_album.jhtm
http://noticias.uol.com.br/ultnot/especial/2008/iraque/iraque.jhtm
http://www.estadao.com.br/especiais/guerra-do-iraque-do-inicio-ao-inicio-do-fim,49610.htm
http://noticias.uol.com.br/album/19032008Olhoguerra_album.jhtm
http://noticias.uol.com.br/album/19032008Olhoguerra_album.jhtm
http://noticias.uol.com.br/album/19032008Olhoguerra_album.jhtm
http://noticias.uol.com.br/album/19032008Olhoguerra_album.jhtm
http://noticias.uol.com.br/album/19032008Olhoguerra_album.jhtm
http://noticias.uol.com.br/album/19032008Olhoguerra_album.jhtm
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*** A GRANDE REVELAÇÃO *** 

 A 1ª COMPROVAÇÃO (que deu origem à série):  

A CHEGADA DO ANTICRISTO PELO CHIFRE PEQUENO! 

Veja como é espetacular essa revelação! 

DANIEL 8:9 “Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e 

para a terra formosa;“ – Das quatro nações que invadiram o Iraque, três já saíram, são elas; Inglaterra, Austrália 

e Polônia, restando apenas uma nação que ainda tem tropas de ocupação no Iraque, que todos sabem se tratar dos 

EUA. Até aí tudo bem, não é? Então vamos ao espetacular agora! Note o trecho: “Ainda de um deles”, ou seja, 

ainda de um chifre (poderio), representado pelo poderio de ocupação dos EUA, o último restante, “saiu um chifre 

pequeno” (poderio pequeno). Note que esse "chifre pequeno" tem de ser "gerado pelo bode" (mulçumanos). 

AGORA UMA PERGUNTA: Qual foi o americano de origem “também mulçumana” que acabou de ser empossado 

como "presidente”? Exatamente!!! - o próprio “Barack Hussein Obama”, de origem “também mulçumana”, ou 

seja, o chifre foi gerado no bode (Iraque, mulçumanos). “Chifre pequeno”, porque agora que ele assumiu a 

presidência em 20/01/09, ele vai parecer apenas “mais um presidente americano”, até que chegue a hora do 

chifre crescer bastante!!! 

 Uma prova notória e impressionante que esse chifre foi mesmo gerado no bode (mulçumanos), é o fato de ele 

carregar “descaradamente” o mesmo sobrenome do primeiro “grande chifre notável” do bode (mulçumanos) que 

foi quebrado, como dito acima, ou seja, o mesmo sobrenome de “Saddan Hussein”!!! O nome inteiro dele é “Barack 

Hussein Obama”. Veja abaixo a impressionante correlação dos sobrenomes:  

 Grande chifre notável do bode (mulçumanos): Saddan Hussein (1º Rei “Hussein”, agiu com tirania) 

 Chifre pequeno que saiu do bode (mulçumanos): Barack Hussein Obama (2º Rei “Hussein”, agirá com muito mais 

tirania do que o 1º rei acima) 

UMA ANALOGIA INDIRETAMENTE PROPORCIONAL 

A analogia bíblica a respeito do "Chifre pequeno" simbolizando "Barack Hussein Obama" e do "Grande chifre" 

simbolizando "Saddam Hussein" é impressionante, pois os tamanhos "grande e pequeno" dos chifres, são 

indiretamente proporcionais, confira abaixo: 

1. O "Grande chifre" em uma ditadura, teve abrangência pequena. (Foi ditador do Iraque) 

2. O "Chifre pequeno" em uma democracia, terá abrangência mundial. (Será ditador mundial) 

1 - O "Grande chifre" em "uma ditadura", teve uma abrangência pequena 

Saddan Hussein foi um grande ditador do Iraque dentro de um regime imposto durante 24 anos. Nesse período, ele 

teve características de "grande exaltação pessoal", tanto é que ele construiu "grandes obras faraônicas" que 

marcaram seu governo. Suas grandes características marcantes foram:  

 Saddam Hussein foi um ditador que ficou 24 anos no poder (Um grande mandato!) 

 Ele construiu vários "palácios gigantescos" super luxuosos que ostentavam sua posição de imperador 

(Grandes edificações!) - Leia matéria complementar "Palácios de Saddam devem virar atração turística" 

publicado na BBC Brasil. 

 Assim como o rei Nabucodonosor da Babilônia, Saddam Hussein tinha "grandes planos" de tornar o Iraque 

como a "Grande Babilônia" da antiguidade, e conseguiu. Veja em "A Babilônia de Saddam" - Veja também 

"Babilônia: Saddam e tropas americanas danificaram ruínas". 

Saddan Hussein não apenas pretendia fazer do Iraque uma "Nova Babilônia" em aparência, mas também pretendia 

que o Iraque se transformasse em um "império mundial" com foi a Babilônia de Nabucodonosor. Saddan Hussein 

sabia que poderia ter condições de dominar o mundo, pois o Iraque, através de suas grandes reservas petrolíferas, 

era um dos maiores fornecedores de petróleo para o mundo ocidental. Portanto, para iniciar uma estratégia de 

dominação mundial, Saddan Hussein, com esse ataque terrorista às Torres Gêmeas, pretendia iniciar um 

enfraquecimento e uma possível eliminação de seu maior inimigo, os Estados Unidos da América. Portanto, 

Saddan Hussein possuía uma ambição descaradamente "grande demais", o que revelava também uma "grande 

exaltação", por isso não conseguiu realizar seus planos como pretendia. Ele caiu pela palavra de I Pedro 5:5 que 

diz: "Deus resiste aos soberbos", ou seja, "o grande chifre" foi quebrado, como diz em Daniel 8:8 acima.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2005/11/051102_iraqpalacio.shtml
http://olavosaldanha.wordpress.com/a-babilonia-de-saddam/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/avconsole/bb_wm_fs.shtml?redirect=fs.shtml&lang=pt-br&nbram=1&nbwm=1&bbwm=1&bbram=1&ws_pathtostory=http://www.bbc.co.uk/go/wsindex/int/top/portuguese/-/portuguese/news/avfile/2008/11/&bbcws=1&ws_storyid=081114_babilonia_multi
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2 - O "Chifre pequeno", em "um ambiente de democracia", terá abrangência "mundial" 

Barack Hussein Obama além de um "presidente americano", ele é também um 

"líder mundial" como nenhum outro presidente americano. Essa influência de 

líder em todo o mundo é devido às suas habilidades e ao seu grande prestígio 

alcançado através da popularidade mundial, ou seja, ele só é esse "líder 

mundial" graças a "uma democracia mundial" que o elegeu e vêm 

aumentando seu poder cada vez mais! Quanto a sua forma de governar, 

atualmente é até considerado pelos críticos como um governo democrata, 

mas com características socialistas. A propósito, é nesta matéria da Veja 

"Camarada Obama", que Barack Obama é tido como um líder com 

características de um governo socialista, ou seja, aos poucos ele está 

demonstrando suas características e habilidades que desempenhará no 

mundo todo com "um ditador", ou seja, ele será um verdadeiro "imperador 

mundial". Resumindo, Barack Obama é tido como "chifre pequeno" nas 

profecias de Daniel porque "na democracia em que ele foi eleito" (tanto dos 

EUA como mundial), ele "não parece" que vai se transformar em um ditador mundial, mas as mesmas profecias de 

Daniel estão dizendo que SIM, ELE VAI SE TORNAR O DITADOR MUNDIAL MAIS CRUEL QUE EXISTIU!  

Também é chamado de "chifre pequeno" pelo fato de ser uma sincronia perfeita aos "chifres de cordeiro" da qual 

também o anticristo se assemelha, conforme descrito em Apocalipse 13:11. "Chifres de cordeiro" pelo fato de 

parecer ser uma pessoa humilde, de origem simples e com boas intenções. Esse tipo de perfil, "chifre pequeno", ao 

contrário do "grande chifre" que foi Saddan Hussein como vimos acima, alcança posições altíssimas!!! - Não queira 

estar aqui para comprovar essa regra de profecia bíblica! 

Para mais informações sobre as características que fazem com que ele se pareça com "um chifre pequeno", 

semelhante "aos de cordeiro", leia a Comprovação Bíblica "A APARÊNCIA DE UM CORDEIRO" na parte II deste 

documento da Revelação do Anticristo. 

SINCRONIA COM "O CHIFRE PEQUENO QUE FALAVA GRANDES COISAS", DE DANIEL 7 

Este mesmo "chifre pequeno", descrito aqui em Daniel 8 é o mesmo "chifre pequeno" também descrito em Daniel 7, 

pois suas características o descrevem como sendo a mesma pessoa já está identificada através desta Revelação do 

capítulo 8. As características descritas em Daniel 7 são "complementares" e "não entram em conflito" com as 

descritas neste capítulo 8 de Daniel aqui, pois deixam bem claro que este "chifre pequeno" representa "um 

poderio" expresso em uma pessoa, e mais uma vez "Barack Hussein Obama" atendeu perfeitamente as 

características da profecia sobre o "chifre pequeno" contida em Daniel 7. Confira, abaixo:  

Daniel 7:8 "Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro CHIFRE, PEQUENO, diante do qual três dos 

primeiros chifres foram arrancados; E EIS QUE NESTE CHIFRE HAVIA OLHOS, COMO OS DE HOMEM, E UMA 

BOCA QUE FALAVA GRANDES COISAS." - No trecho frisado acima em letras maiúsculas, está claramente se 

referindo ao poderio do "chifre pequeno" expresso na figura de um homem. Além de se tratar de "um homem", o fato 

de ter uma boca que falava "GRANDES COISAS", como diz o versículo, está em total conformidade com Barack 

Obama, pois com seus discursos em que ele diz de "UMA NOVA ERA DE PAZ E SEGURANÇA MUNDIAL", entre 

outras coisas, realmente podemos afirmar que ele está de acordo com a profecia de Daniel 7 onde diz que no "chifre 

pequeno" havia "olhos, como os de homem, E UMA BOCA QUE FALAVA GRANDES COISAS", o que caracteriza 

outra comprovação bíblica espetacular!   

Leia mais sobre o chifre pequeno de Daniel 7 dentro da 27ª Comprovação Bíblica com o título "O anticristo como o 

chifre pequeno de Daniel 7", na Parte II deste documento. 

O SENHOR JESUS VÊM MUITO EM BREVE!!! 

Um recado do SENHOR JESUS para todos nós em “Apocalipse 22:7” 

 “ Eis que cedo venho! Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.” 

........... 

*** VEJA MUITO MAIS COMPROVAÇÕES BÍBLICAS *** NA "PARTE II" DESTE DOCUMENTO: 

Parte II - "As Impressionantes Comprovações Bíblicas Complementares"  

http://veja.abril.com.br/180309/p_082.shtml
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 2ª COMPROVAÇÃO: 

“O ANTICRISTO E O ESPÍRITO DELE, estão "ambos" definitivamente no mundo” 

DANIEL 8:9b “o qual cresceu muito para o SUL, e para o ORIENTE, e para a TERRA FORMOSA;”  

A VITÓRIA ELEITORAL MAIS COMEMORADA DE TODOS OS TEMPOS! 

A vitória de Barack Obama, em 05 de novembro de 2008, foi comemorada pelo mundo inteiro. Ele está tendo uma 

ótima expectativa pelos líderes do Oriente Médio. Na "Terra Formosa", ou seja, em Israel, ele já recebeu as boas-

vindas através do próprio presidente de Israel como vimos acima. A região "para o Sul" no versículo acima, é a 

região ao sul de Israel, que compreende toda a África. Como todos já sabemos, Barack Obama, por ter origem 

"também africana" foi muito bem recebido e homenageado em todo continente africano, ou seja, ele realmente 

"cresceu muito para o Sul" como diz o versículo acima!- Ele foi recebido com êxtase por todo mundo! Confira 

nessas matérias a seguir publicadas na Globo.com “Euforia pela vitória de Obama se espalha pelo mundo” - "Vitória 

de Obama é comemorada pelo mundo" e "Barack Obama se torna o primeiro presidente negro dos EUA" e "Obama 

reacende o sentimento de esperança pelo mundo". Existe até o termo “obamania” ou “obama-mania” que na 

verdade já é o “espírito do anticristo” que praticamente já tomou conta de todo o planeta! - ONDE JÁ SE VIU 

TAMANHA COMOÇÃO MUNDIAL POR UM ÚNICO HOMEM??? - Nosso Senhor Jesus, "O REI dos reis", pelo 

contrário, foi levado à cruz pela multidão!  

UMA POSSE MUNDIALMENTE COMEMORADA COM ÊXTASE! 

Na posse de Barack Obama não foi diferente! Praticamente todos os países do mundo comemoraram "a posse" de 

um "presidente americano"! - Quem poderia imaginar uma cena dessas? - Isso só é possível de ser visto 

simplesmente porque O "ESPÍRITO DO ANTICRISTO" QUE JÁ ESTAVA NO MUNDO HÁ MUITO TEMPO, faz com 

que TODOS OS HABITANTES "DO MUNDO" RECEBAM MUITO BEM O HOMEM QUE SERÁ "O ANTICRISTO".  

Por isso que O mundo inteiro comemora a posse de Barack Obama, "o líder mundial" que o mundo TANTO 

esperava! - Veja a seguir um breve resumo de como foi comemorada a posse de Obama pelo mundo:  

Na FRANÇA, Nicolai Sarkozy, disse que "quer mudar o mundo com 

Obama" - um francês diz que espera que ele traga "paz para o mundo" 

e outro advogado francês diz que chorou de emoção ao ver o discurso! 

NA EUROPA: ROMA E MADRI também na mesma sintonia de 

celebração, povo bradando "OBAMA, OBAMA"! - Comemorações e 

festividades na ESPANHA e ITÁLIA - NA RÚSSIA haviam até bonecos 

comemorativos de Obama na Praça Vermelha de MOSCOU.  

 JAPÃO, a cidade OBAMA reuniu um fã clube do novo presidente e 

"vários japonês" usando camisetas com os dizeres "I Love Obama"! 

ORIENTE MÉDIO, aplausos e ESPERANÇA para a entronização de 

Obama - Clima de esperança em GAZA. No IRAQUE, Em Bagdá, um 

iraquiano também espera que Obama cumpra a promessa de encerrar a missão no país. - QUÊNIA vibrou e festejou 

desde manhã!  

Veja e confira ainda mais nas matérias com vídeos na Globo.com abaixo: 

NOS ESTADOS UNIDOS 

Barack Hussein Obama é o 44º presidente dos Estados Unidos  

Uma síntese completa de Obama desde o inicio do dia, a posse, 

bastante comentários sobre o discurso e as comemorações nos 

EUA. 

Posse de Barack Obama vira momento histórico nos EUA  

Mostra comemorações com Obama em bailes. Obama entra "sério" 

para posse! (com o tal "semblante feroz" da 5ª comprovação abaixo) 

Muito sinistro! 

Povo toma ruas de Washington para posse de Obama 
Muita vibração e comoção em Washington!  

  

http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL850681-16022,00-EUFORIA+PELA+VITORIA+DE+OBAMA+SE+ESPALHA+PELO+MUNDO.html
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL851414-10406,00-VITORIA+DE+OBAMA+E+COMEMORADA+PELO+MUNDO.html
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL851414-10406,00-VITORIA+DE+OBAMA+E+COMEMORADA+PELO+MUNDO.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM907311-7823-BARACK+OBAMA+SE+TORNA+O+PRIMEIRO+PRESIDENTE+NEGRO+DOS+EUA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM907036-7823-OBAMA+REACENDE+O+SENTIMENTO+DE+ESPERANCA+PELO+MUNDO,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM907036-7823-OBAMA+REACENDE+O+SENTIMENTO+DE+ESPERANCA+PELO+MUNDO,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951495-7823-BARACK+HUSSEIN+OBAMA+E+O+PRESIDENTE+DOS+ESTADOS+UNIDOS,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951613-7823-POSSE+DE+BARACK+OBAMA+VIRA+MOMENTO+HISTORICO+NOS+EUA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951534-7823-POVO+TOMA+RUAS+DE+WASHINGTON+PARA+POSSE+DE+OBAMA,00.html
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NO MUNDO - Incluindo o Oriente, o Sul e a Terra Formosa (Israel), como diz o versículo 

Mundo comemora a posse de Barack Obama - Na Inglaterra: Boneco de cera de Obama em Museu de Londres e 

Hong-Kong. Japão: Danças e comemorações na cidade chamada de Obama. No Quênia é saudado como "nosso 

filho e nossa esperança". Cartoons de Obama. Na Europa: líderes o saúdam! O presidente francês Sarcozy disse 

que "quer mudar o mundo junto com Obama" - Pequim, Irã, Gaza: Esperança - Em ISRAEL, Shimon Peres estava 

"rezando" por Obama. O Hamas quer mudança. No Iraque, alívio.  

Posse de Barack Obama é acompanhada com atenção pelo mundo todo - Em ISRAEL, um soldado e Shimon Peres 

falando sobre Obama. Depoimentos de esperança em Gaza e Iraque. Na EUROPA, líderes da Alemanha e França 

com grande esperança. Inglaterra: boneco de cera de Obama em Museu de Londres! Rússia: bonecos de Obama 

na Praça Vermelha de Moscou! Japão e Quênia também comemorando. O MUNDO comemora um novo símbolo 

que parece universal diz a repórter.  

Posse de Barack Obama é celebrada em vários países (Jornal das 10) - Na França, um telão e palmas para Obama. 

Festa na Espanha e Itália. No Japão: fã-clube para Obama! NO ORIENTE MÉDIO, aplausos e esperança com um 

depoimento de esperança! Em Gaza e Bagdá, esperança também. No Quênia, comemorações desde manhã! 

Mundo festejou a posse de Obama - Repórter: "Gente nos 4 cantos do planeta se sente parte dos acontecimentos". 

Europa, África, Oriente Médio: aplausos em um bar de Israel. América Latina com palavras de esperança por Hugo 

Chaves - Uma repórter chega a dizer "a lua de mel do mundo com os EUA passou bem a primeira noite"! 

Confira imagens marcantes da posse de Barack Obama - Um vídeo mostrando vários momentos da posse de 

Obama. - O MUNDO TODO SAUDANDO COMO "O MESSIAS"! 

