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“Grandes são as obras do SENHOR, e para serem estudadas por todos 
os que nelas se comprazem.”

Salmos 111:2  

“Precisamos estudar a realização dos propósitos de Deus na história 
das nações e na revelação das coisas vindouras, para que possamos 
estimar em seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis; para 
que possamos aprender qual é o verdadeiro objetivo da vida; para que, 
encarando as coisas temporais à luz da eternidade, possamos delas fazer 
o mais verdadeiro e nobre uso.”

Educação pág. 184
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Prefácio

 Finalmente um pequeno livro, um ensaio de Escatologia Sistemática, se 

assim se pode denominar, de natureza essencialmente fundamentalista (ver 1° ca-

pítulo). Matéria muito resumida. Em linguagem fácil, bem simples. Não é uma 

obra prima. Afinal, o que se perde em erudição ganha-se em praticidade e objetivi-

dade.

 Por muitos anos houve um misto de disposição e relutância para se trazer 

esta matéria. Justo pela possibilidade de vir a mesma entremeada de falhas, de 

erros, como é próprio da natureza humana. Mas agora, a decisão está tomada, por 

exclusivo senso do dever. Porém, um pedido: que os possíveis erros sejam debita-

dos ao autor e os acertos sejam creditados a Quem de direito: o Originador de “toda 

boa dádiva e todo dom perfeito”. Assim fica bem.

 A Escatologia, a exemplo das profecias já cumpridas, deve ser abordada 

em estreita ligação com a História; com a História contemporânea. Sempre juntas 

como marido e mulher. Uma união vitalícia. É a mídia, no entanto, a fonte de 

informação histórica da Escatologia. Assim nos propõe o Espírito de Profecia:

Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 280 – “As condições do mundo mostram 

que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos 

de indícios de um terrível conflito em futuro próximo.”

 Como qualquer outra ciência, a Escatologia Bíblica é de natureza dinâ-

mica, com novos dados históricos, com seus desdobramentos na profecia. Não há 

como, pois, se colocar um “ponto final” em posições assumidas. Não se estabele-

cem dogmas, como deve ocorrer com doutrinas e verdades, os pilares da fé cristã.

 É um estudo, sempre um estudo, em campo aberto. Mas atentamente ob-

servados os princípios bem estabelecidos de investigação e interpretação. Tal pro-

posta vem a lume numa tentativa de contribuição.

 Acima de tudo, o autor, bem como o leitor, devem ser necessariamente, 

nesta matéria, cristãos de sangue, duplamente nascidos. Para que seja possível ver, 
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assim, na ótica do homem e na ótica de Deus: a Revelação Especial (a Bíblia e o 

“Testemunho de Jesus” – ver Apoc. 19:10). Enfim, que conheçamos de fato a Deus: 

Sua essência, natureza, modo de agir, objetivos, etc.

 Ainda mais: devemos conhecer pessoalmente a Deus. Mas num relacio-

namento afetivo. Deus não Se dá a conhecer se nossa tentativa de abordagem, de 

aproximação, for de natureza intelectual, científica, filosófica, mística ou cerimonial.

 Toda pesquisa ou leitura de temas sagrados devem ser feitas no espírito de 

criança, destituída que é de qualquer condição, ideia e posição previamente estabe-

lecidas quando na busca de respostas. Espírito de discípulo. É isto. De aprendiz 

e nunca de mestre. Sempre. Se assim não for, é certo que deixaremos de crescer. 

Não acompanharemos o dinamismo da Escatologia.

 Sinceridade, bom senso, equilíbrio, maturidade, sensibilidade, também 

são indispensáveis. Há sempre o risco de descaminhos no percurso. Total isenção 

de caprichos, de orgulho intelectual, religioso, de posição, etc. Nenhum culto de 

si mesmo, nem do saber acumulado.

 Foi assim debruçado na Revelação Especial que começou este estudo. 

Quarenta e cinco anos de meticulosa investigação para melhor conhecer o amanhã. 

Não o amanhã como gostaríamos que fosse, mas como ele há de ser.

 Este estudo reflete tão somente o desejo de repartir tantos detalhes relevan-

tes sobre Deus e Sua Palavra, na expectativa apenas de ser útil, de servir. A ênfase 

dada ao longo deste estudo não deve ser entendida como radicalização, mas traduz 

apenas a convicção profunda e sincera do autor, tendo em vista as centenas de do-

cumentos Inspirados, aqui trazidos e a todos disponíveis.

Conhecer cada vez melhor a Deus é nosso dever e grande privilégio. Co-

nhecê-Lo não apenas através de Sua extrema bondade, misericórdia e graça, 

mas também pelos Seus Atos de Justiça. Todavia, este campo de estudos 

não agrada muito ao coração humano, decaído que está; mas é sumamente 

interessante, gratificante, benéfico e enriquecedor. Indispensável mesmo.