ALGUMAS IMAGENS DA COMEMORAÇÃO DA POSSE DE OBAMA EM TODO MUNDO!  

Uma verdadeira "aclamação mundial" pela chegada do homem que, biblicamente é "o príncipe deste mundo" 

   
Na Europa: multidão atenta Na Europa: multidão explode de alegria Em Londres: boneco de cera de Obama  

   
Boneco de Obama em Moscou Cidade no Japão tem fã-clube de Obama No Japão: dança em cidade de pescadores  

   
Bar de Jerusalém: Aplausos para Obama Até garrafa de champagne para Obama África: "Nosso Filho, Nossa Esperança" 

  

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951624-7823-MUNDO+COMEMORA+A+POSSE+DE+BARACK+OBAMA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951528-7823-POSSE+DE+BARACK+OBAMA+E+ACOMPANHADA+COM+ATENCAO+PELO+MUNDO+TODO,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951578-7823-POSSE+DE+BARACK+OBAMA+E+CELEBRADA+EM+VARIOS+PAISES,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951715-7823-MUNDO+FESTEJOU+A+POSSE+DE+OBAMA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951708-7823-CONFIRA+IMAGENS+MARCANTES+DA+POSSE+DE+BARACK+OBAMA,00.html
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NA ÁFRICA - A região SUL a que se trata o versículo (ao sul em relação a Israel) 

Quenianos celebram a posse de Obama - Danças com música e cartazes com dizeres de Obama. 

Quênia vive expectativa pela posse de Barack Obama - Fala-se de "obama-mania" e mostra comemorações com 

tambores e pífaros. 

No Quênia, moradores celebram posse de Obama - Mostra cantos e danças e um cartaz: "Parabéns Nosso Filho, 

Nossa Esperança".  

Quênia fez feriado para a posse de Obama - Grande cobertura com entrevista à família de Obama no Quênia, 

comemorações e depoimentos. 

BRASIL 

Brasileiros e americanos assistem posse de Obama na TV - Uma síntese da vitória de Obama no Brasil. 

Máscaras de Obama farão sucesso no carnaval carioca - Mostra uma "obamania" através de vários tipos de 

máscaras para comemorar a vitória de Obama no carnaval. 

MAIS DE "OBAMA-MANIA" NO ORIENTE 

Obama vira doce durante visita à Turquia 

(06/04/09) 

O confeiteiro Nadir Gullu segura forma com 

uma baklava (doce típico da Turquia) feita com 

a imagem de Barack Obama em Istambul. A 

sobremesa foi feita em homenagem à visita do 

presidente norte-americano ao país e foi 

batizada de 'Baracklava'. (Foto: Reuters)  

Indústria Obama atrai negócios e turistas a Washington - (Texto) A "obama-mania" em 

Washington - 19/01/09 Vendas de produtos ligados ao futuro líder dos EUA aquece 

economia da capital. 

CONCLUSÃO BÍBLICA  

Nem o próprio Senhor Jesus Cristo, que é "O Príncipe dos príncipes" teve uma aclamação mundial nessas 

proporções ao entrar em Jerusalém! Já Barack Obama, obteve tamanha recepção, porque o mundo todo é do 

maligno, conforme diz I João 5:19 "o mundo inteiro jaz no Maligno."! - Barack Obama teve tal aclamação mundial 

porque, de fato, ele é "o príncipe deste mundo" que estava para chegar, mais conhecido por nós cristãos como  

"o anticristo". O próprio Senhor Jesus disse mesmo que ele viria em João 14:30 "Vem o príncipe deste mundo". 

Toda essa comoção em torno de Obama, nessa onda de "obama-mania" pelo mundo, é resultado do encontro final 

do "espírito do anticristo presente no mundo" com o próprio "anticristo" em pessoa! Finalmente, os dois se 

encontraram, ou seja, "o anticristo e o espírito do anticristo que estava no mundo"! - O “espírito do anticristo” 

já estava no mundo há muito tempo, mas agora o “homem do pecado”, ”o iníquo” acabou de ser apresentado ao 

mundo. Leia o que já dizia em I João 4:3 “E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus; mas é o 

ESPÍRITO DO ANTICRISTO, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; E AGORA JÁ ESTÁ NO 

MUNDO.” – A Bíblia já vem denunciando que o "espírito do anticristo" já está no mundo há muito tempo! - Agora 

que ele já assumiu o poder como “líder mundial extra-oficial”, ele vai crescer ainda mais, até que chegue a hora 

dele se tornar o “imperador mundial”, ou seja, “o homem vil”, “o iníquo”, “o anticristo”!!! - Portanto, não se 

engane nem se acomode! - Vai ser tudo muito sutil! - Quando ele começar a ser admirado e ovacionado por suas 

benfeitorias mundiais, não se empolgue para admirá-lo também, pois você já está sendo advertido sobre a 

verdadeira identidade dele "com boa antecedência" através desta Revelação! 

O SENHOR JESUS JÁ ESTÁ VOLTANDO!!! 

Um recado do SENHOR JESUS para todos nós em “Lucas 12:40” 

 “Estai vós também apercebidos; porque, numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem.” 

*** VEJA MUITO MAIS COMPROVAÇÕES BÍBLICAS *** NA "PARTE II" DESSE DOCUMENTO: 

Parte II - "As Impressionantes Comprovações Bíblicas Complementares"  

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951201-7823-QUENIANOS+CELEBRAM+A+POSSE+DE+OBAMA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM950854-7823-QUENIA+VIVE+EXPECTATIVA+PELA+POSSE+DE+BARACK+OBAMA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951397-7823-NO+QUENIA+MORADORES+CELEBRAM+POSSE+DE+OBAMA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951527-7823-QUENIA+FEZ+FERIADO+PARA+A+POSSE+DE+OBAMA,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM951569-7823-BRASILEIROS+E+AMERICANOS+ASSISTEM+POSSE+DE+OBAMA+NA+TV,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM955679-7823-MASCARAS+DE+OBAMA+FARAO+SUCESSO+NO+CARNAVAL+CARIOCA,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1075136-5602,00-OBAMA+VIRA+DOCE+DURANTE+VISITA+A+TURQUIA.html
http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL961756-16108,00-INDUSTRIA+OBAMA+ATRAI+NEGOCIOS+E+TURISTAS+A+WASHINGTON.html
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VEJA O ESTRAGO QUE O “ANTICRISTO” VAI FAZER QUANDO ELE SE REVELAR! 

DANIEL 8:10 “e se engrandeceu até o exército do céu; e lançou por terra algumas das estrelas desse 

exército, e as pisou.” – “Exército do céu” aqui neste caso, simboliza a ”nação de Israel” com sua força de defesa, 

pois no Velho Testamento, eram conhecidos como “exército do Senhor”, pois o “Senhor dos Exércitos”, o Deus 

Todo-Poderoso, lhes concedia muitas vitórias. Veja essa declaração da boca do próprio Rei Davi escrito em  

I Samuel 17:45: “Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo; mas eu venho a 

ti em nome do SENHOR DOS EXÉRCITOS, O DEUS DOS EXÉRCITOS DE ISRAEL, a quem tens afrontado.”   

Com a quebra do “acordo de paz” da região, por parte de Israel, na metade do que foi proposto (Leia Daniel 9:27 

abaixo),ele então vai cercar Jerusalém com exércitos para “destruí-la sumariamente” e conseqüentemente vai 

também destruir o “Santuário de Deus” em Israel (Daniel 9:26). Estará dando inicio então a terrível e tão temida 

“Grande Tribulação”, com os 7 SELOS, as 7 TROMBETAS e as 7 TAÇAS DA IRA DO DEUS TODO-PODEROSO 

SOBRE A TERRA!!! - Nesse período também, a humanidade presenciará a “3ª GUERRA MUNDIAL” e ainda 

depois, no final da Grande Tribulação, a terrível “GUERRA DO ARMAGEDON”. - MEU DEUS!!! 

Daniel 9:26,27 “26 ...e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma 

inundação; E ATÉ O FIM HAVERÁ GUERRA; estão determinadas ASSOLAÇÕES. 27 E ele fará um pacto firme com 

muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação;” 

O próprio Senhor Jesus avisou sobre isso, quando profetizou em Lucas 21:20 “Mas, quando virdes Jerusalém 

cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação” - Ele vai acabar com todo tipo de sacrifícios e 

rituais religiosos por achar que isso pode ser uma ameaça a “Nova Ordem Mundial”.  

ELE TERÁ UMA EXALTAÇÃO E UMA OUSADIA COMO JAMAIS VISTO! 

DANIEL 8:11 “Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército; e lhe tirou o holocausto contínuo, e o 

lugar do seu santuário foi deitado abaixo.” – O “príncipe do Exército”, neste caso é o “Senhor Jesus Cristo”, ou 

seja, vai se engrandecer tanto que vai “ousar” tomar o lugar do Príncipe dos príncipes, "Jesus Cristo". SIM, 

acreditem, ele vai fazer isso! - Esse “líder mundial extra-oficial”, assim que fizer o “Acordo de Paz de 7 anos”, que 

é a “70ª Semana de Daniel”, como intermediador do acordo, vai ajudar a reconstruir o “Santuário de Deus” 

conhecido como "Templo de Salomão", permitindo o início do holocausto contínuo ao povo judeu! O “Ultimo 

Templo” foi destruído pelos romanos no ano 70 d.C em Jerusalém, ou seja, há muito tempo atrás. 

O CRUEL GOLPE DO ANTICRISTO EM ISRAEL! 

Na verdade, com sutileza, sagacidade e astúcia, após “um certo tempo” da construção do santuário, e "após o 

Arrebatamento dos Santos da Igreja de Cristo", ele mesmo, Barack Obama, já empossado como "líder mundial 

supremo", ou seja,  como "o anticristo”, retirará o “holocausto contínuo dos judeus” e juntamente com "o falso 

profeta", que formam "a besta", terá a ousadia de entrar e de se assentar nesse “Santuário de Deus”, se 

apresentando como Deus.  Então se cumprirá o que está escrito em II-Tessalonicenses 2:3,4 “3 Ninguém de modo 

algum vos engane; porque isto não sucederá sem que venha primeiro a APOSTASIA e seja REVELADO o homem 

do pecado, o filho da perdição, 4 aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de 

adoração, DE SORTE QUE SE ASSENTA no santuário de Deus, apresentando-se como Deus”. A "apostasia" já 

está em pleno vigor, com a fé entrando em extinção! - O "homem do pecado", que será "o anticristo" já está 

sendo revelado através desta GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!!! - Continuando a seqüência 

acima. Ele impedirá que o povo de Israel continue a sacrificar ao Deus verdadeiro, conforme ordenado pelo próprio 

Deus através da lei de Moisés na Torah, a bíblia dos judeus, que é o “Pentateuco” do nosso Velho Testamento. - 

Com isso, o anticristo estará cometendo uma terrível abominação, profanando o “Santuário de Deus”. Estará sendo 

estabelecida a “transgressão assoladora”, também conhecida como 

"abominação desoladora", ou seja, essa transgressão cometida pelo 

anticristo é considerada "tão abominável" por Deus, que fará com que 

sejam derramadas sobre "o assolador" (o anticristo) e sobre toda a terra, 

as indignações da ira de Deus. - Por decreto mundial, ele estará também 

"proibindo" todo tipo de sacrifícios e rituais religiosos por ser considerada 

uma ameaça a “Nova Ordem Mundial”. Ele estará instituindo então, uma 

"Nova Religião Mundial", que é "a besta", ou seja, uma união do 

anticristo com o falso profeta. Esta "abominação desoladora" estará 

então dando início a TERRÍVEL GRANDE TRIBULAÇÃO! - Confira abaixo:  
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Mateus 24:15,21 “15 Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta 

Daniel (quem lê, entenda) ... 21 porque haverá então uma TRIBULAÇÃO TÃO GRANDE, como nunca houve desde o 

princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.”  

Neste caso então, os judeus não vão admitir tamanha blasfêmia! Eles abrirão os olhos e não permitirão que 

“este Falso Messias” se assente no “Santuário de Deus”, se apresentando como Deus, pois o único que pode 

fazer isso, segundo a tradição religiosa dos judeus é o Verdadeiro Messias (que eles mesmos rejeitaram, a saber, 

Jesus Cristo). Os judeus não vão admitir isso jamais, pois seus olhos se abrirão e eles verão que ele, "o anticristo", 

"a própria besta" não é o Messias tão esperado por eles há tempos. Com isso, os judeus então QUEBRARÃO 

esse "ACORDO DE PAZ” proposto por esse “líder mundial”. Com a quebra do "Acordo de Paz" por parte de 

Israel, ele então derrubará o templo judeu, como descrito no alto. 

A "OPERAÇÃO DO ERRO" 

DANIEL 8:12 “E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da 

transgressão; lançou a verdade por terra; e fez o que era do seu agrado, e prosperou.”  

A nação de Israel com sua defesa militar e suas tradições religiosas serão entregues nas mãos do anticristo para ele 

fazer o que bem entender, ou seja, para que sejam destruídos. Com a quebra do “acordo de paz” da região, por 

parte de Israel, ele simplesmente “destruirá Jerusalém”, ou seja, a “Terra Formosa” onde “A Verdade”, que é o 

nosso Senhor Jesus Cristo deveria ter sido entronizado quando entrou em Jerusalém, antes de ser crucificado. 

Com essa destruição de Jerusalém juntamente com o santuário, o anticristo estará jogando a verdade por terra por 

um tempo determinado, como descrito abaixo: 

Daniel 9:26 ”E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário” 

Mateus 24:2 “Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre 

pedra que não seja derribada.” 

Ele vai lançar a “verdade por terra” criando a “sua própria verdade”, a verdade que o mundo prefere acreditar! 

Com associação ao “falso profeta”, que ressurgirá ao mundo de forma espetacular e inimaginável, ele então 

instituirá uma “Nova Ordem Mundial” com uma “Nova Religião Mundial”, tendo o “falso-profeta” como sendo 

“uma espécie de deus” que se apresentará diante de toda humanidade. Ele receberá aprovação e credibilidade do 

mundo, pois como diz o versículo acima, “ele prosperará” em seus projetos malignos. Tudo isso acontecerá 

imediatamente após o “Arrebatamento da Igreja de Cristo”, ou seja, após a retirada do “Espírito Santo” deste 

mundo, que até então estava presente em nós “Igreja de Cristo”. Então, Satanás e seus principados terão “uma 

autorização temporária" para executarem seus planos malignos sobre toda humanidade! Esse episódio todo vai ser 

permitido pelo fato das transgressões praticadas pela humanidade ter chegado ao cúmulo, como veremos mais 

detalhes no versículo 23 de Daniel mais abaixo. Isso é o que Deus, em sua palavra, chama de “A OPERAÇÃO DO 

ERRO”, que viria sobre toda a humanidade, para que o mundo então creia na mentira, pois insistiram em recusar a 

“Verdade de Deus”, ou seja, “JESUS CRISTO, O AMOR DA VERDADE”, como vemos abaixo: 

II Tessalonicenses 2:9-11  

“9 A ESSE INÍQUO cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, 10 

e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam O AMOR DA VERDADE para serem 

salvos. 11 E por isso Deus lhes envia A OPERAÇÃO DO ERRO, para que creiam na mentira;” - Esta mesma 

"OPERAÇÃO DO ERRO", segundo o Senhor Jesus diz em Apocalipse, é também chamada de "A PROVAÇÃO QUE 

HÁ DE VIR SOBRE O MUNDO INTEIRO". Confira no versículo abaixo:  

Apocalipse 3:10,11  
"10 Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da HORA DA  

PROVAÇÃO QUE HÁ DE VIR SOBRE O MUNDO INTEIRO, para pôr à prova os que habitam sobre a terra.  

11 VENHO SEM DEMORA; GUARDA O QUE TENS, PARA QUE NINGUÉM TOME A TUA COROA." 

 
Veja mais sobre este tópico abaixo...   
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ELE INSTITUIRÁ A "NOVA ORDEM MUNDIAL"!!! 

Nessa "Operação do Erro", ele então criará uma "Nova Ordem Mundial" com leis e decretos totalmente ousados e 
radicais pelo mundo todo. Em Daniel capítulo 7, paralelo a este capítulo 8 que estamos analisando, há uma narrativa 
impressionante a respeito do que "o anticristo" instituirá nessa Nova Ordem Mundial. Confira: 
Daniel 7:25  
"Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo; CUIDARÁ EM MUDAR OS TEMPOS E 

A LEI; os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo."  
O trecho "cuidará em mudar os tempos e a lei" é a "cerne" da Nova Ordem Mundial, pois isso significa que ele 
mudará a contagem convencional dos anos cuja referência é o próprio Cristo. Portanto, na Nova Ordem Mundial não 
haverá mais a contagem dos anos em "d.C" (depois de Cristo). Por exemplo, os anos que conhecemos como 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 d.C (depois de Cristo) serão extintos! - A Nova Ordem Mundial terá uma nova contagem, 
pois será considerada um "marco zero" na humanidade, ou seja, uma "Nova Era Mundial". Concluindo o trecho 
marcado acima, nessa Nova Ordem Mundial, o anticristo também criará leis e decretos de abrangências mundiais 
para que o domínio dele seja sobre toda humanidade!  
No livro de Apocalipse também há uma narrativa do anticristo que está em total sincronia com os capítulos 7 e 8 de 
Daniel acima. Confira esta verdade bíblica abaixo:  

OBS: Frisei com letras maiúsculas sublinhadas os verbos imperativos que expressam a NOVA ORDEM MUNDIAL: 

Apocalipse 13:11-17   
"11 E vi subir da terra outra BESTA, e tinha DOIS CHIFRES semelhantes aos de um cordeiro; e falava como dragão 

12 Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença; e FAZIA que a terra e os que nela 

habitavam ADORASSEM a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. 13 E operava grandes sinais, de maneira 

que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens; 14 e, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na 

presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes DIZIA QUE FIZESSEM uma imagem à besta 

que recebera a ferida da espada e vivia. 15 Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a 

imagem da besta falasse, E FIZESSE que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. 16 E FEZ 

que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ou na 

fronte, 17 para que NINGUÉM PUDESSE comprar ou vender, senão aquele que TIVESSE o sinal, ou o nome da 

besta, ou o número do seu nome."  

Conforme podemos notar acima, a "Nova Ordem Mundial", ou seja, "o reinado da besta" se resume em: 

 UM ÚNICO GOVERNO MUNDIAL, (o líder político mundial, "o anticristo", o 1º chifre da besta citada acima) 

 UMA ÚNICA RELIGIÃO MUNDIAL, (o líder religioso como "único deus", "o falso profeta", o 2º chifre da besta) 

 UMA ÚNICA POPULAÇÃO MUNDIAL (versículo 16) 

 UMA ÚNICA ECONOMIA MUNDIAL (versículo 17) 

Atualmente, através da globalização, os "sistemas de controle mundiais" já estão totalmente desenvolvidos para 
que a NOVA ORDEM MUNDIAL seja instituída imediatamente quando chegar o momento! - O "Acordo de Paz 
Mundial" que originalmente será proposto no Oriente Médio envolvendo Israel será o início da "Nova Ordem Mundial"! 

É MUITO IMPORTANTE salientar que a "NOVA ORDEM MUNDIAL", que é o "reinado da besta", será instituída 
"plenamente" apenas como uma forte "represália maligna" ao desaparecimento mundial de bilhões de pessoas 
devido ao ARREBATAMENTO DA IGREJA DE CRISTO e o surgimento de outras bilhões de pessoas na terra devido 
à ressurreição dos que morreram "sem Cristo", desde Cristo até o momento quando retornarem, "para vergonha e 
desprezo eterno", conforme registrado em Daniel abaixo: 
Daniel 12:1  

"Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo; e haverá um 

tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o 

teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 2 E MUITOS DOS QUE DORMEM NO PÓ DA TERRA 

RESSUSCITARÃO, UNS PARA A VIDA ETERNA, E OUTROS PARA VERGONHA E DESPREZO ETERNO." 

O SENHOR JESUS JÁ ESTÁ VOLTANDO!!! 

Alguns recados do SENHOR JESUS para todos nós:  

Marcos 13:23 

 “Ficai vós, pois, DE SOBREAVISO; eis que de antemão vos tenho DITO TUDO.” 

Apocalipse 22:12 

 “EIS QUE CEDO VENHO e está comigo a minha recompensa,  

para retribuir a cada um segundo a sua obra.”  
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A SURPREENDENTE REVELAÇÃO DOS 2300 DIAS PROFÉTICOS 

DANIEL 8:13,14 “Depois ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até quando 

durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e à entrega do santuário e 

do exército, para serem pisados? 14 Ele me respondeu: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; então o 

santuário será purificado.”  

Este é o tempo referente em que esses “eventos mencionados pelo anjo” irão durar “em número de dias” até o 

final da 70ª semana. Este período, divulgado nesta profecia, digamos, é “revelador demais”, pois deixa muito claro 

que o santuário será reconstruído com rapidez, iniciando então o holocausto contínuo, logo após o início da “Aliança 

de Paz de 7 anos” que será proposto, também conhecido como a “Última ou 70ª Semana de Daniel”.  

Veja ilustração abaixo para entender o quanto a divulgação desse período é “impressionante”! 

 

Nesses 2300 dias, ou seja, 6 anos, 4 meses e 20 dias “proféticos”, acontecerá tudo o que está predito na profecia de 

Daniel dentro da 70ª Semana, iniciando com o “holocausto contínuo” até o fim dessa 70ª Semana. Esse é o tempo 

em que o anticristo vai ter autorização para fazer suas ações e abominações, para que então “o santuário” seja 

purificado! Quando o anticristo cometer a “transgressão assoladora”, ou a "abominação desoladora", 

profanando o “santuário de Deus” em Israel, então o Planeta Terra sofrerá a terrível e catastrófica “Grande 

Tribulação”, conforme escrito no livro do profeta Daniel abaixo: 

Daniel 12:1 “Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo; e 

haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo; mas naquele tempo 

livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.”- Nesse período, para que então o santuário seja 

purificado, será permitido ao anticristo fazer o seguinte durante esse “acordo de paz”: 

 Dar início ao holocausto contínuo para os judeus; (O “Santuário de Deus” em Israel estará pronto após 220 dias 

passados do "acordo de paz" ( 7 meses e 10 dias proféticos ) para iniciar os sacrifícios do "holocausto contínuo") 

 Cometer a “transgressão assoladora”; - Na metade do acordo, com a transgressão assoladora, quebrarão o 

acordo de paz, dando início então a terrível “Grande Tribulação” incluindo a Terceira Guerra Mundial. 

 Destruir o “Santuário de Deus“; O anticristo destruirá a cidade e o Santuário que ele ajudou a construir em Israel. 

 Entrega do Exército (O anticristo com a besta “vencerá” as Forças de Defesa de Israel, pois terá permissão para 

isso, conforme ordem e permissão divina descritas nessa profecia). Essa guerra também estará dando início a 

“Terceira Guerra Mundial” e a terrível “Grande Tribulação”. Tudo isso está para acontecer em breve, AINDA 

NESSA GERAÇÃO, para que se cumpra o que está escrito nas profecias. Confira abaixo: 
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Daniel 9:26,27  

“...e o povo do príncipe que há de vir DESTRUIRÁ A CIDADE E O SANTUÁRIO, e o seu fim será com uma 

inundação; E ATÉ O FIM HAVERÁ GUERRA; estão determinadas assolações. 27 E ele fará um pacto firme com 

muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação; e sobre a asa das 

abominações virá o assolador; e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador.” 

Essa destruição catastrófica, durante a “Grande Tribulação”, é necessária para que o Santuário seja purificado. Essa 

purificação criará condição ideal para que a “Santa Cidade”, a “Nova Jerusalém” e o próprio Deus na pessoa do 

SENHOR JESUS CRISTO, que descerão dos céus, possam descer e pousar em uma terra já purificada, após a 

Grande Tribulação que haverá nesse período.  Confira em Apocalipse:  

Apocalipse 21: 2-4  

“2 E vi a SANTA CIDADE, a NOVA JERUSALÉM, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva 

ataviada para o seu NOIVO. 3 E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está 

com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, E DEUS MESMO ESTARÁ COM ELES.  
4 Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem 

dor; porque já as primeiras coisas são passadas.”  

Reação do profeta Daniel (não necessita interpretação) 

DANIEL 8:15 a 19  

“15 Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma 

semelhança de homem. 16 E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse: 

Gabriel, faze que este homem entenda a visão. 17 Veio, pois, perto de onde eu estava; e vindo ele, fiquei 

amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se 

refere ao tempo do fim. 18 Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra; 

ele, porém, me tocou, e me pôs em pé. 19 e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último 

tempo da ira; pois isso pertence ao determinado tempo do fim.” – Eu particularmente me identifiquei muito com 

os versículos 18 e 19.  

 

A seguir então, vamos a "interpretação enigmática dos principados" que foi dada ao anjo Gabriel para que se 

cumprisse apenas "no último tempo da ira; pois isso pertence ao determinado tempo do fim" conforme escrito 

claramente no último versículo acima!!! 

 

 

 

O SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO ADVERTE: 
"VIGIAI, POIS, EM TODO O TEMPO, ORANDO, PARA QUE POSSAIS ESCAPAR DE TODAS ESTAS 

COISAS QUE HÃO DE ACONTECER, E ESTAR EM PÉ NA PRESENÇA DO FILHO DO HOMEM." 
Lucas 21:36  
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 3ª COMPROVAÇÃO: 

A INTERPRETAÇÃO DOS PRINCIPADOS PELO ANJO GABRIEL 

DANIEL 8:20,21 “20 Aquele carneiro que viste, o qual tinha dois chifres, são estes os reis da Média e da 

Pérsia. 21 Mas o bode peludo é o rei da Grécia;” - Baseado nessa interpretação, temos a tabela abaixo: 

Simbologia Impérios Antigos Os reis da época Países atuais Os reis atuais 

Carneiro Média e Pérsia Dário e Ciro Estados Unidos Bill Clinton e George Bush 

Bode peludo Grécia Alexandre, o grande IRAQUE Saddan Hussein 

Apresentação dos principados (nos dias do profeta Daniel) Os mesmos principados (nos dias de hoje) 

CARNEIRO  Reis da Média e Pérsia (o principado)  EM NOSSOS DIAS: EUA (Bill Clinton e George W. Bush) 

Interpretação: Os "reis da Média e da Pérsia", declarados pelo anjo Gabriel, "são na verdade", "fortes 

principados espirituais" para conquista de um império mundial. Esses principados podem se apoderar de qualquer 

rei ou líder de uma nação para tal finalidade. Na época de Daniel, esses principados obtiveram esse nome pelo anjo 

Gabriel, por estarem se apoderando "naquele momento" dos reis terrenos da Média e da Pérsia, como os 

imperadores Dário e Ciro, para a conquista de um império mundial, "o império da Média e da Pérsia". (Veja Dário o 

grande, e Ciro o Grande, na Wikipedia). Já em nossos dias, esse "carneiro" é os EUA, pois os "principados da 

Média e da Pérsia" agiram por intermédio dos ex-presidentes "Bill Clinton" e "George W. Bush", que foram os dois 

últimos presidentes até o fatídico atentado histórico das Torres Gêmeas. Eles também possuíam “o mesmo espírito 

dominador e conquistador dos principados da Média e da Pérsia”, como da mesma forma no passado também 

possuíram os imperadores Dário e Ciro, visto acima. Esses "principados conquistadores da Média e da Pérsia" 

também estavam “simbolicamente representados” nas Torres Gêmeas, "como uma marca de possessão no 

mundo físico", até o dia em que caíram, e junto com elas caíram também o poderio americano típico dos 

principados da Média e da Pérsia. Portanto, "CAIU" o poderio desses principados nos EUA! Este foi o motivo pelo 

qual foram interrompidas as influências políticas de George W. Bush e de Bill Clinton, tanto é verdade, que não 

conseguiram influência o suficiente para elegerem seus candidatos indicados à presidência, que foram John McCain 

e Hillary Clinton. Caiu "o principado da Média e da Pérsia" no trono dos EUA para se levantar um principado ainda 

muito pior nesse mesmo trono, ou seja, "o principado da Grécia", como veremos abaixo. 

BODE PELUDO  Rei da Grécia (o principado)  EM NOSSOS DIAS: IRAQUE (Saddan Hussein) 

Interpretação: Esse "rei da Grécia", revelado pelo anjo Gabriel, é o tipo de "principado espiritual mais poderoso" 

que se pode existir no mundo espiritual para conquista de um império mundial. Como vimos acima, esses 

"principados espirituais" se apoderam de líderes de nações para formação de um império mundial. Nos dias de 

Daniel, esse principado obteve esse nome "rei da Grécia" porque seria mais poderoso e ganancioso do que o  

principado do "rei da Pérsia", pois quando esse principado apareceu mais tarde para atuar no rei da Grécia, em 

"Alexandre, o grande", ele então derrotou o rei da Pérsia com grande astúcia, mesmo estando em menor número. 

Em nossos dias, esse "principado da Grécia", esteve sobre "Saddan Hussein" do Iraque, pois ele possuía “o 

mesmo espírito conquistador” do qual possuía “Alexandre, o grande” (Veja mais sobre Alexandre o grande na 

Wikipédia). Assim como Alexandre, rei da Grécia, que conquistou todo o mundo conhecido de sua época, derrotando 

seu principal inimigo, Dário, imperador da Pérsia, Saddan Hussein também possuía "o mesmo intento" de 

conquistar todo o mundo conhecido de hoje! Este foi o motivo de Saddan Hussein ter "planejado e comandado 

secretamente" o ataque terrorista às Torres Gêmeas, pois pretendia iniciar uma eliminação de seu principal inimigo, 

"os reis terrenos possuidores do principado medo-persa", ou seja, os "Estados Unidos da América", mas ele 

não obteve "a vitória final" em seu plano maligno. Saddan Hussein, como o "grande chifre" e sendo "o 1º rei 

Hussein", não conseguiu alcançar o poder mundial, mas o principado da Grécia "estrategicamente" conseguiu 

alcançar o poder mundial mesmo assim, pois esse mesmo principado, ainda na cabeça do bode, se transferiu para 

"o chifre pequeno" na pessoa de Barack Hussein Obama, "o 2º rei Hussein", alcançando finalmente, o trono para 

exercer o maior poder sobre a terra! - Simplesmente IM-PRES-SIO-NANTE!!!  

O Senhor, portanto, está nos revelando no livro do profeta Daniel, "as estratégias secretas" desses principados no 

mundo espiritual! 

Logo mais abaixo, uma análise em Principados Espirituais e Tipologias...  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dario,_o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dario,_o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciro_II_da_P%C3%A9rsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_o_grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_o_grande
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PRINCIPADOS ESPIRITUAIS E TIPOLOGIAS 

O anticristo então, como "o chifre pequeno", por ter saído da cabeça do bode, também terá "o mesmo principado" 

do rei da Grécia, "o tipo" de principado espiritual MAIS PODEROSO QUE EXISTE!!! - Com este mesmo principado 

da Grécia, "Alexandre, o grande", além de derrotar e conquistar o grande "império persa do rei Dário", também 

possuía uma "ambição incontrolável e incompreensível". Alexandre chegou até ser considerado como sendo "o 

filho de Zeus", ou seja, "um deus". Portanto, o principado do "rei da Grécia" é o poder máximo vindo das trevas! 

No entanto, é muito importante salientar que o nome "rei da Grécia" é apenas "um tipo", "uma figura" do "maior 

poder maligno" existente no mundo espiritual, ou seja, o poder do próprio Satanás. Na Bíblia, esse mesmo poder 

também foi atribuído ao "rei da Babilônia" (Isaias 14), ao "rei e príncipe de Tiro" (Ezequiel 28) e ao "rei do Egito" 

(como o assírio de Ezequiel 31). - A nomenclatura "Rei da Grécia" é apenas "o tipo" mais recente para esta 

designação espiritual! Barack Obama, pelo fato de ter o mesmo principado da Grécia como agente propulsor, 

quando se manifestar como "o anticristo", também terá a mesma característica de "pretender ser igual a um 

deus", pois como já sabemos pela revelação da palavra, ele alcançará o poder e o domínio sobre todo o mundo 

globalizado de hoje como "líder mundial oficializado" no momento determinado! 

Como vimos então, "principados espirituais" são fortes potestades malignas, ou "principados" que atuam através 

de reis e líderes terrenos de uma nação com a finalidade de dominar e conquistar toda humanidade através da 

formação de império mundial. Eram a esses principados e potestades que o anjo Gabriel estava se referindo ao 

profeta Daniel ao dar a interpretação, pois no mundo espiritual, no qual estava o anjo Gabriel, "considera-se 

primariamente os principados e potestades" que atuam neste mundo! - Essa "verdade espiritual" foi claramente 

descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, como vemos abaixo: 

Efésios 6:12 ”Porque NÃO temos que lutar contra a carne e o sangue, MAS, SIM, contra os PRINCIPADOS, contra 

as POTESTADES, contra os PRÍNCIPES DAS TREVAS DESTE SÉCULO, contra as hostes espirituais da maldade, 

nos lugares celestiais.” - Esses principados e potestades atuam no mundo espiritual até o dia de hoje, em lugares 

celestes, ou seja, nas alturas. Portanto, o anjo Gabriel ao interpretar a visão do carneiro e do bode para o profeta 

Daniel como vimos acima, na verdade ele estava se referindo aos principados espirituais mais poderosos que 

estariam atuando "em nossos dias". Em outras palavras, "os principados e potestades" denominados pelo anjo 

Gabriel de "os reis da Média, da Pérsia e da Grécia" atuaram em nossos dias através dos líderes das nações que 

vimos acima, que são: CARNEIRO: Estados Unidos, pelos ex-presidentes Bill Clinton e George W. Bush 

(principados: "reis da Média e Pérsia") e BODE PELUDO: Iraque, por Saddan Hussein (principado: "rei da Grécia"). 

Uma grande prova que esses principados agem até o dia de hoje, está registrado no livro do profeta Isaias.  

O Senhor Deus Todo-Poderoso, ao descer nas nuvens dos céus, irá 

derrotar tanto os principados espirituais como os reis terrenos que atuam 

em total paralelismo. Confira abaixo: 

Isaias 24:21 ”Naquele dia O SENHOR castigará OS EXÉRCITOS DO 

ALTO NAS ALTURAS, E OS REIS DA TERRA SOBRE A TERRA.”  

Portanto, esses trechos bíblicos acima deixaram muito claro que existe 

uma "Tirania Mundial" causada pelos "principados espirituais da 

Pérsia e da Grécia" entre os poderosos da terra até o dia de hoje e que 

em breve serão todos exterminados no Grande Dia do Senhor, como 

escrito abaixo no livro do profeta Joel:  

Joel 2:11 ”E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial; e poderoso é 

quem executa a sua ordem; pois o DIA DO SENHOR é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar?”  

DEFESA DA "INTERPRETAÇÃO ESPIRITUAL" DOS PRINCIPADOS 

A interpretação trazida pelo anjo Gabriel é TOTALMENTE ESPIRITUAL! 

É óbvio que o anjo Gabriel não iria "de forma alguma" revelar a Daniel os "nomes reais" dos líderes e das nações 

atuais de onde surgiria "o anticristo". Já imaginou o anjo Gabriel, há mais de 2.500 anos atrás, revelar os nomes 

dos líderes e das nações que conhecemos hoje e que estão envolvidas nessa trama do surgimento do anticristo? 

Além de não ser típico da natureza divina agir dessa forma, seria totalmente fora dos padrões bíblicos de 

escatologia! Portanto, a interpretação feita pelo anjo Gabriel é uma "interpretação de principados espirituais" que 

precisa ser aplicada para que a revelação seja totalmente compreendida! - Para entender melhor sobre essa 

"interpretação espiritual", no próprio livro do profeta Daniel, há um exemplo clássico sobre esse assunto. Vamos 

então analisar esse caso abaixo, no próximo tópico. 
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A "TIRANIA MUNDIAL" é causada pelos principados da Pérsia e da Grécia! 