 Nosso reconhecimento e gratidão a todos aqueles comentaristas cujos tra-

balhos significaram enorme contribuição ao conhecimento evolutivo da Escatolo-

gia. Todos esses luminares ajudaram a formar a estrutura mental necessária para se 
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abordar os temas com isenção.

 Este trabalho aborda principalmente alguns acontecimentos que se darão 

entre o Fim da Graça e a Volta de Jesus. Temos tido, ao longo dos anos, não na 

área Profética-Cristológica, mas no setor Histórico-Escatológico, concepções par-

ciais e fragmentárias de escatologia, que não raro se entrechocam. Esta obra cons-

titui uma despretensiosa tentativa de conciliar, de sincronizar algumas concepções 

que se afiguram incoerentes, desarmônicas, que se colidem.

 Visa também destacar dados e informações cujo exame, se pretende, con-

tribuam para a formação de um conjunto mais congruente, coeso e harmonioso 

que aquele até então obtido. Sempre que possível a obra serviu-se de linguagem 

destituída de termos técnicos.

 Seria extremamente desejável que o leitor, afeito a outras obras do gênero, 

não antecipasse conclusões até completar o exame de toda a matéria, para não 

prejudicar a visão de conjunto que o encadeamento dos assuntos poderá propor-

cionar.

 Por fim, você irá notar que, mesmo ferindo os padrões técnicos da arte 

gráfica, estamos conscientemente exagerando nos destaques de palavras, frases ou 

textos. Trata-se de um recurso extremo para manter a atenção constante de mui-

tos leitores, que lutam com dificuldades de concentração mental. É uma tentativa 

também para indicar o que é mais significativo e importante no que está sendo 

enfocado. Mas há um critério nesses destaques (sublinhado, negrito, maiúsculas e 

contornos): quanto mais realçado o texto, a frase ou a palavra, maior seu grau de 

importância.

 Pois, então, muito bom proveito nesta agradável jornada.

O Autor

“Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.”
Salmos 126:6, ARA





Introdução

 A primeira e mais fundamental verdade de natureza bíblico-escatológica 

é: Deus é amor. Este é, pois, o mais elementar princípio de interpretação que deve 

nortear os demais. Tudo o que destoar disto deve ser imediatamente reconsiderado.

 O amor é de natureza dinâmica, empreendedora. É criador, é restaurador. 

Tem suas virtudes passivas para sofrer, e virtudes ativas para agir, promover, 

delimitar, conduzir, coibir, etc. Sempre com justiça ou com misericórdia. Nunca 

com injustiça:
Salmos 92:15  – “[...] Ele é a minha rocha, e nEle não há injustiça.”

 Com respeito à Bíblia, fruto das virtudes ativas deste Amor Personificado, 

é relevante considerar alguns aspectos de sua natureza. É um Livro de Fé, com o 

curioso dualismo: revela mas também oculta. Oculta porque nosso aprendizado 

deve ser gradativo. Oculta também segredos divinos dos “sábios e entendidos”:
Mateus 11:25 – “Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, 
Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendi-
dos, e as revelaste aos pequeninos.” (AVR)

É, pois, um Livro de Fé, moldado, preparado para seres dotados de livre-ar-
bítrio, de escolha livre e consciente. Nessas condições, qualquer verdade 
ou doutrina bíblica há de ter sempre DOIS OU MAIS GRUPOS DE PAS-
SAGENS aparentemente divergentes, para que o homem possa ter alternati-
vas, campo para o exercício de sua fé. Compete-nos identificá-los, estudá-los 
e encontrar os encaixes, sua harmonia.

 Temos exemplo clássico desta importante questão nas profecias messiâni-

cas do Velho Testamento. Um grupo de passagens indicando um Messias humilde, 

sofredor e pobre. Outro, um Messias glorioso, com Seu reino e trono. Agradou 

aos judeus este segundo grupo de passagens, e nele se isolaram. Tendenciosos, os 

resultados lhes foram funestos.

 Na Escatologia também há, sempre, dois grupos de passagens aparente-

mente contrários, que deverão ser identificados e considerados. 
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 Exemplos:

 MILÊNIO..................... pré-milenismo (início antes da Volta de Jesus)
    pós-milenismo (início após a Volta de Jesus)
 144.000......................... número literal
    número simbólico
 TROMBETAS.............. aplicação única (passado)
    aplicação dupla (passado/futuro)
 ANJOS.......................... literais
    simbólicos
 10 CHIFRES................. com geografia limitada
    mundial
 ARMAGEDOM............ início no Fim da Graça
    início na Sexta Taça
    início após o Milênio

 Além do mais, todo estudo da Bíblia sobre qualquer verdade ou doutrina, 

para que seja bem compreendido e situado, deverá ser apresentado na moldura do 

“Grande Conflito”. Conhecer bem os lances e objetivos de cada um dos Líderes do 

Bem e do Mal é, pois, também absolutamente necessário.

 Os princípios de exegese (significado das palavras e frases em seu contex-

to) devem ser respeitados. A visão de conjunto (hermenêutica), também. Toda con-

clusão que atropele qualquer contexto próximo ou distante deve ser reconsiderada.

 Nunca haja em nós qualquer atitude de fuga à verdade. Alguns textos 

abaixo, do “Testemunho de Jesus”, hão de ajudar-nos a entrar com o estado de es-

pírito certo para a pesquisa escatológica. Ajudar-nos-ão a conhecer melhor a Deus, 

Suas sugestões, propostas e, o mais difícil, a conhecermo-nos: nossos preconcei-

tos, temores, evasivas, conveniências, etc.:
Manuscrito 21,1893, E.G.W. – “Ele [o grande Mestre] lhes mostra que todo 
egoísmo, todo orgulho, toda exaltação própria, toda descrença e preconceito, 
que induzem à resistência da verdade e ao afastamento da verdadeira luz, 
são perigosos, e se os que acariciam tais coisas não se arrependerem, serão 
deixados em trevas, como aconteceu com a nação judaica.”
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 O sentido desta declaração inspirada é efetivamente o seguinte:

 • Egoísmo induz à resistência à verdade.

 • Orgulho induz à resistência à verdade.

 • Exaltação própria induz à resistência à verdade.

 • Descrença induz à resistência à verdade.

 • Preconceito induz à resistência à verdade.

 São bloqueios que devem a todo custo ser eliminados. São, em todo sen-

tido, prejudiciais no estudo e nas relações humanas. Os fatores principais destes 

bloqueios são os nossos egoísmos e orgulhos. Orgulho profissional, intelectual, 

denominacional, espiritual, etc., ciosamente escondidos nos recessos da alma. Não 

é este o “espírito de criança” tão indispensável à vida cristã, à salvação, ao estudo 

teológico. SINCERIDADE e HUMILDADE são pois essenciais.

 Todas estas qualidades negativas acima são altamente prejudiciais, pois, 

ao estudo teológico e escatológico. “São perigosos”. Mais alguns textos da Inspi-

ração extremamente valiosos:
Review and Herald, 20-12-1892 – “Não há desculpas para alguém tomar a 
posição de que não há mais verdades a serem reveladas, seja ele quem for, 
nem a de que todas as nossas explicações da Escritura estejam sem erro. 
O fato de terem sido certas doutrinas mantidas por muitos anos pelo nosso 
povo, não é prova de que nossas ideias são infalíveis. Tempo não pode tornar 
erro em verdade, e a verdade tem recursos para ser exata. Nenhuma doutrina 
verdadeira perderá qualquer coisa ao ser submetida à investigação rigorosa.”

Testemunhos para Ministros, pág. 105 – “Não podemos manter a opinião 
de que uma posição uma vez assumida, uma vez advogada a ideia, não deve, 
sob qualquer circunstância ser abandonada. Há apenas Um que é infalível: 
Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida.”

Testemunhos Seletos Vol. 2, pág. 311 – “Quando não surgem novas ques-
tões em resultado de investigação das Escrituras, quando não aparecem di-
vergências de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si 
mesmos, para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos ago-
ra, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando nem sabem 
o quê.”
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Testemunhos para Ministros, pág. 119 – “Quando uma mensagem é apre-

sentada ao povo de Deus, não se deve este levantar em oposição a ela; devem 

ir à Bíblia comparando-a com a lei e o testemunho, e se não suportar a prova 

não é verdadeira.”

Conselhos Sobre a Escola Sabatina, pág. 29 – “Abstendo-vos de investigar 

a verdade, deixais de cumprir a ordem do Salvador, de examinar as Escritu-

ras. É, porventura, ‘cavar tesouros escondidos’, denominar ‘montão de lixo’ 

ao resultado do trabalho de outrem, sem examinar minuciosamente para ver 

se há ou não preciosas gemas de verdade na coleção de pensamentos que 

condenais?”

Testemunhos Para Ministros, pág. 105 – “Temem alguns que se reconhe-

cerem estar em erro, ainda que seja num simples ponto, outros espíritos serão 

levados a duvidar de toda a teoria da verdade. Tem portanto achado que não 

se deve permitir a investigação; que ela tenderia para a dissensão e a desu-

nião. Mas se tal é o resultado da investigação, quanto mais depressa vier 

melhor.”