No livro de Daniel há um "episódio espiritual clássico" muito importante para essa compreensão de 

"interpretação espiritual", pois revela que toda essa "tirania mundial" existente, é causada pelos principados 

espirituais. Por exemplo, o próprio anjo Gabriel foi impedido de trazer a resposta para Daniel "durante 21 dias" pelo 

“príncipe da Pérsia”, que na verdade era “um principado espiritual”. Esse “principado espiritual” do príncipe da 

Pérsia, "que atuou no mundo político e espiritual" até os dias de hoje, não estava permitindo a entrada do anjo 

Gabriel neste mundo "até então" governado por ele, ou seja, um "domínio total do mundo"! - Por isso que a 

interpretação deve ser feita usando o critério “espírito" dos reis da Pérsia e da Grécia. Confira esse episódio abaixo:  

Daniel 10:1 “No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama 

Beltessazar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito; e ele entendeu esta palavra, e teve 

entendimento da visão.” - Note que nesse trecho, Daniel estava vivendo na época do rei da Pérsia chamado Ciro. 

Daniel 10:13 “Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias; e eis que Miguel, um dos primeiros 

príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia.” - Já nesse trecho, "que é um clássico 

bíblico", o anjo Gabriel está se referindo ao "principado espiritual" chamado de "príncipe da Pérsia". É importante 

notar que o "príncipe espiritual da Pérsia" governa em paralelo com o "rei terreno da Pérsia", que era Ciro, como 

visto acima. Note também que eles são organizados e em grande número, como "as potestades do ar", pois o anjo 

Gabriel se refere a eles como tendo um "príncipe líder" e as demais potestades, os "reis da Pérsia".  

Daniel 10:20 “Ainda disse ele: Sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas; e, 

saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.” - Nesses último versículo, há "uma informação muito importante", 

pois o anjo Gabriel, para chegar até Daniel, já havia enfrentado os poderosos príncipes espirituais da Pérsia por 21 

dias como vimos no verso 13 acima. No entanto, após falar com Daniel, ele disse que "tornaria a pelejar" contra o 

"príncipe dos persas". Aí então, ele diz "saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia", ou seja, assim que ele 

terminasse a batalha contra o "príncipe dos persas", partindo finalmente para os céus de onde veio, então viria "o 

príncipe da Grécia". É importante salientar que ele estava se referindo tanto ao "príncipe da Grécia espiritual como 

ao terreno", pois "Alexandre, o grande", rei da Grécia, ainda não havia surgido no cenário na época de Daniel. 

Sabemos que "Alexandre, o grande", derrotou o rei Dário da Pérsia e também que ele possuía uma ambição 

incompreensível, o que caracterizou o "rei da Grécia" como o possuidor "do principado espiritual mais poderoso"! 

Conclusão sobre a "TIRANIA MUNDIAL" 

Os "reis da Média, Pérsia e da Grécia", citados pelo 

anjo Gabriel, são nomes dados a "fortes principados 

espirituais" que atuam "a principio" para a 

dominação de uma nação ou reino, mas a intenção 

final desses "príncipes espirituais" é a "dominação 

total de todo o mundo" em que vivemos! - Os 

"príncipes da Média, Pérsia e Grécia", citados pelo 

anjo Gabriel a Daniel, continuam atuando entre os 

líderes das nações e grandes potências mundiais até o 

dia de hoje para "dominarem tanto política como 

espiritualmente" as nações, povos, tribos e línguas 

de todo o mundo, oprimindo-as, cegando-as e 

afastando-as assim tanto "política como 

espiritualmente" de um plano divino feito para toda 

humanidade, que é "a implantação do reino de Deus na terra", a princípio espiritualmente, através da salvação em 

Jesus Cristo e depois fisicamente, através da "instalação do reino físico e eterno de Cristo nesta terra"!  

 Portanto, esses "principados espirituais", os "príncipes da Média, Pérsia e da Grécia, atuam como "dominadores 

espirituais deste mundo" e o modo de agir ("modus operandi") desses principados é através dos governantes, dos 

líderes e dos poderosos das nações! Esses principados, por sua vez, se "apoderam espiritualmente" dos líderes e 

poderosos dessas nações, através de "possessão espiritual discreta", "sem que ninguém perceba", para que 

então sejam criados decretos e leis político-religiosos para dominação total dos povos de todas as nações 

dominadas por eles. Esses principados atuam e são responsáveis também por todo tipo de "dominação financeira 

e corrupção política" existente entre todos os que ocupam cargos poderosos em todos os âmbitos de uma nação, 

quer sejam reis, imperadores, presidentes, ministros, senadores, governadores, deputados, prefeitos, vereadores, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi
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sociedades secretas, banqueiros, grandes empresários, artistas, estilistas e afins. Isso sem mencionar as máfias de 

criminosos comandadas por esses principados e potestades! Através dessa estratégia, deste "plano de corrupção 

do sistema" feito entre os poderosos, esses principados conseguem dominar e oprimir "toda uma nação", para que 

não tenham acesso às mínimas condições de dignidade humana que um cidadão tem direito! A intenção final desses 

principados e potestades malignas é que "todos os moradores da terra" sejam controlados, dominados, oprimidos 

e finalmente exterminados por eles, ou seja, um "plano totalmente maligno"! O Senhor Jesus, há muito tempo, já 

denunciava esse "plano maligno" em seus ensinamentos, conforme escrito nesse versículo abaixo: 

João 10:10,11 ”10 O LADRÃO não vem senão para ROUBAR, MATAR E DESTRUIR; eu vim para que tenham vida 

e a tenham em abundância. 11 EU SOU O BOM PASTOR; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.” 

CONCLUSÃO SOBRE "INTERPRETAÇÃO ESPIRITUAL" DOS PRINCIPADOS 

Com toda essa apresentação acima, fica claro então “o porquê” essa interpretação "deve" ser feita usando o 

critério “principado (espírito) dos reis da Média, Pérsia e Grécia" e não especificamente os “reis e imperadores 

terrenos” desses impérios antigos que já passaram a muito tempo, a mais de 2.300 anos atrás, mesmo porque “o 

anticristo” não era para a época deles e sim para um tempo mui distante, ou seja, para ESSA NOSSA GERAÇÃO 

AGORA! - Neste mesmo capítulo de Daniel há várias comprovações bíblicas para esta afirmação! Confira: 

Daniel 8:26 "Tu, porém, CERRA A VISÃO, porque se refere A DIAS MUI DISTANTES." (Cerrar = fechar) 

Daniel 8:17 "Entende, filho do homem, POIS ESTA VISÃO SE REFERE AO TEMPO DO FIM."  

Daniel 8:19 "Eis que te farei saber o que HÁ DE ACONTECER NO ÚLTIMO TEMPO DA IRA; POIS ISSO 

PERTENCE AO DETERMINADO TEMPO DO FIM." - Depois destas trechos bíblicos, ficou claro demais 

agora que esta visão do bode e do carneiro aqui em Daniel 8 não era para ocorrer  naquela época antiga!!! 

Tanto que não era, que esses impérios antigos já se acabaram há tempos e "o anticristo" não apareceu naquela 

época para cometer a "abominação desoladora" ou “transgressão assoladora” que significam a mesma coisa, 

ou seja, significa "o anticristo" entrar e cometer uma "transgressão ou abominação" dentro do Santuário de Deus 

em Jerusalém para dar início ao período chamado de  "Grande Tribulação". A referência a esta "transgressão 

assoladora" está logo acima, em Daniel 8:13, na página 24. Se fosse na época dos imperadores antigos, da Média-

Pérsia e da Grécia, "o anticristo" já teria aparecido há muito tempo, já teria cometido a "abominação desoladora" e 

nós não estaríamos aqui agora neste exato momento vivendo neste mundo tenebroso de hoje! 

O "HOMEM NATURAL E O HOMEM ESPIRITUAL", QUAL DELES VOCÊ QUER SER? 

E para finalizar, não é exagero nenhum frisar novamente aqui, que as "coisas espirituais" só se discernem 

ESPIRITUALMENTE. O "homem natural" não consegue interpretar as coisas do Espírito de Deus! - Veja na carta 

de Paulo aos Coríntios abaixo: 

I Coríntios 2:14 "14,15 "Ora, O HOMEM NATURAL NÃO ACEITA AS COISAS DO ESPÍRITO DE DEUS, porque 

para ele são loucura; E NÃO PODE ENTENDÊ-LAS, PORQUE ELAS SE DISCERNEM ESPIRITUALMENTE. 

15 Mas O QUE É ESPIRITUAL DISCERNE BEM TUDO, enquanto ELE POR NINGUÉM É DISCERNIDO."  

Viram como o homem "no modo natural" NÃO CONSEGUE ACEITAR as coisas do Espírito??? O que é espiritual 

DISCERNE BEM TUDO, mas o carnal ou "natural" NÃO CONSEGUE entender! - Não adianta insistir!!! 

Na internet e em alguns livros, existem estudos sobre essa profecia de Daniel se referindo aos reis e imperadores 

terrenos daquela época, como nesse estudo no CACP e nesse estudo no Olhar Profético, que sugerem o "rei 

Antíoco Epifânio", que reinou de 175 a 164 a.C, como "o anticristo". Como poderia "o anticristo" vir antes do próprio 

Cristo??? - No máximo ele foi "um dos anticristos" e não "o anticristo final de que se trata Daniel 8". Segundo a 

palavra de Deus e em especial o próprio livro de Daniel, ESTÃO TODOS EQUIVOCADOS, seja lá quem for o autor, 

pois "o anticristo de Daniel 8" não seria para aquela época remota, MAS SIM AGORA, PARA ESSA NOSSA 

GERAÇÃO! Uma prova clara disso é que o mundo ainda não foi destruído pela "abominação desoladora" que o 

anticristo cometerá ao subir no poder! - Mesmo com toda essa clareza nessa apresentação acima, se alguém ainda 

assim quiser continuar a acreditar que eram apenas os reis e os impérios terrenos Medo-Persa e da Grécia, de mais 

de 2.300 anos atrás, pois então que "acredite por sua própria conta e risco", mas que fique claro então que, o tal 

que assim proceder, está sendo enquadrado como "homem natural" que não entende "as coisas espirituais", 

segundo a própria palavra de Deus esclarece acima. 

  

http://www.cacp.org.br/estudos/artigo.aspx?lng=PT-BR&article=1058&menu=7&submenu=3
http://www.olharprofetico.wiki.br/ikvot-hamashiach/122-os-tempos-do-fim-segundo-daniel-parte-2-capitulos-8-e-9
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 4ª COMPROVAÇÃO: 

O "PRIMEIRO REI HUSSEIN" para logo depois surgir o "SEGUNDO REI HUSSEIN"  

DANIEL 8:21,22 “e o grande chifre que tinha entre os olhos é O PRIMEIRO REI. 22 O ter sido quebrado, 

levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, porém não 

com a força dele.”  

O ex-ditador Saddan Hussein foi esse “grande chifre” do bode, pois foi um “grande ditador” durante 24 anos, de 

1979 a 2003 (Veja mais de "Saddan Hussein" na Wikipédia). Ele foi o “primeiro rei Hussein”, porque logo após, no 

próximo versículo abaixo, surgirá um “segundo rei Hussein”. Esse grande ditador, Saddan Hussein (o grande 

chifre do bode) foi quebrado quando os Estados Unidos resolveu invadir o Iraque juntamente com outros três 

países. Os seguintes países: Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Polônia, totalizaram os “quatro reinos”, 

exatamente como disse o anjo Gabriel na profecia de Daniel. Portanto, conforme diz o versículo acima, “quatro 

reinos se levantaram na mesma nação", no lugar do “reino” do ex-ditador Saddan Hussein, "não com a mesma 

força dele", por se tratar apenas de uma “ocupação” do Iraque. (Veja mais em “Invasion of Iraq” na Wikipedia) 

O "SEGUNDO REI HUSSEIN" 

DANIEL 8:23 “Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, 

LEVANTAR-SE-Á UM REI, feroz de semblante e que entende enigmas”  

No trecho "no fim do reinado deles", ou seja, no final da "ocupação" desses países acima, quando os quatro países 

estiverem terminando a invasão no Iraque, que é o período em que a iniqüidade estará chegando ao cúmulo, 

então se levantará esse "segundo rei" dito acima que é o “segundo rei Hussein”, ou seja, Barack Hussein 

Obama, “o anticristo”! – Agora uma pergunta: Vocês acham que ele carrega esse sobrenome "Hussein", 

o mesmo de "Saddan Hussein" por mera coincidência??? - NÃO!!! - Ele carrega esse sobrenome porque ele é  

"o segundo rei Hussein". Esta é a razão pela qual o versículo 21 está identificando "Saddan Hussein" como  

"o primeiro rei Hussein", para que logo depois no versículo 23 surgisse "Barack Hussein Obama", o "segundo rei 

Hussein", entenderam?  - Impressionante como a Bíblia tem tesouros e dicas escondidas! 

O PRIMEIRO E O SEGUNDO "REI HUSSEIN" 

 
Saddan Hussein, o 1º rei "HUSSEIN" Barack Hussein Obama, o 2º rei "HUSSEIN" 

 

O SENHOR JESUS ESTÁ VOLTANDO, VOLTE-SE PARA ELE ANTES!!! 

Um recado do SENHOR JESUS para todos nós em “Apocalipse 22:16” 

 “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas.  

Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.” 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saddan
http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq
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*** COMPROVAÇÃO BÍBLICA DE QUE O ANTICRISTO SAIRIA DOS EUA!  *** 

Os versículos 9 e 23 aqui no capítulo 8 de Daniel revela que "o anticristo" sairia dos EUA! - Acompanhe a seqüência 

da revelação! - Pois bem, os três países Inglaterra, Austrália e Polônia, já retiraram suas tropas do Iraque (Confira 

em “Invasion of Iraq” - Wikipedia) - Portanto, os EUA é a única nação que proporciona a condição do Iraque estar no 

"fim de uma ocupação"! - No versículo 9, lá em cima "Ainda de um deles saiu um chifre pequeno" está enfatizando 

que "o chifre pequeno" saiu de "uma dessas quatro nações"! - E o versículo 23 acima fecha o cerco nos EUA, pois 

diz "mas, no fim do reinado deles, ...levantar-se-á um rei". - Isso significa que "esse rei" só se "levantaria" no fim da 

ocupação do Iraque "saindo" da única nação remanescente dessa ocupação, ou seja, dos EUA! - Quem diria hein? 

Muitos acreditavam que "o anticristo" viria da Comunidade Européia, de algum império romano restaurado!  

Por um lado, tem sentido, pois da Comunidade Européia sairá "o falso-profeta", que é o segundo chifre da besta! 

Esse "falso profeta" foi e voltará a ser "uma grande autoridade religiosa" do atual "império religioso romano", 

como veremos um pouco na parte II deste documento. Para saber com mais detalhes sobre o surgimento do falso-

profeta leia "A Impressionante Revelação do Falso Profeta" também disponível nesta série de revelações da 

Missão "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA"! 

O "SEGUNDO REI" SURGE QUANDO A INIQUIDADE CHEGA AO CÚMULO!!! 

No versículo 23 acima de Daniel diz o seguinte: "Mas, no fim do reinado deles, QUANDO OS TRANSGRESSORES 
TIVEREM CHEGADO AO CÚMULO, LEVANTAR-SE-Á UM REI" - Em outra versão diz:  

"QUANDO OS TRANSGRESSORES ENCHEREM A MEDIDA DE SEU PECADO, LEVANTAR-SE-Á UM REI"  

O versículo acima está dizendo que "esse segundo rei", ou seja, Barack Hussein Obama, "o homem que será o 
anticristo", surge com dois fatos marcantes no cenário mundial! - Primeiro, diz que "esse rei" surge "no fim do 
reinado deles", ou seja, ele surge no final da ocupação do Iraque, que já está acontecendo! - A outra condição é de 
que "a chegada do anticristo" seria "quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo", ou seja, ele surge em 
um ambiente de EXTREMA INIQÜIDADE como descrito acima!!! - Como temos visto, "esse rei" já se levantou, ou 
seja, o homem que se tornará o anticristo já alcançou o poder em sua 1ª etapa de atuação! - ISSO SIGNIFICA QUE 
A INIQUIDADE CHEGOU AO CÚMULO EM NOSSOS DIAS!!! - Com a multiplicação da iniqüidade, a imoralidade, a 
criminalidade e a corrupção humana chegaram a níveis absurdos! Podemos notar um terrível alastramento do 
homossexualismo, da prostituição, da pedofilia, do consumo e tráfico de drogas, do tráfico de meninas para 
prostituição, etc. Veja a matéria no site do Fantástico "Mãe vende filha por apenas R$ 500 no Pará" - E toda essa 
imoralidade multiplicou-se ainda mais "de forma virtual", ou seja, "dentro de quatro paredes" em muitos ambientes 
inimagináveis, "silenciosamente" e às escondidas! O consumo de drogas e de bebidas, tanto por maiores como por 
menores de idade tem aumentado vertiginosamente! As criminalidades e assassinatos estão sendo cada vez mais 
praticados com crueldade e frieza! Os noticiários exploram tanto essas barbaridades que acabam gerando uma 
verdadeira banalização à vida humana! É o fim do amor à vida! - Portanto, segundo a Bíblia, este dias de iniqüidade 
em que vivemos é o cenário ideal para a "chegada silenciosa" do homem que se tornará "O ANTICRISTO"! 

O AMOR DE MUITOS JÁ ESFRIOU!  

O Senhor Jesus, ao se referir ao fim dos tempos, na narrativa de Mateus, disse que aconteceria o seguinte: 

Mateus 24:12 "E, POR SE MULTIPLICAR A INIQUIDADE, O AMOR DE MUITOS ESFRIARÁ."   
Esta profecia do Senhor Jesus Cristo para o fim dos tempos, nesse versículo acima, JÁ ESTÁ SENDO CUMPRIDA 
EM NOSSOS DIAS CADA VEZ MAIS! - Relacionamentos conjugais cada vez mais em crises com desentendimentos, 
traições e separações! Famílias desintegradas e destruídas! - A maioria das programações na televisão incentivam e 
estimulam a imoralidade! - As diversões e os entretenimentos exagerados fazem com que as pessoas não percebam 
"os níveis elevados" a que chegaram a imoralidade e a perversidade em nossos dias!  A iniqüidade se multiplicou 
tanto que já se alastrou até para dentro de muitas as igrejas! - Já chegamos no cumprimento desse versículo abaixo: 

II Timóteo 4:3,4  "Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas 

seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que 

elas querem ouvir. 4 Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para darem atenção às lendas."  