 Somos gratos a Deus pela maneira como formou e conduziu a Sua Igreja 

até aqui. Sistema bem diferente do estabelecido pela Igreja de Roma, com relação, 

inclusive, às interpretações da Bíblia, e mais especificamente, com relação à Esca-

tologia. Note a seguinte observação inspirada:

O Grande Conflito, pág. 596 – “A Igreja Romana reserva ao clero o direito 

de interpretar as Escrituras. Sob o fundamento de que unicamente os ecle-

siásticos são competentes para explicar a Palavra de Deus, é esta vedada ao 

povo comum. Conquanto a Reforma fizesse acessível a todos as Escrituras, 

o mesmíssimo espírito que Roma manteve, impede também as multidões nas 

igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas 

a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela Igreja; e há milha-

res que não ousam receber coisa alguma contrária ao seu credo, ou ao ensino 

adotado por sua igreja, por mais claro que esteja revelada nas Escrituras.” 
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 No ramo da Escatologia e, bem assim, no de “minúcias doutrinárias”, 

onde prevalece o foro da consciência individual, jamais estabeleceu Cristo o 

desejo de uniformidade, mas de unidade na diversidade. E assim podemos har-

moniosamente conviver.

 Muito bem. Então agora, picareta, pá e enxada à mão, para a exploração 

dos escondidos tesouros da verdade, na Escatologia. Gemas da inesgotável sabe-

doria de Deus.

 Ah, sim, mais uma coisa. O território da Escatologia é vasto. Vamos traba-

lhar numa região bem pouco conhecida porque pouco explorada. Pouco explorada 

porque muito temida. Terreno, região sagrada sim, mas não intocável. Podemos 

dizer qual é? Você não vai sair correndo? Ou vamos juntos trocar ideias? Será um 

estudo interessantíssimo sobre os dois grupos de passagens que tratam dos Juízos 

Divinos desde o Fim da Graça até o retorno de Jesus. Quando ocorrem. Por que 

ocorrem. Como ocorrem.

 Como cristãos que somos, podemos sim, em alto nível e respeito mútuos, 

identificar as passagens da Bíblia e do “Testemunho de Jesus” que indicam se Deus 

irá ATUAR DIRETAMENTE na destruição de todas as coisas ou se irá apenas 

PERMITIR, CONSENTIR, que o Inimigo o faça através de seus anjos e agentes 

humanos. Se haverá ou não um conflito armado entre as nações, ANTES da 

Volta de Jesus. Se o Armagedom terá seu início após o milênio, ou à altura da 

Sexta Taça, ou ainda se há alguma indicação inspirada situando-o logo após o Fim 

da Graça. Ainda mais, se tal batalha é essencialmente espiritual, ou se terá também 

alguma conotação econômica, política e militar. Também estudaremos com extre-

ma isenção e equilíbrio qual a verdadeira natureza das Pragas de Apocalipse 16.

 Nada de receios. A matéria não é pantanosa. Já foi pesquisado seu solo 

por longos anos. É chão firme. É vibrante. Interessantíssima. Relevante. Compen-

sadora. Entretanto, é bom que você seja assim cuidadoso e consciencioso. Mas, 

desvestido de indevidos e prejudiciais escrúpulos.
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 Se é recomendado por Deus? Compreendemos seu acalentado receio cris-

tão. Veja esta sugestão do Manual Inspirado:
I Tessalonicenses 5:20, 21 – “Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à 
prova. Examinai tudo. Retende o que é bom.” (AVR) (ver Apoc. 1:3)

 Permita-nos ainda acrescentar uma importante declaração do livro Testi-
monies, para justificar o presente estudo e publicação:

Testimonies, vol. 5. pág. 77 – “Quem sabe se os pregadores que são fiéis, 
firmes e verdadeiros serão os últimos a dar o evangelho de paz às nossas 
ingratas igrejas? Pode ser que os destruidores já se estejam preparando, sob 
a mão de Satanás, e apenas esperando a morte de mais uns poucos porta-
bandeiras para lhes tomar o lugar, e com voz de falso profeta clamar: Paz, 
paz, quando o Senhor não falou paz. Raras vezes choro, mas agora sinto os 
olhos inundados de lágrimas; elas estão caindo sobre o papel enquanto escre-
vo. Pode ser que dentro em pouco estejam terminando entre nós todo o 
profetizar, e a voz que tem estimulado o povo não mais possa perturbar sua 
sonolência carnal.”

O Grande Conflito, pág. 601 – “Todo seguidor de Cristo deve fervorosa-
mente indagar: “Senhor, que queres que eu faça? “Necessitamos humilhar-
nos perante o Senhor, com jejum e oração, e meditar muito em Sua Palavra, 
ESPECIALMENTE NAS CENAS DO JUÍZO.”

 Não há maior perigo de apenas e desconsideradamente dizermos: “Ora, 
não se preocupe com estas coisas. Basta olhar para Jesus, e apenas sobre Ele pre-
gar”. Convém não esquecermos que o Plano da Salvação está assentado num tripé 
inarredável: Lei, Evangelho e Profecia. A Bíblia nos traz uma quantidade enorme 
de dados e informações bem distribuídos em suas páginas, advertindo-nos quanto à 
importância dos acontecimentos finais, com destaque especial ao movimento das 
nações na atualidade. Assim é bom considerar que, se tal soma de matéria desta 
natureza está incluída no Livro Inspirado, deve ser evidentemente estudada, para 
bem nos situarmos.

O Grande Conflito, pág. 510 – “Todos os que estão ativamente empenha-
dos na causa de Deus, procurando desvendar os enganos do maligno e apre-
sentar a Cristo perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho 
de S. Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de 
espírito, com muitas lágrimas e tentações.”
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 Claro que o clímax, o ponto alto, será a vinda, a intervenção de Jesus nos 
desastrosos negócios humanos. Esta é, de fato, nossa bem-aventurada esperança, 
que deve estar sempre em destaque maior. Afirmar, entretanto, que o demais nada 
importa, constitui uma atitude inaceitável, mormente quando feita por pregadores 
que prezam sua vocação perante Deus. Segundo o texto citado na página ante-
rior, é-nos necessário entender também os movimentos finais, as sutilezas do 
Império do Mal.
 O assunto é indigesto, a bem da verdade, mas deve ser vastamente consi-
derado. Se muitos visionários, assentados em falsas premissas, em bases equivoca-
das, expuseram tais assuntos ao ridículo, não devemos, por consequência, cerrar as 
portas do preconceito, à análise judiciosa dos mesmos.
 Agora estamos prontos. Psicológica e espiritualmente preparados para 
esta exploração. Com o adequado uniforme e equipamento de trabalho. Portanto... 
mãos à obra.
 Na página seguinte você tem à mão um Diagrama da Sequência dos Even-
tos Finais. Cada item recebe um número que indica algumas poucas passagens alu-
sivas ao acontecimento. Este gráfico ajudá-lo-á a ter uma visão geral da sequência 
dos lances finais do grande conflito e a inter-relação entre eles.



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       

___
24



                                                                                                                              Introdução

___
25

(1) – Apoc. 12:7-9; Mat. 4:1-11; PP págs. 33-43

(2) – PP pág. 342, GC págs. 518, 553, 656, 659, 673; VJ 236

(3) – Daniel 8:19, 17 u.p.

(4) – Mat. 24:7; GC págs. 589, 590

(5) – GC pág. 606

(6) – Apoc. 12:17; 13:15-17; GC págs. 607, 608

(7) – Joel 2:23, 28, 29; GC págs. 606, 611, 612

(8) – Apoc. 7:1-3; Ezeq. 9; Ma 1977 pág. 198 (dia 11/07) e 240 (dia 22/08)

(9) – Apoc. 13:15-17; 17:12; GC págs. 607, 591, 592

(10) – Daniel 12:1; GC págs. 607, 608; PE pág. 85, 3°§

(11) – Mat. 24:17-18; TS2 pág. 166

(12) – Apoc. 11:18 p.p.; Educ. pág. 179; PE págs. 36, 85, 86; Ma 1977 pág. 183 

(dia 26/06)

(13) – Mat. 12:31; Apoc. 22:11; GC págs. 613, 614

(14) – Apoc. 11:18 p.p.; Ma 1977 pág. 173 (dia 16/06) e pág. 257 (dia 08/09), 

Educ. pág. 179-180, 6°§, u.p.; PJ 178-179

(15) – Daniel 11:40-45; Joel cap. 1; Ezeq. 38; Ma 1977 pág. 172 (dia 15/06), 2 e 

5°§; idem pág. 255 (dia 06/09), 4°§ e pág. 268 (dia 19/09), 3°§

(16) – Apoc. 16; GC págs. 627, 628, 653, 660

(17) – Apoc. 8:5; Ma 1977, pág. 255 (dia 06/09), 3°§; idem pág. 282 (dia 03/10), 

6°§; Joel; TS3 págs. 280-286

(18) – GC pág. 615; TS2 pág. 373, 2°§, u.p.; PE págs. 282, 283; Ma 1977 pág. 161 

(dia 04/06)

(19) – Daniel 11:40-45; Joel 1 e 2; GC 614; TS3 págs. 280-286

(20) – Apoc. 11:18 p.p.; GC pág. 627; Ma 1977 pág. 260 (dia 11/09), 2°§; GC págs. 