A figura de um "verdadeiro cristão" está desaparecendo no meio dessa sociedade corrompida! Por isso que o 
Senhor Jesus lançou a seguinte pergunta quando estivesse para voltar agora nesse cenário que estamos vivendo, 

em Lucas 18:8 "Contudo quando vier o Filho do homem, PORVENTURA ACHARÁ FÉ NA TERRA?" 

*** ATENÇÃO *** 

COMO VIMOS ATRAVÉS DESTA REVELAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS, O HOMEM QUE SE TORNARÁ O 
ANTICRISTO JÁ SE LEVANTOU E ESTÁ NA PRIMEIRA FASE DO PODER! - PORTANTO, JÁ ESTAMOS VIVENDO 
NO CÚMULO DA INIQUIDADE COMO DIZ A PROFECIA DE DANIEL!!! - A INIQUIDADE CHEGOU E JÁ ESTÁ 
PASSANDO DA MEDIDA SUPORTÁVEL PELA MISERICÓRDIA DE DEUS!!! - ESTA GERAÇÃO, DE ACORDO COM 
OS JUIZOS DE DEUS, ESTÁ SENDO CONSIDERADA PIOR DO QUE A GERAÇÃO DE SODOMA E GOMORRA!!! 

*** PORTANTO, VIGIE, POIS NESTA GERAÇÃO CORROMPIDA, TODO CUIDADO É POUCO!!! ***  

http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq
http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1177597-15605,00.html
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 5ª COMPROVAÇÃO: 

O REI "FEROZ DE SEMBLANTE" E QUE ENTENDE ENIGMAS 

DANIEL 8:23 “Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, 

LEVANTAR-SE-Á UM REI, FEROZ DE SEMBLANTE E QUE ENTENDE ENIGMAS.”  

O trecho “REI, FEROZ DE SEMBLANTE” simboliza uma pessoa com 

“semblante autoritário”, “arrogante”. Basta observarmos Barack 

Obama em algum discurso para rapidamente notarmos essas 

características de “semblante autoritário” e de “arrogância”, que são 

muito característicos de líderes americanos, mas nele, essas 

características se destacam ainda mais! - Tanto é, que sempre quando 

ele está discursando, sempre expressa um semblante altivo e um olhar 

sinistro, como visto ao lado. (Preste atenção a esse detalhe nesse 

vídeo, após 1:20 min). Outra comprovação de semblante feroz está na 

foto presidencial oficial. Ele passou a campanha eleitoral inteira sorrindo 

e após eleito, na foto presidencial, ele mudou o semblante para uma 

expressão séria! - Confira essa foto na Wikipedia, onde vários 

presidentes americanos que antecederam a ele, estão sorrindo, mas 

Barack Obama "sinistramente" preferiu não sorrir tanto, como 

costumava fazer durante a campanha eleitoral! - Este é portanto, o "rei feroz de semblante"!  

O termo “ENTENDE ENIGMAS” significa uma pessoa altamente inteligente e capaz de resolver problemas muito 

difíceis (enigmas) como essas crises mundiais que toda humanidade está presenciando. O presidente dos EUA, 

Barack Hussein Obama é altamente capaz para resolver essas crises mundiais, pois além de suas características 

persuasivas para convencer, possui várias qualificações e experiências. Graduou-se em Ciências Políticas pela 

Universidade Columbia em Nova Iorque, para depois cursar Direito na Universidade de Harvard. Obama atuou como 

líder comunitário e como advogado na defesa de direitos civis.  Em seguida, Obama foi Senador pelo estado de 

Illinois em 1996 e reeleito em 2000. Entre 1992 e 2004, ensinou direito constitucional na escola de direito da 

Universidade de Chicago. Todas essas qualificações lhe deram conhecimento o suficiente para resolver “esses 

enigmas” (problemas difíceis) que são essas grandes crises mundiais, a grande crise financeira e a crise 

política no Oriente Médio que todos estamos presenciando diariamente nos noticiários. 

A ATUAÇÃO "MUTANTE" DO ANTICRISTO APÓS O ARREBATAMENTO! 

Á princípio, ele vai agir normalmente como "líder mundial extra-oficial", que é típico de presidentes dos EUA (chifre 

pequeno), então "quando for posto fora" o que o estiver impedindo, então ele será revelado como "o anticristo"! II 

Tessalonicenses 2:7,8  “...SOMENTE HÁ UM QUE AGORA O DETÉM ATÉ QUE SEJA POSTO FORA; 8 E 

ENTÃO SERÁ REVELADO ESSE INÍQUO, a quem O Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá 

com a manifestação da sua vinda;” - Ou seja, "SOMENTE HÁ UM AGORA QUE DETÉM A MANIFESTAÇÃO DO 

INÍQUO". - Este agora "que o detém", é o Espírito Santo de Deus, presente em nós, Igreja de Cristo, aqui na 

terra! Quando a igreja de Cristo for ARREBATADA, ai sim, esse "chifre pequeno" crescerá muito! - Então ele, 

Barack Hussein Obama, vai deixar de ser um "líder mundial extra-oficial" como presidente dos EUA, para ser 

empossado como "o líder mundial imperativo e oficial da Nova Ordem Mundial", mais conhecido por nós cristãos 

como "o anticristo"! Por isso que no versículo acima diz que ele "será revelado", pois será no sentido de ser 

"desmascarado ao mundo". "Desmascarado" porque ele não será mais "apenas" um presidente dos EUA! Seu 

poderio passará por uma transformação como de "um mutante", pois ele será transformado em “um imperador 

mundial" por uma comissão de 10 líderes mundiais, conforme escrito em Apocalipse 17:12,13 "Os dez chifres que 

viste são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade, como reis, por uma hora, 

juntamente com a besta. 13 Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta." - Ai então, 

Barack Hussein Obama se transformará no maior vilão da humanidade, o homem que terá uma exaltação tão alta, 

mas tão alta, que cometerá "a abominação desoladora", ou seja, irá cometer "a profanação do templo de Deus"! 

Figuradamente, essa "abominação desoladora" é equivalente a apertar um botão para a destruição de todo o mundo! 

- Biblicamente, este homem é conhecido como "O ANTICRISTO" (de I João 2:22), "O INÍQUO" (de II Tess. 2:8), "O 

HOMEM VIL" (de Daniel 11:21), "O HOMEM PODEROSO" (de Salmos 52), "O REI DE BABILÔNIA" de Isaias 

14:4), "O PRÍNCIPE DE TIRO" (de Ezequiel 28:2), "O REI DE TIRO" ( de  Ezequiel 28:12), "O ASSÍRIO" (de Isaias 

14:25, Isaias 31:8 e Ezequiel 31:3)  entre outros codinomes.  

O semblante "feroz" no discurso de vitória. 5-11-08 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM907298-7823-DISCURSO+DE+BARACK+OBAMA+EMOCIONA+AMERICANOS,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM907298-7823-DISCURSO+DE+BARACK+OBAMA+EMOCIONA+AMERICANOS,00.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_presidentes_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Pol%C3%ADticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Columbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Chicago
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O ANTICRISTO CAUSARÁ A 3ª GRANDE GUERRA MUNDIAL!  

DANIEL 8:24,25 “24 Grande será o seu poder, mas não de si mesmo; e destruirá terrivelmente, e 

prosperará, e fará o que lhe aprouver; e destruirá os poderosos e o povo santo. 25 Pela sua sutileza fará 

prosperar o engano na sua mão; no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em 

segurança;" - Com “persuasão, sutileza, e sagacidade” irá 

fazer "SIM" todo esse estrago aqui no planeta terra como 

descrito no versículo acima! Em paralelo com Daniel capítulo 7, 

ele guerreará e "vencerá por um tempo" até "os santos" que 

estiverem presentes aqui na terra, confira em Daniel 7:21 

"Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra 

os santos, e prevalecia contra eles." Podem Acreditar!   

A PALAVRA DE DEUS NÃO FALHA JAMAIS!!! - A palavra de 

Deus já estava advertindo "durante séculos" por este momento 

terrível que toda humanidade iria enfrentar agora nessa geração!!! - O homem que será o anticristo já alcançou o 

poder que precisava para se tornar o "príncipe deste mundo". Então, logo mais, MUITO EM BREVE, assim que a 

IGREJA DE CRISTO for arrebatada, ele se manifestará como "o anticristo" e com "grande autoridade e poder 

mundial", que lhe será outorgado, causará uma grande facção de poder entre os poderosos na terra, o que 

acarretará na mais terrível e cruel guerra jamais vista pela humanidade, A INEVITÁVEL TERCEIRA GRANDE 

GUERRA MUNDIAL!!! - Guerra esta que terá à disposição dos oponentes, toda tecnologia nuclear em armamentos 

bélicos já desenvolvidos pelo homem até os dias de hoje!!! - Sabe-se que “as grandes potencias” deste planeta 

possuem armamentos nucleares para destruírem o planeta tantas vezes quantas quiserem, ou seja, na 

verdade será uma destruição única, cruel, catastrófica e avassaladora!!!  

Confira esses links a seguir na Wikipédia para saber mais detalhes sobre esse assunto: 

Terceira Guerra Mundial|Bomba atômica|Destruição Mútua Assegurada|Bomba de Hidrogênio |Holocausto Nuclear 

Para complementar esse contexto dessa eminente "Terceira Grande Guerra Mundial" que será causada pelo 

anticristo durante a chamada "Grande Tribulação", o apóstolo Pedro em sua segunda carta, inspirado pelo Espírito 

Santo, já havia deixado "uma recomendação alarmante" sobre o que está para acontecer agora em nossa geração, 

pois ele disse o seguinte, confira abaixo: 

II Pedro 3: 10-12 

“10 Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual OS CÉUS PASSARÃO COM GRANDE ESTRONDO, e os 

elementos, ARDENDO, SE DISSOLVERÃO, e a terra, e as obras que nela há, serão descobertas. 11 Ora, uma vez 

que todas estas coisas hão de ser assim DISSOLVIDAS, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, 12 

aguardando, e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus, EM FOGO SE DISSOLVERÃO, E 

OS ELEMENTOS, ARDENDO, SE FUNDIRÃO?” - Inspirado pelo Espírito Santo, que é "onisciente",  o apóstolo 

Pedro estava se referindo à destruição do planeta "com fogo ardente" que será causado por "bombas nucleares" 

para destruição em massa!!! - IMPRESSIONANTE!!! - Confira o vídeo desse versículo abaixo: 

 “OS CÉUS, EM FOGO SE DISSOLVERÃO, E OS ELEMENTOS, ARDENDO, SE FUNDIRÃO!” 

 

Baseado nesse versículo acima, Veja o vídeo “Os céus, em 

fogo se DISSOLVERÃO, e os elementos, ardendo, se 

FUNDIRÃO!” no you-tube, que eu mesmo adaptei inserindo 

"esse trecho super alarmante" em II Pedro capítulo 3 para 

"dramatização e uma maior assimilação" de tudo o que foi 

dito acima sobre a "Terceira Guerra Mundial" com armas 

nucleares para destruição em massa! 

Pra finalizar, o trecho “mas não de si mesmo” significa que ele fará tudo isso conforme a força e eficácia de 

Satanás, pois é a própria imagem e semelhança dele, conforme está escrito em II Tessalonicenses abaixo: 

II Tessalonicenses 2:9-11  

“9 A ESSE INÍQUO cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, 10 

e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. 

11 E por isso Deus lhes envia A OPERAÇÃO DO ERRO, para que creiam na mentira;”  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceira_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Destrui%C3%A7%C3%A3o_M%C3%BAtua_Assegurada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_hidrog%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Holocausto_nuclear
http://www.youtube.com/watch?v=zaR2BcarA6Y
http://www.youtube.com/watch?v=zaR2BcarA6Y
http://www.youtube.com/watch?v=zaR2BcarA6Y
http://www.youtube.com/watch?v=zaR2BcarA6Y
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A TERRÍVEL E BÁRBARA GUERRA DO ARMAGEDON 

DANIEL 8:25b “...e se levantará contra o príncipe dos príncipes; mas será quebrado sem intervir mão de 

homem.”  - Ele terá a ousadia de se levantar contra o Senhor Jesus Cristo, que é o “PRÍNCIPE dos príncipes”, 

mas será destruído com o sopro da boca do próprio Senhor 

Jesus, conforme escrito em II Tessalonicenses 2:8 “E então 

será revelado esse iníquo, A QUEM O SENHOR JESUS 

MATARÁ COMO O SOPRO DE SUA BOCA E DESTRUIRÁ 

COM A MANIFESTAÇÃO DA SUA VINDA;”- Ele ousará a 

se levantar contra "O Cordeiro", nosso Senhor Jesus 

Cristo, juntamente com outros dez líderes governamentais 

de dez reinos, que são os dez chifres da besta, que por 

enquanto ainda não se manifestaram, conforme escrito em 

Apocalipse 17:12-14 "12 Os dez chifres que viste são dez 

reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão 

autoridade, como reis, por uma hora, juntamente com a besta. 13 Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu 

poder e autoridade à besta. 14 ESTES COMBATERÃO CONTRA O CORDEIRO, E O CORDEIRO OS VENCERÁ, 

porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também os que estão com ele, os chamados, e eleitos, e 

fiéis." - Pela graça de Deus, nós fazemos parte desses "chamados, e eleitos, e fiéis". ALELUIA!!! -  Essa batalha 

então, é a terrível e a tão conhecida "GUERRA DO ARMAGEDON", que será travada no Vale do Armagedon e será 

protagonizada pelo "anticristo", pelo "falso profeta" e pelo "dragão" que formam a "tríade maligna da besta do 

apocalipse", em conjunto com esses outros dez líderes governamentais que estarão então, ao lado desta besta! 

(Veja "Armagedon" na Wikipédia) - IMPRESSIONANTE!!! Agora vejam também "que impressionante" essa 

narrativa profética do início da Guerra do Armagedon nesse trecho de Apocalipse abaixo:  

Apocalipse 16:13,14 "13 E DA BOCA DO DRAGÃO, E DA BOCA DA BESTA, E DA BOCA DO FALSO PROFETA, 

vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14 Pois são espíritos de demônios, que operam sinais; os quais 

vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-

Poderoso." - Agora vejam essa outra narrativa profética "também muito impressionante" em Apocalipse abaixo: 

Apocalipse 19:19-21 "19 E VI A BESTA, E OS REIS DA TERRA, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra 

àquele que estava montado no cavalo, e ao seu exército. 20 E A BESTA FOI PRESA, E COM ELA O FALSO 

PROFETA que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a 

sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. 21 E os demais foram mortos 

pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo; e todas as aves se fartaram das carnes deles." 

MAS QUE IMPRESSIONANTE! - Está tudo "há muito tempo" cuidadosamente registrado na palavra do Senhor 

para que pudéssemos ser avisados com boa antecedência! 

Tem ainda mais detalhes "estarrecedores" desta Guerra do Armagedon no livro dos profetas Joel e Zacarias, abaixo:  

Joel 3: 10,11 "14 Multidões, multidões NO VALE DA DECISÃO! porque o dia do Senhor está perto, NO VALE DA 

DECISÃO. 15 O SOL E A LUA ESCURECEM, e as estrelas retiram o seu resplendor. 16 E o Senhor brama de Sião, 

e de Jerusalém faz ouvir a sua voz; os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos 

filhos de Israel." - O Vale da decisão é o Vale do Armagedon. (Veja "Armagedon" na Wikipédia) 

Joel 2 "Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarma no meu santo monte. TREMAM TODOS OS MORADORES DA 

TERRA, PORQUE VEM VINDO O DIA DO SENHOR; JÁ ESTÁ PERTO; 2 DIA DE TREVAS E DE ESCURIDÃO, 

DIA DE NUVENS E DE NEGRUME! Como a alva, está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual 

nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração: 3 Diante dele um fogo consome, e 

atrás dele uma chama abrasa; a terra diante dele é como o jardim do Édem mas atrás dele um desolado deserto; sim, 

nada lhe escapa. 4 A sua aparência é como a de cavalos; e como cavaleiros, assim correm. 5 Como o estrondo de 

carros sobre os cumes dos montes vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o restelho, como 

um povo poderoso, posto em ordem de batalha. 6 Diante dele estão angustiados os povos; todos os semblantes 

empalidecem. 7 Correm como valentes, como homens de guerra sobem os muros; e marcham cada um nos seus 

caminhos e não se desviam da sua fileira. 8 Não empurram uns aos outros; marcham cada um pelo seu carreiro; 

abrem caminho por entre as armas, e não se detêm. 9 Pulam sobre a cidade, correm pelos muros; sobem nas casas; 

Pintura meramente ilustrativa e hipotética do Armagedon 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Armagedom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armagedom
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entram pelas janelas como o ladrão. 10 Diante deles a terra se abala; tremem os céus; o sol e a lua escurecem, e as 

estrelas retiram o seu resplendor. 11 E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o 

seu arraial; e poderoso é quem executa a sua ordem; pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá 

suportar? " 

Zacarias 14:2-15  

“2 Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas serão 

saqueadas, e as mulheres forçadas; e metade da cidade sairá para o cativeiro mas o resto do povo não será 

exterminado da cidade. 3 ENTÃO O SENHOR SAIRÁ, E PELEJARÁ CONTRA ESTAS NAÇÕES, como quando 

peleja no dia da batalha. 4 Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de 

Jerusalém para o oriente; se o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente e haverá um 

vale muito grande; e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. 5 E fugireis pelo 

vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel; e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto 

nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. 6 Acontecerá naquele dia, 

que não haverá calor, nem frio, nem geada; 7 porém será um dia conhecido do Senhor; nem dia nem noite será; mas 

até na parte da tarde haverá luz. 8 Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade 

delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental; no verão e no inverno sucederá isso. 9 E o Senhor 

será rei sobre toda a terra; naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. 10 Toda a terra em redor se tornará 

em planície, desde Geba até Rimom, ao sul de Jerusalém; ela será exaltada, e habitará no seu lugar, desde a porta de 

Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei 11 

E habitarão nela, e não haverá mais maldição; mas Jerusalém habitará em segurança. 12 Esta será a praga com que 

o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém: apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e 

se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca, 13  Naquele dia também 

haverá da parte do Senhor um grande tumulto entre eles; e pegará cada um na mão do seu próximo, e cada um 

levantará a mão contra o seu próximo. 14 Também Judá pelejará contra Jerusalém; e se ajuntarão as riquezas de 

todas as nações circunvizinhas, ouro e prata, e vestidos em grande abundância. 15 Como esta praga, assim será a 

praga dos cavalos, dos muares, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais.”   