36, 614

(21) – GC pág. 635

Algumas Referências Bibliográficas
do Diagrama



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       

___
26

(22) – Daniel 12:1; GC págs. 616, 622

(23) – Apoc. 16:13, 14; GC págs. 561, 623, 624

(24) – Mat. 24:26; GC págs. 624, 625; Ma 1977 (dia 17/07), pág. 204

(25) – Apocalipse 16:21; GC págs. 636, 637

(26) – Apoc. 11:18; I Cor. 15:52; Ma 1977 pág. 289 (dia 10/10), 4°§

(27) – Apoc. 16:17, 18; PP págs. 109, 110; GC págs. 635, 637; Ma 1977 pág. 278 

(dia 29/09)

(28) – Daniel 12:2; PE pág. 285; GC pág. 637

(29) – Apoc. 16:17-21; idem 6:16, 17; GC págs. 636, 637, 642

(30) – Mat. 24:30; I Tess. 4:16, 17; GC págs. 640, 641; VE pág. 58

(31) – I Tess. 4:14-17; Apoc. 20:6 e 5 u.p.; GC pág. 644

(32) – Apoc. 20:4, Isaías 14:3-6, 12-17, 18-20; PE pág. 35, 2°§

(33) – Zacarias 14:4; PE pág. 291; GC pág. 662

(34) – Isaías 24:22, Apoc. 20:7, 8; GC pág. 662

(35) – Apoc. 21:2; PE pág. 291; GC págs. 662, 663

(36) – GC págs. 666, 668

(37) – Ezeq. 39:4-7; Joel 3:2, 11; GC pág. 664; Apoc. 20:9

(38) – Isaías 32:18; Ezeq. 34:28-31; Isaías 60:18; GC pág. 678

(39) – Educ. pág. 304, 4°§

(40) – Isaías 65:21, 22; GC págs. 676, 677

(41) – GC pág. 677 u.p.



R
E

S
T
A

U
R

A
Ç

Ã
O

D
A

 T
E

R
R

A

RE
O
RG

AN
IZ

AÇ
ÃO

 F
ÍS

IC
A

DO
 U

N
IV

ER
SO

O FINAL DO GRANDE CONFLITO

“DIA ”... “NOITE ”... “MANHÃ ”...

“DEUS É AMOR”

IRA DAS NAÇÕES - NÃO Contida:
1.  4 VENTOS ... Soltos
2.  ABALO DAS POTESTADES DA TERRA
3.  IRA DE DEUS - Forma INDIRETA
4.  A R M A G E D O M - 1ª Fase
5.  1ª À 6ª PRAGAS
6.  1ª À 6ª TROMBETAS - 2ª Aplicação

IRA DE DEUS
Forma DIRETA:

CATÁSTROFES NATURAIS 
ARMAMENTOS HUMANOS

P
E

N
Ú

LT
IM

O
E

N
G

A
N

O

Ú
LT

IM
O

E
N

G
A

N
O RESSURREIÇÃO

PARCIAL

1ª RESSURREIÇÃO

ANGÚSTIA DE JACÓ

Fuga das Cidades Menores

DECRETO DE
MORTE

Destruição por meio de : Obra de SATANÁS Destruição SOBRENATURAL
POR INTERVENÇÃO DIVINA

1.  7ª PRAGA
2.  7ª TROMBETA
3.  ABALO DAS 
     POTESTADES
     DO CÉU

M i n i s t é r i o   d a   J U S T I Ç A

R
E

TO
R

N
O

 D
E

 J
E

S
U

S
 

C
O

M
 O

S
 R

E
M

ID
O

S

C
A

L
A

M
ID

A
D

E
S

 
C

R
E

S
C

E
N

T
E

S

C
H

U
V

A

R
E

T
IR

A
D

A
 D

O
E

S
P

ÍR
IT

O
 S

A
N

T
O

S
E

R
Ô

D
IA

D
E

C
.

D
O

M
IN

IC
A

L

A
R

M
A

G
E

D
O

M
2ª

 f
as

e
F

IM
 D

O
 G

R
A

N
D

E
 C

O
N

F
L

IT
O

VOLTA
DE

JESUS

Aclamação
Universal:

1000 ANOS
- JUBILEU -

FIM DA
GRAÇA

FINAL DO TEMPO DO FIM

AGITAÇÃO DOMINICAL

SELAMENTO

FUGA DAS
GRANDES
CIDADES

Ministério da MISERICÓRDIA

IRA DAS NAÇÕES - Sob Controle -
GUERRAS LOCALIZADAS

TEMPO DE ANGÚSTIA

D
E

S
C

ID
A

 D
A

N
O

V
A

 J
E

R
U

S
A

L
É

M

2
ª 

R
E

S
S

U
R

R
E

IÇ
Ã

O

C
O

R
O

A
Ç

Ã
O

 D
E

 J
E

S
U

S



PRINCÍPIOS BÁSICOS
DE INVESTIGAÇÃO BÍBLICA

___
27

 O leitor certamente encontrará farto e amplo material sobre as linhas 
mestras de interpretação bíblico-profética, disponíveis em bons li-