SIMPLESMENTE "IM-PRES-SI-O-NAN-TE"!!! - Isso está para acontecer AINDA NESTA GERAÇÃO!!! - Daqui a 

pouco!!! Notaram que SINCRONIA BÍBLICA PERFEITA entre os livros de Daniel, II Tessalonicenses, Apocalipse, 

Zacarias e Joel apenas aqui nesse tópico???  

Ilustração hipotética da "Guerra do Armagedon" 

Imaginem a seguinte "cena absurda" de todos os 

países remanescentes após a Grande Tribulação, 

se associarem à besta para "tentarem contra-

atacar" Aquele Que Vem Descendo nas Nuvens dos 

Céus com "Poder e Grande Glória", juntamente 

conosco, "os santos do Cordeiro que foram 

arrebatados". Tentem imaginar "o absurdo e 

impressionante" que será esse cenário! - Pois 

nossos olhos irão ver essa cena! - Países 

associados à besta contra-atacando "Aquele Que 

Vem Descendo Nas Nuvens dos Céus" como se 

fosse uma invasão de uma "nave extra-terrestre 

gigantesca" ao planeta! - Pois será exatamente 

assim a chamada "Guerra do Armagedon"!!! 

O SENHOR JESUS ESTÁ VOLTANDO, VOLTE-SE PARA ELE ANTES!!! 

Um recado do SENHOR JESUS para todos nós em “Marcos 13:23” 

“Ficai vós, pois, de sobreaviso; eis que de antemão VOS TENHO DITO TUDO.”  
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EPÍLOGO - O "SANTO ESPANTO" DO PROFETA DANIEL! 

DANIEL 8:26,27 “26 E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, 

porque se refere a dias mui distantes. 27 E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias; então me 

levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse.”  

Mesmo sem entender a visão, o profeta Daniel “desmaiou” e “esteve enfermo” alguns dias!!! Ele ficou espantado 

mesmo sem ter quem a entendesse, pois a visão foi então “cerrada”, ou seja, “lacrada”, “selada”, “fechada”, pois 

os eventos históricos iriam acontecer em um tempo “muuuiii distante” !!! – E esse tempo “muuuuuiiii distante” 

ACABOU DECHEGAR AGORA EM NOSSOS DIAS!!! - Chamo de "santo" o espanto do profeta Daniel, pois mesmo 

sem haver quem a entendesse, ele ainda assim ficou "espantado acerca dessa visão". O que eu aprendo com 

esse "santo espanto" de Daniel? - Eu aprendo que "a palavra do Senhor" está nos advertindo para que também 

tenhamos um "santo espanto ainda maior", ou seja, pelo fato de agora já "estarmos sabendo TUDO sobre a 

visão de Daniel", devemos ficar "ainda mais perplexos e alarmados" do que o profeta Daniel ficou na época 

dele!!! - Esse "santo espanto" nos produzirá um temor muito maior à palavra de Deus, fazendo com que tomemos 

TODAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS cabíveis a esta Revelação Alarmante da Palavra do Senhor!!! 

O Senhor, pela sua infinita misericórdia, resolveu "retirar o selo desta profecia" momentos antes de acontecer, 

PARA SERMOS AVISADOS E NOS PRECAVERMOS, PARA QUE NÃO FOSSEMOS PEGOS DE SURPRESA!!! 

Agora uma pergunta: VOCÊ ACHOU QUE O SENHOR IRIA DEIXAR PASSAR O FIM DOS TEMPOS SEM ABRIR 

O SELO DESTA PROFECIA??? – Resposta: NÃO, POIS ELE ACABOU DE ABRIR AGORA!!!  

Confira abaixo o Senhor falando para Daniel que no “Fim do Tempo” este selo das profecias de Daniel seria aberto: 

Daniel 12: 4-9 

"4 Tu, porém, Daniel, CERRA AS PALAVRAS E SELA O LIVRO, ATÉ O FIM DO TEMPO; muitos correrão de uma 

parte para outra, E A CIÊNCIA SE MULTIPLICARÁ. 5 Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 

dois, um de uma banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. 6 E perguntei ao homem vestido de 

linho, que estava por cima das águas do rio: QUANTO TEMPO HAVERÁ ATÉ O FIM DESTAS MARAVILHAS? 7 E 

ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão 

esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, dois tempos, e metade de um tempo. 

E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. 8 Eu, pois, ouvi, 

mas não entendi; por isso perguntei: SENHOR MEU, QUAL SERÁ O FIM DESTAS COISAS?  

9 Ele respondeu: VAI-TE, DANIEL, PORQUE ESTAS PALAVRAS ESTÃO CERRADAS E SELADAS ATÉ O 

TEMPO DO FIM." 

Viram como o Senhor disse a Daniel que este selo seria aberto no “Tempo do Fim” ??? 

Agora veja no versículo 13 o Senhor falando a Daniel que iria REVELAR TUDO no FIM DOS DIAS!!! - Confira abaixo 

como é dramática e espetacular esta passagem: 

Daniel 12: 13 

“TU, PORÉM, VAI-TE, ATÉ QUE CHEGUE O FIM. TU REPOUSARÁS, E ENTÃO NO FIM DOS DIAS 

LEVANTARÁS PARA RECEBER A TUA HERANÇA.” (Bíblia Thompsom) - Notaram como o Senhor disse a Daniel 

que, NO FIM DOS DIAS, o Senhor iria revelar a ele TUDO o que ele não estava compreendendo na época???  

ENTENDERAM ??? - É irmãos, o Senhor vela pela Sua palavra! Se Ele, o Senhor disse a Daniel que iria revelar, 

ELE REALMENTE ACABOU DE CUMPRIR SUA PALAVRA, pois "Deus não é homem, para que minta; nem filho do 

homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? ou, HAVENDO FALADO, NÃO O 

CUMPRIRÁ?" Números 23:19  

 

O SENHOR JESUS JÁ ESTÁ PARA VOLTAR!!! 

 “Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas,  

enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que EM BREVE hão de acontecer.”  

“Apocalipse 22:16”  
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CONCLUSÃO DO EPÍLOGO 

Meus irmãos, Se Daniel desmaiou e ficou enfermo sem ao menos entender a visão no tempo dele, 

E AGORA NÓS ENTÃO??? ...QUE O SELO ACABOU DE SER ABERTO EM NOSSOS DIAS 

E JÁ ESTAMOS SABENDO A REVELAÇÃO DAS PROFECIAS E DAS VISÕES DE DANIEL??? 

Ora, se Daniel que era um profeta de Deus, porém, sujeito também às mesmas fraquezas que nós, 

desmaiou e ficou enfermo SEM AO MENOS ENTENDER A VISÃO, é natural que nós também venhamos 

a ficar PERPLEXOS E IMPRESSIONADOS com a Revelação dessas profecias bíblicas!!! - MAS E 

AGORA, O QUE DEVEMOS FAZER DIANTE DESSE CENÁRIO APOCALÍPTO JÁ SE DESENROLANDO 

À NOSSA FRENTE, DIANTE DE NOSSOS OLHOS???  

A resposta para essa pergunta desse "cenário Apocalíptico" que estamos presenciando, já estava 

reservada no primeiro livro da Bíblia, ou seja, em Gênesis. Confira abaixo:   

Gênesis 19:17 

“ESCAPA-TE, SALVA TUA VIDA;  

NÃO OLHES PARA TRÁS DE TI, NEM TE DETENHAS EM TODA ESTA PLANÍCIE;  

ESCAPA-TE LÁ PARA O MONTE, PARA QUE NÃO PEREÇAS.” 

...Surge mais uma pergunta: 

MAS “COMO ESCAPAR” DE TODO ESSE FINAL TRÁGICO DA HUMANIDADE???  

Saiba como no artigo especial: “O ESCAPE ATRAVÉS DO ARREBATAMENTO”!!! 

 

Leia também MUITO MAIS COMPROVAÇÕES BÍBLICAS na Parte II desta Revelação: 

A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!: 

PARTE II - "AS COMPROVAÇÕES BÍBLICAS COMPLEMENTARES" 

Leia também "em breve" os artigos: 

"A IMPRESSIONANTE REVELAÇÃO DO FALSO PROFETA" 

"O GRANDE E ESPANTOSO SINAL NO SOL" 

"A CRONOLOGIA APOCALIPTICA DO FIM" 

 

O SENHOR JESUS ESTÁ VOLTANDO PARA ARREBATAR A SUA IGREJA !!! 

CORRAMOS, POIS AGORA TEMOS MUITO POUCO TEMPO !!! 

 

...AVISO IMPORTANTE... 

Caso você tenha ficado "muito impressionado" ao ler a Parte I desta  

Grande Revelação Alarmante do Século, então...  

 

...Leia logo abaixo um Aviso importantíssimo para se manter em Paz e Harmonia! 

...  
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... 

AVISO IMPORTANTÍSSIMO PARA SE MANTER EM PAZ E HARMONIA 

 

Como a revelação dessa profecia é “muito forte”, até pela própria reação do profeta Daniel, que chegou até a 

“desmaiar e ficar enfermo alguns dias” sem ao menos entender a profecia, senti pelo Espírito Santo, de colocar 

algumas recomendações para àqueles que forem contemplados com a revelação desta profecia. É natural que, ao 

lerem essa "Revelação Alarmante", algumas pessoas podem ficar “impressionadas” ou até mesmo “espantadas”. 

Porém, não há motivo nenhum para pânico e especulações sobre o que vai ocorrer nos próximos dias e meses. Pelo 

contrário, devemos dar GLÓRIAS A DEUS NAS MAIORES ALTURAS porque ELE, O SENHOR JESUS CRISTO, 

nos permitiu saber “com uma boa antecedência” para que pudéssemos nos “PREPARAR AINDA MAIS” para o 

GRANDE DIA DE SUA VINDA GLORIOSA, que iniciará com o ARREBATAMENTO DA IGREJA DE CRISTO QUE 

ESTÁ MAIS PRÓXIMO DO QUE SE POSSA IMAGINAR!!! (Leia também “O escape através do Arrebatamento” 

para complementar essa Revelação). O próprio SENHOR JESUS nos recomendou “FICARMOS ALEGRES” quando 

isso estivesse para acontecer!!! Veja o que o Senhor Jesus disse em Lucas 21:28 “Ora, quando essas coisas 

começarem a acontecer, EXULTAI E LEVANTAI AS VOSSAS CABEÇAS, porque a vossa redenção se 

aproxima.” – Então nos alegremos e declaremos: 

 

 *** GLÓRIA A DEUS NAS MAIORES ALTURAS!!! *** 

 *** NOSSA REDENÇÃO JÁ ESTÁ CHEGANDO!!! *** 

*** NOS ALEGREMOS E NOS REGOZIJEMOS!!! *** 

*** TODO SOFRIMENTO ESTÁ PRESTES A ACABAR!!! *** 
 
 
 

REAÇÃO APÓS A LEITURA DESSAS REVELAÇÕES NESSE E-BOOK 

É muito bom e agradável ler e tomar conhecimento das Revelações da Palavra de Deus ao ler esse e-book! Ficamos 

maravilhados de saber que nossa redenção se aproxima! Porém, ao terminar de ler essas revelações, dentro de nós 

é como se sentíssemos perturbados e incomodados com a necessidade de ter de tomar várias providências sérias! 

É como se fosse sentir uns "frios na barriga" de saber o que está por vir adiante, mesmo sabendo que seremos 

salvos de tudo isso! - É uma reação como aquela que está escrito em Apocalipse abaixo, confira: 

Apocalipse 10:10 

"Tomei o livrinho da mão do anjo, e o comi; e na minha boca era doce como mel; 

mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo." 

 
 
 

Então, a seguir, devido às providências que deverão ser tomadas por nós cristãos, leia as 

RECOMENDAÇÕES IMPERDÍVEIS APÓS A LEITURA DESTA REVELAÇÃO DE DANIEL! ...  
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RECOMENDAÇÕES APÓS A LEITURA DESSA REVELAÇÃO DE DANIEL: 

Na verdade, essas recomendações são as devidas providências que todos nós devemos tomar a partir do momento 

que tomamos conhecimento de uma revelação tão alarmante como esta que está amplamente divulgada neste  

e-book, pois se refere ao fim dos nossos dias! - Leia cada recomendação atenciosamente e temerosamente, pois se 

referem a recomendações vindas da própria palavra de Deus!  

1. Caso você esteja "muito impressionado", RESPIRE FUNDO e mantenha a calma! 

2. ORE AGRADECENDO A DEUS PORQUE VOCÊ FOI CONTEMPLADO COM ESSA REVELAÇÃO DE DEUS 

VINDA DIRETA DOS CÉUS!!! – ELE NOS AMA INEXPLICAVELMENTE DEMAIS!!! - O SENHOR NOS AMA 

TANTO, TANTO, TANTO, QUE ESTAMOS SENDO AVISADOS COM UMA BOA ANTECEDÊNCIA!!! 

3. Nós estamos tendo o privilégio de saber com antecedência porque nós somos "filhos da luz", JESUS é a 

VERDADEIRA LUZ e luz é "esclarecimento, informação e a verdade sobre tudo" - Portanto, como somos 

filhos dessa luz "JESUS", somos portadores desta verdade que é a palavra de Deus! A palavra ilumina tudo para 

que enxerguemos o perigo adiante! Portanto, nós "os filhos da luz" NÃO PODEMOS SER PEGOS DE 

SURPRESA, pois sabemos das coisas com antecedência e com a clareza da luz da palavra de Deus! Confira 

abaixo a própria palavra nos falando que somos "filhos da luz", portanto não somos pegos de surpresa:  

I Tessalonicenses 5:4,5  

"Mas vós, irmãos, NÃO estais em trevas, PARA QUE AQUELE DIA, COMO LADRÃO, VOS SURPREENDA; 

5 porque TODOS VÓS SOIS FILHOS DA LUZ E FILHOS DO DIA; nós não somos da noite nem das trevas;" 

4. IMPRIMA ESSA REVELAÇÃO E LEIA FREQUENTEMENTE!!! – Ou então guarde muito bem guardado em uma 

pasta em seu computador e acesse para ler com freqüência!!! Envie para o maior número de pessoas que você 

sentir e puder enviar também!!! - Você estará "evangelizando" ao mandar esta revelação adiante!!! 

5. Se você ainda não é evangélico, então ACEITE AO SENHOR JESUS CRISTO como seu ÚNICO e SUFICIENTE 

SALVADOR “E SE BATIZE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL”!!! - Jesus disse em Marcos 16:15,16 "15 E disse-

lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.16 QUEM CRER E FOR BATIZADO SERÁ 

SALVO; mas quem não crer será condenado." 

6. Se você conhece a palavra da verdade, mas está afastado ou desviado por algum motivo, VOLTE para os braços 

do Senhor O MAIS RÁPIDO QUE VOCÊ PUDER!!! 

7. *** ATENÇÃO *** - Como estamos no período da "apostasia", que é o desvio e a escassez da fé, a maioria das 

igrejas estão passando por momentos difíceis como friezas espirituais, homenagens ao homem, inversão de 

valores doutrinários, mundanismos, heresias e coisas relacionadas. (Veja mais de "apostasia" na Wikipedia) - 

Mas, tem um porém, "a apostasia" também é um sinal de que a Vinda de Jesus estaria muito próximo, como 

escrito abaixo: 

II Tessanolicenses 2:1,3 

"Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, 3 Ninguém 

de modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem que venha primeiro a APOSTASIA e seja revelado o 

homem do pecado, o filho da perdição" - Vejam só a situação atual que estamos vivendo: A apostasia já está em 

plena operação nas igrejas hoje em dia. O "homem do pecado", que é o anticristo, acabou de ser apresentado ao 

mundo!!! O cenário está totalmente montado para a Vinda de Jesus e à nossa reunião com Ele através do 

Arrebatamento, como diz o versículo acima!!!  PORTANTO, CONTINUE FIRME COM JESUS EM SUA 

CONGREGAÇÃO, MESMO QUE HAJA UMA CERTA "FRIEZA ESPIRITUAL" - NÃO HÁ MAIS TEMPO, 

PREPARE-SE IMEDIATAMENTE!!! - Veja esse recado "atualíssimo" do Senhor Jesus para esses nossos dias, 

em Apocalipse abaixo: 

Apocalipse 22:11-12: 

"11 Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; E QUEM É JUSTO, FAÇA JUSTIÇA 

AINDA; E QUEM É SANTO, SANTIFIQUE-SE AINDA. 12 EIS QUE CEDO VENHO e está comigo a minha 

recompensa, para retribuir A CADA UM SEGUNDO A SUA OBRA." 

8. Reflita em sua vida espiritual e no seu serviço para com a obra de Deus! Leia sobre a parábola dos dez talentos 

em Mateus 25:13-30 e Lucas 19:12-27. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Apostasia
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9. Ore também pedindo orientações ao Senhor de como proceder nessa “ULTIMA HORA”. 

10. POR FAVOR, NÃO TOME NENHUMA ATITUDE PRECIPITADA!!! 

11. CONTINUE TRABALHANDO NORMALMENTE EM SEU TRABALHO E PROJETOS! 

12. NÃO PEÇA DEMISSÃO DO SEU TRABALHO! 

13. NÃO VENDA TUDO O QUE VOCÊ TEM PARA DOAÇÃO! 

14. NINGUÉM SABE “O DIA EXATO DO ARREBATAMENTO DA IGREJA!!!” Apenas podemos sentir agora que 

está prestes a acontecer! Estamos na última hora, NA RETA FINAL MESMO!!! Em Mateus 24:36 diz: 

“Daquele DIA E HORA, porém, NINGUÉM SABE, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai.”   

Leia também Marcos 13:32-37. 

15. CONTINUE CUMPRINDO seus planejamentos profissionais, escolares e familiares normalmente, como se 

estivesse tudo tranqüilo, SEM PRECIPITAÇÃO NENHUMA!!! – Quando te pedirem pra fazer algo, NÃO FIQUE 

falando toda hora assim: “Ahh, agora não vai dar mais tempo pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra comprar isso 

ou comprar aquilo, pois tudo está chegando ao fim!!!” – Pelo contrário, FAÇA TUDO NORMALMENTE!!! 

16. ORE E VIGIE para que você não ande na carne, mas sim “EM ESPÍRITO” !!!  Leia Mateus 26:41“Vigiai e orai, 

para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.” 

ORE E VIGIE principalmente agora que você está “avisado” e “alarmado”, pois o adversário irá tentar de alguma 
forma “tirar” essa vigilância de você com alguma armadilha, laço, zombaria ou perturbação!!! – Lembre-se, o 
“adversário” é muito astuto!!! – principalmente agora que estamos sabendo os planos dele!!! 

17. Ore pedindo orientações do Senhor para que você possa fazer um trabalho de “Evangelismo da Última Hora” 

PARA EVANGELIZAR O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS QUE VOCÊ CONSEGUIR!!! – Familiares, Amigos, 

parentes, vizinhos e até grupos de pessoas que o Senhor colocar em seu coração! Faça como os anjos que 

falaram para Ló quando foram a Sodoma e Gomorra para que ele e seus familiares se retirassem. Veja como em 

Gênesis 19:12 “Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e 

todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar;” 

18. NÃO FIQUE DIVULGANDO DESCARADAMENTE para “qualquer pessoa”, principalmente para as “pessoas 

do mundo” que você descobriu “a identidade do anticristo”. É capaz de você ser zombado por essas 

pessoas. Jesus disse em Mt 7:6 “...Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas” – Fale apenas para quem você 

sentir no coração de falar! – Essa “revelação do anticristo” é muito forte!!! 

19. PREPARE SEU CORAÇÃO, sua alma e seu espírito para que você, desde já, vá se “desprendendo 

totalmente” das coisas deste mundo. Fique em “espírito de despedida” deste mundo e de suas seduções!!! 

Para sermos arrebatados, precisamos ter nosso foco nas coisas que são do alto!!! - Confira o conselho do 

apóstolo Paulo abaixo: 

Colossenses 3:1-4 

"Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, BUSCAI AS COISAS QUE SÃO DE CIMA, onde Cristo 

está assentado à destra de Deus. 2 PENSAI NAS COISAS QUE SÃO DE CIMA, E NÃO NAS QUE SÃO DA 

TERRA; 3 porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4 QUANDO CRISTO, QUE É A 

NOSSA VIDA, SE MANIFESTAR, ENTÃO TAMBÉM VÓS VOS MANIFESTAREIS COM ELE EM GLÓRIA." - 

DEPOIS DE UMA PALAVRA DESSAS, SÓ VAI FICAR AQUI SENDO HUMILHADO E ATORMENTADO , QUEM 

REALMENTE QUISER CONTINUAR ACOMODADO COM ESTE MUNDO!!! 

20. ENXERGUE ESTE “MUNDO PODRE” COMO SE FOSSE “PIOR” DO QUE “SODOMA E GOMORRA” e FAÇA 

como os “anjos do Senhor” que foram à Sodoma e Gomorra para retirar o máximo de pessoas que eles 

pudessem retirar, como escrito em Gênesis 19:15-17 “15 E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: 

levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade.16 Ele, 

porém, se demorava; PELO QUE OS HOMENS PEGARAM-LHE PELA MÃO A ELE, À SUA MULHER, E ÀS 

SUAS FILHAS, SENDO-LHE MISERICORDIOSO O SENHOR. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. 17 

Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: ESCAPA-TE, SALVA TUA VIDA; NÃO OLHES PARA TRÁS 

DE TI, NEM TE DETENHAS EM TODA ESTA PLANÍCIE; ESCAPA-TE LÁ PARA O MONTE, PARA QUE NÃO 

PEREÇAS.” 
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21. NÃO SE ACOMODE COM ESTE MUNDO, como Ló estava acomodado ao ser visto pelos anjos do Senhor 

“sentado” à porta de Sodoma!!! Leia em Gênesis abaixo: 

Gênesis 19:1 “À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, 

LEVANTOU-SE PARA OS RECEBER; PROSTROU-SE COM O ROSTO EM TERRA” – Ou seja, agora então 

que você “está vendo” o anjo do Senhor através desta Revelação Alarmante, LEVANTE-SE e PROSTRE-SE 

diante do Senhor para recebê-lo de todo o seu coração!!! – Veja o que diz também em Romanos abaixo: 

Romanos 12:2 “E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” 

22. ***  PERIGO!!!  *** – A INIQUIDADE DO MUNDO PODE ESTAR ENTRANDO EM NOSSAS CASAS 

ATRAVÉS DA TELEVISÃO E DA INTERNET!!! SIM, MUITO CUIDADO!!! – Reavalie as programações que você 

anda assistindo na TV!!! A maioria das programações estão infestadas de iniqüidades e imoralidades!!! As 

novelas estão repletas de inversão de valores morais. Os programas de humor, de auditório e os shows musicais 

mundanos estão cheios de imoralidade e sensualidade. Os programas chamados de “reality shows” são 

verdadeiras vitrines de perversão, mentiras e imoralidades também!!! – A internet também ESTÁ REPLETA DE 

“OCIOSIDADE”, IMORALIDADE E PODRIDÃO! - As "músicas mundanas" também estão cheias de 

"mensagens subliminares", condicionando as pessoas que as ouvem, ao comodismo desse mundo!!! 

CUIDADO!!! - Não seja um ALVO FÁCIL do inimigo, VIGIE!!! - Tenha em mente o seguinte: No Grande Dia 

do Arrebatamento da Igreja de Cristo, estarão passando todas as programações normalmente na TV, as 

novelas, os campeonatos de futebol, os filmes, os reality-shows, programas de auditório! A rádio estará tocando 

músicas, a internet estará transmitindo. E se estivermos distraídos, rendidos e embriagados com qualquer um 

desses entretenimentos, porventura seremos arrebatados? Se não vigiarmos poderemos ser pegos de surpresa!  

Vejam esse "AVISO DA ÚLTIMA HORA" do Senhor JESUS sobre o que estará ocorrendo no Grande Dia: 

Lucas 17:28-30 "28 Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, 

vendiam, plantavam e edificavam; 29 mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os 

destruiu a todos; 30 ASSIM SERÁ NO DIA EM QUE O FILHO DO HOMEM SE HÁ DE MANIFESTAR."  

23. CUIDADO COM "O EXAGERO" DOS ENTRETENIMENTOS! - A tecnologia tem trazido muitas novidades em 

videogames de ultima geração! Jogos com gráficos tão reais que envolvem e transportam os jogadores para uma 

outra dimensão, que na verdade é "um mundo de fantasia e de ilusão". O envolvimento é tão grande, mas tão 

grande que muitos dedicam quase todo tempo de suas vidas à ilusão proporcionada por esses jogos. Com isso 

acabam se entregando às fábulas e às fantasias que estão envolvidas nesses jogos. O apóstolo Paulo deixou 

uma mensagem de alerta para esses casos. Confira abaixo: 

II Timóteo 4:4 "...E não só desviarão os ouvidos da verdade, MAS SE VOLTARÃO ÀS FÁBULAS." 

Portanto, muito cuidado com "os exageros" em tudo o que se refere a entretenimentos, seja videogames de 

ultima geração, seja torcer por times de futebol, participar de festas com bebedices, enfim. Entretenimentos são 

saudáveis, desde que não haja exageros que violem os bons costumes ou até que atrapalhem outros 

compromissos e relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus. 

24. FUJA DE TODO E QUALQUER ENVOLVIMENTO COM O MUNDO!!! Leia esse recado que o Senhor me 

mostrou na Sua Palavra, ainda enquanto eu estava escrevendo aqui, em Colossenses abaixo: 

Colossenses 3:4-17 “4 QUANDO CRISTO, QUE É A NOSSA VIDA, SE MANIFESTAR, ENTÃO TAMBÉM VÓS VOS 

MANIFESTAREIS COM ELE EM GLÓRIA. 5 Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais; a prostituição, a impureza, a 

paixão, a vil concupiscência, e a avareza, que é idolatria; 6 PELAS QUAIS COISAS VEM A IRA DE DEUS SOBRE OS 

FILHOS DA DESOBEDIÊNCIA; 7 nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas; 8 mas agora despojai-

vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca; 9 não mintais 

uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, 10 e vos vestistes do novo, que se renova para o 

pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou; 11 onde não há grego nem judeu, circuncisão nem 

incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. "  

"12 REVESTÍ-VOS, POIS, COMO ELEITOS DE DEUS, SANTOS E AMADOS, DE CORAÇÃO COMPASSIVO, DE 

BENIGNIDADE, HUMILDADE, MANSIDÃO, LONGANIMIDADE, 13 SUPORTANDO-VOS E PERDOANDO-VOS UNS 

AOS OUTROS, se alguém tiver queixa contra outro; assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. 14 E, sobre 

tudo isto, REVESTÍ-VOS DO AMOR, que é o vínculo da perfeição. 15 E A PAZ DE CRISTO, para a qual também fostes 

chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos. 16 A PALAVRA DE CRISTO HABITE EM vós 
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ricamente, em toda a sabedoria; ENSINAI-VOS E ADMOESTAI-VOS UNS AOS OUTROS, COM SALMOS, HINOS E 

CÂNTICOS ESPIRITUAIS, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. 17 E tudo quanto fizerdes por palavras ou 

por obras, FAZEI-O EM NOME DO SENHOR JESUS, DANDO POR ELE GRAÇAS A DEUS PAI.“ 

25. E PREPARE-SE PARA O ARREBATAMENTO, que poderá ser a qualquer momento, até mesmo quando 

houver "passado um certo tempo após a leitura desta Revelação", quando todas as crises mundiais 

“parecerem” resolvidas e "estiverem dizendo" que há “PAZ E SEGURANÇA” no mundo, como alertou o 

apóstolo Paulo abaixo: 

I Tessalonicenses 5: 2-6:  “2 porque vós mesmos sabeis perfeitamente que O DIA DO SENHOR VIRÁ COMO 

VEM O LADRÃO DE NOITE; 3 pois quando estiverem dizendo: PAZ E SEGURANÇA! então lhes sobrevirá 

repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida; e de modo nenhum escaparão. 4 MAS 

VÓS, IRMÃOS, NÃO ESTAIS EM TREVAS, PARA QUE AQUELE DIA, COMO LADRÃO, VOS 

SURPREENDA; 5 porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das trevas;  

6 não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios.” *** AVISO IMPORTANTE: A igreja de 

Cristo, "poderá até entrar" na primeira metade do "Acordo de Paz de 7 anos", conhecido como "Período de 

Falsa Paz", que é o limite máximo de tempo que a igreja de Cristo tem na terra! - Porém, só Deus sabe o dia e 

a hora!!! - Portanto, não se empolgue com "a contemplação" que o mundo terá com o sucesso desse "líder 

mundial", pois "de repente", quando a igreja for tirada da terra,  então ele se transformará "no anticristo"! 

AS EXPECTATIVAS DE UM NOIVO E DE UMA NOIVA 

Visualize a cena de um casamento onde "o noivo espera ansiosamente" pela chegada da noiva que está 

prestes a se apresentar na entrada da congregação! - AGORA, tentem imaginar A GRANDE EXPECTATIVA que 

O SENHOR JESUS, (como noivo), está nesse exato momento com relação A NÓS, IGREJA D'ELE (como 

noiva), para encontrarmos com Ele nas nuvens dos céus a qualquer momento!!! Estará iniciando então a famosa 

e tão esperada "BODAS DO CORDEIRO", "A GRANDE FESTA DE ENCONTRO DO NOIVO JESUS CRISTO 

COM SUA NOIVA, NÓS IGREJA DELE!!!" - POSSO AFIRMAR QUE NÃO SÓ O SENHOR JESUS, MAS TODOS 

OS QUE HABITAM NO CÉU, ESTÃO COM UMA GRANDE EXPECTATIVA NESSE EXATO MOMENTO!!! - Será 

que também estamos com essa GRANDE EXPECTATIVA, preparados e esperançosos para nos encontrar com 

Ele??? - Confira só, o drama que foi dito acima, nesse versículo abaixo:  

Apocalipse 19:6-9 

" 6 Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes 

trovões, que dizia: ALELUIA! PORQUE JÁ REINA O SENHOR NOSSO DEUS, O TODO-PODEROSO.  

7 REGOZIJEMO-NOS, E EXULTEMOS, E DEMOS-LHE A GLÓRIA; PORQUE SÃO CHEGADAS AS BODAS 

DO CORDEIRO, E JÁ A SUA NOIVA SE PREPAROU, 8 e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, 

resplandecente e puro; pois o linho fino são as obras justas dos santos. 9 E disse-me: Escreve: Bem-aventurados 

aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de 

Deus." - VIRAM SÓ, A GRANDE EXPECTATIVA QUE ELES ESTÃO LÁ NO CÉU??? - ELES ESTÃO 

CONSIDERANDO QUE NÓS JÁ ESTAMOS PRONTOS, E COM VESTES APROPRIADAS!!! - MEU DEUS!!! - 

SERÁ QUE A IGREJA JÁ ESTÁ TÃO PREPARADA ASSIM, VESTIDA DE LINHO FINO, RESPLANDECENTE E 

PURO??? - PORTANTO, PREPAREMO-NOS AINDA MAIS!!! 

VOCÊ ESTÁ SENDO AVISADO DE UMA FORMA PREVILEGIADA E MUITO CLARA!!! - APÓS LER TUDO O 

QUE ESTÁ ESCRITO AQUI, SÓ VAI FICAR AQUI SOFRENDO QUEM REALMENTE QUISER FICAR!!! 

26. E FINALMENTE, ALEGRE-SE E MANTENHA-SE NA PAZ DE CRISTO JESUS!!! – Se você já está  

“em comunhão” com Cristo Jesus e com Sua palavra e já “tem certeza de sua salvação”, então desfrute da 

PAZ que o próprio Senhor Jesus nos dá, pois Ele, como sendo “O PRINCIPE DA PAZ”, nos prometeu dar  

“A VERDADEIRA PAZ”!!! Confira o Senhor Jesus nos prometendo sua doce paz em João 14:27,28: 

“DEIXO-VOS A PAZ, A MINHA PAZ VOS DOU; eu não vo-la dou como o mundo a dá.  

NÃO SE TURBE O VOSSO CORAÇÃO, NEM SE ATEMORIZE.  

Ouvistes que eu vos disse: VOU, E VOLTAREI A VÓS." 

 

VIGIEMOS E NOS ALEGREMOS IRMÃOS,  

POIS NOSSA REDENÇÃO AGORA ESTÁ MUITO PRÓXIMA!!! 
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RECOMENDAÇÃO ESPECIAL AOS MINISTROS DA PALAVRA DE DEUS! 

(Pastores e dirigentes de congregações, ministros da palavra e de louvor, líderes de departamento de teologia e 

ensino, evangelistas em geral, líderes de jovens e cargos correlacionados na Igreja do Senhor Jesus.) 

Todos aqueles que estiverem inclusos nos cargos eclesiásticos acima e tiverem tido a oportunidade de lerem 

este documento com estas Revelações, passam a ter automaticamente a incumbência de executarem  

"com ainda muito mais intensidade" a atribuição de um "Atalaia de Deus", conforme descrito abaixo: 

Isaias 52:8  

"Eis a voz dos teus ATALAIAS! eles levantam a voz, juntamente exultam; PORQUE DE PERTO 

CONTEMPLAM A VOLTA DO SENHOR A SIÃO." 

Ezequiel 33:2 "Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a 

terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu ATALAIA; 3 se, quando ele vir que a espada 

vem sobre a terra, TOCAR A TROMBETA E AVISAR O POVO; 4 então todo aquele que ouvir o som da trombeta, 

e não se der por avisado, e vier a espada, e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 5 Ele ouviu o som da 

trombeta, e não se deu por avisado; o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua 

vida." 

Números 10:3  

"Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação." 

Portanto, todo aquele que possuir um cargo eclesiástico na casa do Senhor, ao tomar conhecimento destas 

Revelações Alarmantes, incorrerá em cumprir o mandamento que o próprio Senhor havia deixado em Sua 

palavra para esse exato momento quando chegasse, conforme escrito em Joel 2:1, ou seja,  

“TOCAI A TROMBETA EM SIÃO, E DAI O ALARMA NO MEU SANTO MONTE. 

PERTURBEM-SE todos os moradores da terra, PORQUE O DIA DO SENHOR VEM, ELE ESTÁ PERTO”  

Os trechos "tocar a trombeta" e "dar o alarma", para os ministros da Palavra de Deus, significa rever os temas 

das pregações da Palavra de Deus para que o povo seja avisado do "perigo que está por vir" ao ponto de se 

sentirem "perturbados" como diz o próprio final do versículo. Ai de quem não proceder dessa forma! Veja a 

seguir, na continuação em Ezequiel, o que acontecerá ao atalaia negligente:  

Ezequiel 33:6-9  

"6 Mas se, quando O ATALAIA vir que vem a espada, NÃO tocar a trombeta, e NÃO for avisado o povo, e vier a 

espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniqüidade, MAS O SEU SANGUE EU O 

REQUEREREI DA MÃO DO ATALAIA. 7 Quanto a ti, pois, ó filho do homem, EU TE CONSTITUÍ POR 

ATALAIA SOBRE A CASA DE ISRAEL; portanto ouve da minha boca a palavra, e da minha parte DÁ-LHES 

AVISO." 

"8 Se eu disser ao ímpio: O ímpio, certamente morrerás; E TU NÃO FALARES para dissuadir o ímpio do seu 

caminho, morrerá esse ímpio na sua iniqüidade, MAS O SEU SANGUE EU O REQUEREREI DA TUA MÃO.  

9 TODAVIA SE ADVERTIRES O ÍMPIO DO SEU CAMINHO, para que ele se converta, e ele não se converter do 

seu caminho, morrerá ele na sua iniqüidade; TU, PORÉM, TERÁS LIVRADO A TUA ALMA." 