vros. Mas pareceu-nos interessante colocá-los, resumidamente e em linguagem 
menos técnica, ao alcance das mãos e dos olhos, nesta publicação, para qualquer 
consideração e rápida consulta.
 Na ordem hierárquica de valores, claro que merecem o grau “ABSOLU-
TO” os Princípios de Interpretação estatuídos pela própria Bíblia. Em segundo 
plano, mas também no mesmo grau, os estabelecidos pelo Espírito de Profecia. 
Em terceiro lugar, os convencionados, não inspirados, que merecem peso “RE-
LATIVO”, como deve ter todo produto humano. Sujeito, portanto e inclusive, a 
avaliações sobre sua validade irrestrita, universal.
 Assim, ao serem enunciadas abaixo as principais Regras de Interpretação, 
receberão o número “1” as afirmações de origem bíblica; número “2” as do Espíri-
to de Profecia. Você irá notar que estas regras se identificam e se complementam.
 A. Pergunta: Onde buscar respostas sobre questões de FÉ, DOUTRINA e 
PROFECIA? Temos a:
      1ª Regra de Investigação: 

As Escrituras são a infalível revelação de 
Sua vontade. Constituem o padrão de ca-
ráter, a prova da experiência, o autorizado 
revelador de doutrinas.

CAPÍTULO 1
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1.  “À Lei e ao Testemunho. Se eles não falarem segundo esta Palavra, 
nunca verão a alva.” (Isaías 8:20).

2. a. “[...] a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base  de to-  
      das as reformas.” (O Grande Conflito, pág. 595).
b. “As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalí-

vel revelação de Sua vontade. Elas são a norma do caráter, o reve-
lador das doutrinas, [...]” (O Grande Conflito, pág. 9).

 B. Pergunta: Qual é o estado ideal do pesquisador, tanto emocional como     

intelectual, e sobretudo espiritual?

      2ª Regra de Investigação: 

1.  “Ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente.” (I Cor. 2:14).

2. a. “[...] docilidade e submissão da criança é o verdadeiro espírito do 
  aprendiz.” (O Grande Conflito, pág. 599)

b. “[...] devota dependência de Deus, e sincero desejo de saber a Sua 
vontade. Cheguemo-nos com espírito humilde e dócil para obter 
conhecimento do grande Eu Sou.” (O Grande Conflito, pág. 599).

Comentários à 2ª Regra:
a. I Cor. 2:14 nos informa que apenas pessoas, entre leigos e teólo-

gos, que foram profundamente transformadas, nascidas de novo, 
verdadeiramente convertidas, estão capacitadas para compreender 
a Bíblia.

 Esta regra sugere que o estudante deve estar vazio de si e da mesma forma, 
com a “cabeça vazia”. Tal estado significa NEUTRALIDADE, ISENÇÃO, NOVA 
AVALIAÇÃO DE CONCEITOS ESTABELECIDOS.
 Faz-nos lembrar, para bem se entender o alcance de um espírito assim, 
antiga afirmação de desconhecido pensador:

“Neutralidade tem a mulher que, assistindo a uma luta de morte entre o 
marido e um urso, incentiva: Vamos marido, vamos urso!”

Se alguém não nascer de novo não pode ver 
o reino do Céu. (João 3:5-7).
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 É, pois, aqui que reside a maior dificuldade e embaraço para se chegar à 
verdade, mormente na área da Escatologia, que sempre tem leque aberto a 360°. 
Fatores EXTERNOS e principalmente INTERNOS podem afetar nossas conclu-
sões, tais como:
 • ausência de absoluta sinceridade, sensatez;
 • preferências e indisposições pessoais;
 • relações de família, de amigos e colegas;
 • herança religiosa e doutrinária;
 • visão limitada, parcial, unilateral;
 • culto à tradição;
 • culto à própria imagem;
 • comprometimentos escusos;
 • espírito de fuga da verdade e da responsabilidade.
 Total isenção significa total disposição à renúncia de tudo isto, à auto- 
imolação à verdade. Significa amar a verdade mais que tudo, ainda que ela nos 
coloque desnudos. Significa incensar à verdade e apenas a ela; não “à nossa verda-
de”. Felizmente a VERDADE é patrimônio universal.
 No campo da teologia, pois, é de tão transcendental importância o Método 
de Investigação como o Estado íntimo do Pesquisador, quando se debruça na 
pesquisa. Apenas a sobrenatural experiência do novo nascimento é capaz de 
levar o investigador a tal condição. Embora possa nos parecer uma regra muito 
subjetiva, aos olhos de Quem a enunciou, é plenamente objetiva. Este princípio 
foi assentado em termos bem definidos, não devendo pois ser desconsiderado. É 
mister, no mínimo, ser bem lembrado.