Portanto, como "um atalaia" que já está ciente sobre tudo o que acontecerá "em breve" através da Revelação 

da Palavra de Deus, qual tipo de atalaia você quer ser, "o atalaia negligente" ou "o atalaia fiel"??? 

 

APENAS VOCÊ PODE DECIDIR!!! 

 

 

 

 

 

A seguir,  

Uma seção com as "PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES" relacionadas a esta revelação... 
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*** FAQ - PERGUNTAS MAIS FREQUENTES *** 

Algumas dúvidas e perguntas que podem ser feitas relacionadas a esta Revelação: 

1. Por que "afirmar categoricamente" e "não apenas sugerir" neste Documento? 
1.1. Alguém pode me perguntar assim: "Mas por que você simplesmente não escreve como probabilidade dele ser o 

anticristo aqui nesse documento, como: “Provavelmente possa ser que seja...”, “Grandes possibilidades de 

ser...”, "Se realmente for...", "Pode ser, como também pode não ser..." ...ou coisas do tipo???. Olha irmãos, 

confesso que nas primeiras revisões, (comecei com um rascunho e depois com as revisões 1.0, 1.1, 1.2 até 

chegar nessa) eu até comecei a escrever usando o termo sugestivo "provavelmente...", mas o Espírito Santo me 

incomodou de tal forma e me proibiu a continuar escrevendo dessa maneira, ou seja, se fosse apenas para 
sugerir, eu teria de parar de escrever! - O Senhor então me disse que, se eu quisesse continuar a escrever esta 
Revelação, teria de afirmar dizendo "SIM/SIM", como a palavra de Deus ordena e não de forma sugestiva, pois 
uma sugestão soa como SIM/NÃO ao mesmo tempo e segundo a palavra de Deus, isso é de procedência 
maligna, como vemos abaixo nos trechos bíblicos: 

Mateus 5:37 “Seja, porém, o vosso falar: SIM, SIM; NÃO, NÃO; pois o que passa daí, vem do Maligno.” 

Tiago 5:12 “... seja, porém, o vosso SIM, SIM, e o vosso NÃO, NÃO, para não cairdes em condenação.” 

II Corintios 1:18,19 "Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi SIM E NÃO.  Porque o 

Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi SIM 

E NÃO; mas nele houve SIM.” - Ou seja, em Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ou seja, "a própria Palavra de 

Deus" NÃO HÁ ESPAÇO PARA "DÚVIDAS"!!! - Esse então é o motivo de TUDO O QUE ESTÁ ESCRITO AQUI 
nesta Revelação estar afirmando categoricamente COMO VERDADE ABSOLUTA, "SIM, SIM quando SIM" e 
"NÃO, NÃO quando NÃO", pois é a própria Palavra de Deus QUE NÃO FALHA JAMAIS. Do contrário, este 
documento não poderia ser chamado de "REVELAÇÃO" e sim apenas de "SUGESTÃO", "SUSPEITA" ou 
"REFLEXÃO". 

1.2. É a própria BÍBLIA quem está afirmando e NÃO eu!!! - Quem sou eu para afirmar de mim mesmo? 
E tem um fator fundamental para que fosse feita "uma forte afirmação" nesta Revelação da Palavra de Deus, 
que é o fato de ser "a própria Bíblia" quem está afirmando categoricamente através do capítulo 8 de Daniel. 
Veja esta declaração no próprio capítulo 8 d Daniel para servir como prova de que é a Bíblia quem afirma: 

Daniel 8:26 "E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, É VERDADEIRA. Tu, porém, CERRA a visão, 

PORQUE SE REFERE A DIAS MUI DISTANTES.” 
O capítulo 8 de Daniel diz que a visão é VERDADEIRA e se refere a "dias mui distantes".Já o capítulo 12 de 
Daniel aponta para quando seriam esses "dias mui distantes", acompanhe e veja a similaridade dos trechos: 

Daniel 12:4 "Tu, porém, Daniel, CERRA as palavras e SELA o livro, ATÉ O FIM DO TEMPO; MUITOS 

CORRERÃO DE UMA PARTE PARA OUTRA, E A CIÊNCIA SE MULTIPLICARÁ.” - A Revolução Industrial 

começou apenas no século 19 e "agora", no século 21 podemos afirmar categoricamente que "a ciência e o 
conhecimento se multiplicaram muito"! - Portanto, chegamos ao "Fim do Tempo" predito pelo anjo a Daniel, 
quando o selo desta profecia seria rompido para que todos soubessem a verdade sobre "a Grande Revelação 
do Século"!!! - Portanto, quem sou para afirmar alguma revelação de mim mesmo? - É a própria Palavra de Deus 
em Daniel 8 quem está afirmando categoricamente TUDO O QUE ESTA SENDO REVELADO através deste  
e-book! - Eu apenas estou sendo usado para interpretar, escrever, Ilustrar e promover a divulgação "em massa" 
desta revelação! 
 

1.3. Portanto, acredite como "SIM, SIM"!!! 
Considerando TODAS as referências bíblicas descritas acima, é ALTAMENTE RECOMENDADO VOCÊ 
ACREDITAR "NA ÍNTEGRA" DESTA REVELAÇÃO BÍBLICA, pois desta forma, ao acreditar na íntegra, você 
estará afirmando "SIM, SIM" como recomenda a BÍBLIA, que é a palavra de Deus. - Caso você diga o seguinte, 

em relação a esta Revelação: "Em parte SIM, eu acredito um pouco, mas em parte eu NÃO acredito tanto assim", 

então seu falar estará sendo "SIM e NÃO", que segundo o que palavra de Deus nos advertiu acima, trará 
CONSEQÜÊNCIAS TERRÍVEIS!!! - Portanto, ACREDITE com um "SIM, SIM" na BÍBLIA, pois é a Palavra de 
Deus! Eu apenas fui usado para transcrever algo vindo direto DELE! - A Bíblia é o próprio "JESUS CRISTO 
IMPRESSO", pois Ele é o Verbo de Deus, ou seja, JESUS CRISTO é A PALAVRA DE DEUS! - Comprove essa 
declaração abaixo, em João: 

João 1:1-3, 14 " No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2 Ele estava no 

princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4 

Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; 14 E O VERBO SE FEZ CARNE, e habitou entre nós, CHEIO 

DE GRAÇA E DE VERDADE; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." - Se você crê em Jesus 

Cristo DE TODO SEU CORAÇÃO, então precisa crer na PALAVRA DELE "DE TODO CORAÇÃO" TAMBÉM! 
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2. Se nós, que somos "A Igreja de Cristo" vamos ser arrebatados, para que temos que saber de 

coisas que nem sequer vamos presenciar como anticristo e Grande Tribulação? 

É uma boa pergunta, porém há várias respostas óbvias e elementares para esta pergunta, que são como 

seguem abaixo: 

2.1 Primeiro para que não sejamos IGNORANTES e LERDOS quanto à palavra de Deus, que nos informa com 

antecedência TUDO O QUE ESTÁ PARA ACONTECER, pois foi TUDO previamente PROFETIZADO pelos 

profetas. NOTA: O Senhor Jesus chegou a chamar de "néscios" e "tardos", ou seja, no português claro, 

chamou de "ignorantes e de lerdos" todos aqueles que demoram para crer em TUDO O QUE OS PROFETAS 

DISSERAM!!! Confira o próprio Senhor Jesus dizendo isso no versículo abaixo:  

Lucas 24:25 - "Então ele lhes disse: Ó NÉSCIOS, E TARDOS de coração para crerdes tudo o que os profetas 

disseram!" - Segundo o dicionário Michaelis: "néscio": Indivíduo ignorante, inepto, irresponsável ; "tardo": Que 

anda vagarosamente; preguiçoso. - Você não vai querer que o Senhor Jesus tenha essa concepção de você,  

não é??? - Acredito que não!!! - Portanto, acredito que essa pergunta já está respondidíssima, mas temos ainda 

mais respostas para essa pergunta abaixo: 

2.2 Para que NÃO sejamos pegos de surpresa! - Para que então vigiemos, andemos em Espírito e nos tornemos 

AINDA MAIS TEMENTES ao Senhor, para que então possamos, por exemplo, OBSERVAR e CUMPRIR TUDO o 

que está escrito nas Recomendações para esta Revelação descritas acima.  

2.3 Porque também a palavra de Deus é LUZ e uma bússola que nos dá informação valiosíssima! - E nós como filhos 

da LUZ somos e devemos estar refletindo essa LUZ, ou seja, devemos estar TOTALMENTE INFORMADOS 

sobre o que está acontecendo À LUZ DA PALAVRA, para que então possamos CORRETAMENTE INFORMAR, 

EVANGELIZAR e ALARMAR O MUNDO para o GRANDE DIA DO SENHOR, como está escrito em Joel 2:1, que 

diz: 

“TOCAI A TROMBETA EM SIÃO, E DAI O ALARMA NO MEU SANTO MONTE. 

PERTURBEM-SE todos os moradores da terra, porque O DIA DO SENHOR VEM, ELE ESTÁ PERTO” 

Como esta informação valiosíssima, podemos agora então, nos movimentar com MUITO MAIS FORÇA e fazer 

um Evangelismo da Última Hora, evangelizando parentes, amigos, vizinhos e até pessoas desconhecidas através 

de Trabalhos de Evangelismo. 

2.4 E finalmente também porque a IGREJA DE CRISTO precisa passar por um processo de santificação "ainda muito 

maior" antes de ser arrebatada, pois a igreja vem se desgastando muito devido à apostasia encontrada 

principalmente em muitas igrejas neo-pentecostais. A igreja precisa experimentar ainda muito mais da profecia 

em Joel que diz: 

Joel 2:15-17 - "15 TOCAI A TROMBETA EM SIÃO, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene;  

16 congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, e as crianças de peito; 

saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. 17 Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o 

alpendre e o altar, e digam: Poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as 

nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos: Onde está o seu Deus?" 

E também para que se cumpra "ainda mais" esse clássico: 

Joel 2:28-32 - "28 Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas 

filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões; 29 e também sobre os servos 

e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. 30 E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e 

fogo, e colunas de fumaça. 31 O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e 

terrível dia do Senhor. 32 E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo; pois no monte 

Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o 

Senhor chamar." 
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3. Por que os pastores e líderes das igrejas não falam ou ensinam nada do que está escrito aqui 

nesta Revelação? 

3.1 Excelente pergunta!!! Tem várias respostas! - Uma resposta óbvia já posso dar, que é: Pelo fato de ser uma 

"Revelação Exclusiva" vinda direto do Senhor através de minha pessoa, é natural que eles não tenham falado 

nada, mesmo porque essa Revelação foi "um aviso exclusivo" que o Senhor está nos proporcionando!!! Esta é 

uma de minhas missões e eu estava preparado para este exato momento! O Senhor fala de várias maneiras! 

3.2 E outra, a principal função dos pastores e líderes evangélicos é passar a mensagem básica e essencial do 

Evangelho, ou seja, que Jesus Cristo salva, batiza, cura e leva aos céus. Jesus foi bem claro quando disse em 

Marcos 16:15,16 "15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e PREGAI O EVANGELHO a toda criatura.16 Quem 

crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado." Portanto, nenhuma igreja tem a "atribuição 

obrigatória" direta de ensinar "Revelações Exclusivas" como esta! - Até porque seria muito "anti-ético" e 

"polêmico", pregar, ensinar, "denunciar nomes" de tudo o que está escrito aqui nesta Revelação, no púlpito de 

uma igreja ou até mesmo em uma sala de aula dominical!  

3.3 Tem mais uma, a maioria dos pastores e líderes eclesiásticos "tem receio" de se agarrarem a alguma 

interpretação bíblica para defenderem, devido a muitas interpretações frustradas e infundadas que existiram no 

passado e ainda existem por ai. - Portanto, a maioria deles prefere "se abster" de qualquer posição em relação a 

assuntos escatológicos, ou seja, profecias bíblicas sobre o Fim dos Tempos. Soma-se a esse fator  

"a apostasia", que faz com que a maioria dos cristãos, devido ao mesmo problema citado acima, também "não 

queira mais acreditar" em profecias apocalípticas. Resultado: Estamos vivendo em uma geração de "cristãos 

cansados e com pouca fé" para acreditar no cumprimento das profecias bíblicas! O Senhor Jesus sabendo que 

isso aconteceria, lançou a seguinte pergunta: "Contudo quando vier o Filho do homem, PORVENTURA 

ACHARÁ FÉ NA TERRA?" em Lucas 18:8 - Isso é ruim? - ISSO É MUITO SÉRIO E MUITO GRAVE!!! - VIDAS 

ESTÃO CORRENDO RISCO!!! - Pois, se o povo cristão, que deveria conhecer a palavra de Deus na sua 

essência, não acreditar na própria palavra de Deus, então esse mesmo povo "que se diz cristão", poderá 

também ser pego de surpresa no Grande Dia do Senhor! -  Aí então, será tarde demais!!! - Jesus chamou essa 

classe de pessoas de "hipócritas". Você quer ser considerado assim pelo Senhor?  Confira Jesus dizendo 

sobre esse assunto abaixo:  

Lucas 12:56 "Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu; como não sabeis então discernir este tempo?" 

Um "cristão bem informado" sobre o discernimento dos tempos, pode agir como "um atalaia" tanto para 

alarmar "a si mesmo", como para alarmar a outras pessoas sobre o perigo que está prestes a chegar, ajudando 

a salvar familiares, parentes, amigos e muitas outras pessoas! 

3.3 Na verdade, eu estou fazendo o trabalho de "um atalaia", ou seja, "alguém que toca a trombeta quando vê o 

perigo chegar"! - A melhor forma que eu encontrei para fazer esse trabalho, é da forma com que está aqui, ou 

seja, tudo escrito, registrado, documentado e comprovado biblicamente!!! - você pode ler, reler essa 

Revelação tantas vezes quantas quiser para comprovação e edificação!!! - Portanto, eu tenho e já assumi a 

missão exclusiva de "um atalaia". Confira a atribuição de "um atalaia" segundo diz a Bíblia, abaixo: 

Isaias 52:8 "Eis a voz dos teus ATALAIAS! eles levantam a voz, juntamente exultam; PORQUE DE PERTO 

CONTEMPLAM A VOLTA DO SENHOR A SIÃO." 

Ezequiel 33:2 "Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a 

terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu ATALAIA; 3 se, quando ele vir que a espada 

vem sobre a terra, TOCAR A TROMBETA E AVISAR O POVO; 4 então todo aquele que ouvir o som da trombeta, 

e não se der por avisado, e vier a espada, e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 5 Ele ouviu o som da 

trombeta, e não se deu por avisado; o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua 

vida." 

Números 10:3  

"Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação." 

Portanto, repetindo novamente a ordem divina de Joel 2:1:  - Este está sendo o meu trabalho e o trabalho de 

quem mais se propuser também, ou seja: 

“TOCAI A TROMBETA EM SIÃO, E DAI O ALARMA NO MEU SANTO MONTE. 

PERTURBEM-SE todos os moradores da terra, PORQUE O DIA DO SENHOR VEM, ELE ESTÁ PERTO” 
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3.4 E tem outra, informações escatológicas e proféticas como estas, não são para o alcance de todos! Essas 

revelações são restritas apenas para quem tem o desejo de se aprofundar no conhecimento das palavras 

proféticas, como diz em Romanos 11:33 "Ó PROFUNDIDADE DAS RIQUEZAS, tanto da sabedoria, como da 

ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!" - Uma grande 

comprovação que estas Revelações não são para todos, está registrado em Mateus 24, onde Jesus NARRA 

PROFETICAMENTE TUDO o que iria acontecer NO FIM DO MUNDO. Nesse episódio, Jesus foi interrogado 

por alguns discípulos "EM PARTICULAR" para que ELE REVELASSE OS SINAIS que precederiam o Fim do 

Mundo e a Vinda d'Ele. Jesus "só revelou" para "alguns discípulos em particular" e ainda porque "eles se 

interessaram pelo assunto" interrogando-o!  

Confira em Mateus 24:3 abaixo:  

"E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele OS SEUS DISCÍPULOS EM PARTICULAR, 

dizendo: DECLARA-NOS QUANDO SERÃO ESSAS COISAS, E QUE SINAL HAVERÁ DA TUA VINDA E DO 

FIM DO MUNDO." - Interessante observar aqui, que eles, Jesus e os discípulos, NÃO ESTAVAM DENTRO DA 

IGREJA, A SINAGOGA NA ÉPOCA, estavam sim assentados no "Monte das OLIVEIRAS" - Ou seja, todo 

aquele que se propor a acolher o Senhor Jesus e ser um portador da Sua palavra "na profundidade", como as 

raízes profundas de uma Oliveira, também poderá ser semelhante às Oliveiras ao redor das quais o Senhor 

estava assentado e SERVIR DE VEÍCULO PARA QUE O SENHOR REVELE SEGREDOS DE SUA PALAVRA, 

como Ele revelou ali para seus discípulos!!!  

3.5 Outrossim, para a completa elucidação dessa Revelação, seria necessária uma pessoa que, além de cristão com 

conhecimentos da Palavra, teria de ser alguém com um perfil voltado pata informática e internet, pois aqui nesta 

Revelação, tem muitos recursos da informática e também muita pesquisa de internet! - Por falar em internet, eu 

tenho um grande ministério na internet também, um portal com até 450 mil acessos ao mês. Estarei publicando 

essa Revelação na internet que "com certeza" terá uma vasta propagação e também farei uma versão dessa 

Revelação em Inglês, para que percorra todo o mundo pela internet através da língua inglesa, que graças a 

Deus, eu também tenho conhecimentos o suficiente para fazer tal versão. - Portanto, essa Revelação é uma 

Missão específica vinda de Deus e que foi atribuída a mim, devido ao meu perfil, para que eu a executasse! - 

POR FAVOR IRMÃOS, ESTEJAM ORANDO POR MIM!!! - PRECISO MUITO DAS ORAÇÕES DA IGREJA DE 

CRISTO PARA QUE ESTA MISSÃO SEJA EXECUTADA COM SUCESSO E QUE ALCANCE TODA IGREJA DE 

CRISTO PELO MUNDO!!! 

 

 

VAMOS SUBIR EM BREVE NA PAZ DO SENHOR JESUS, 

CORRAMOS, POIS TEMOS MUITO POUCO TEMPO!!! 
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