 C. Pergunta: Como saber quando uma declaração deve ser tomada em seu 

sentido literal ou simbólico?
3ª Regra de Investigação:

1.  “Por que não entendeis a minha linguagem? [...]” (João 8:43).

2.  “A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio 

sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura.” (O Gran-

de Conflito, pág. 599).

O sentido há de ser sempre literal, a não ser 
que sejam usadas figuras ou  símbolos.
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 Esta significativa pergunta de Jesus, tão abrangente, é em seguida, no 
mesmo verso, por Ele respondida:

 “[...] por não poderdes ouvir a minha palavra.” (João 8:43)

 Mesmo a clara indicação inspirada, que felizmente nos dá um norte, 

nos deixa quase perplexos a nosso respeito. Identificar, sem divergên-

cias, sem qualquer margem de dúvida, quando a linguagem é literal ou 

figurada, num consenso comum, impossível.

 Nunca haverá unanimidade mesmo na interpretação das Figuras, Sím-

bolos, etc. Entram fatores muito subjetivos. Mesmo os discípulos, 

compreensivelmente tão literalistas, ainda que tão ligados a Jesus, na-

vegavam sem rumo.

 Há em todos nós lamentáveis limitações de conhecimento, entendi-

mento, discernimento, acrescidos de conscientes evasivas, tão preju-

diciais. Apenas um exemplo simples: Não há um denominador comum 

sequer quanto ao sentido literal ou figurado de “ANJOS” na Bíblia.

 Mas assim foi engendrado tão simples e tão complexo livro de Fé. 

Para bem caminharmos em tal território, todo o cuidado é pouco.

 Devemos estar totalmente vigilantes, mesmos os mais estudiosos e 

espirituais, para tentar reduzir, se possível ao grau ZERO o maior 

embaraço à nossa compreensão e principalmente a nossa salvação: o 

tão traiçoeiro ORGULHO PESSOAL. A linguagem tão superior do 

Livro Sagrado expõe, à alma sincera que queira enxergar, nossa tão 

grande deficiência e nossos funestos caprichos.

 Assim por razões razoavelmente compreensíveis, Deus achou por bem 

não nos deixar uma clara regra de interpretação, de conduta, no trato 

com este PRINCÍPIO DE INVESTIGAÇÃO. Pelo menos o básico, o 

fundamental podemos saber: sempre LITERAIS são TODAS as LEIS 

e ESTATUTOS divinos, em qualquer área, principalmente e acima de 

tudo Sua LEI MORAL.
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 Finalmente agradecemos a Deus porque o Espírito de Profecia nos 

deixou uma bem definida diretriz: toda a linguagem da Bíblia é literal, 

com exceção das Figuras, Símbolos e Parábolas, por decorrência.

 Mas repetimos: mesmo com todos estes acessórios, estes princípios de 

investigação, nossa realidade humana sempre conspira, nos deixa sem 

chão, para nosso próprio bem.

 Comentários à 3ª Regra:

 Sobre o uso descuidado do literalismo ou simbolismo, adverte-nos a 

Inspiração no livro O Grande Conflito, pág. 598:

 “As verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm 

sido envoltas em dúvida e trevas pelos HOMENS DOUTOS que, com 

a pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um 

sentido místico, secreto, espiritual, que NÃO TRANSPARECE NA 

LINGUAGEM EMPREGADA. Estes homens, são falsos ensinado-

res.”

 D. Pergunta: Como e onde conseguir a correta interpretação de textos di-
fíceis?      

 4ª Regra de Investigação: 

1.  “[...] nenhuma profecia da Escritura é de PARTICULAR interpreta-

ção.” (II Pedro 1:20).

2. a. “[...] comparando passagem com passagem.” (O Grande Conflito, 

  pág. 598)
b. “Cada Evangelho é um suplemento dos outros, CADA PROFE-

CIA UMA EXPLICAÇÃO DE OUTRA, cada verdade um desen-
volvimento de alguma outra.” (Educação, págs. 123, 124).

c.  “A Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados 
com textos.” (Educação, pág. 190).

A Bíblia é a sua própria intérprete.
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Comentários à 4ª Regra:

Esta regra é infalível, mas deve-se ter muito cuidado, cuidado extremo em 

não buscar na Bíblia ou no Espírito de Profecia respostas, interpretações, 

através de declarações que não tratem do mesmo assunto. É necessário 

paciente coleta de todos os dados sobre determinada verdade. Postas na 

mesa todas as pedras do “quebra-cabeça”, certamente se terá ali alguma 

explicação de textos difíceis, não explícitos.

Devem ser sempre detectados e analisados os 2 Grupos de passagens apa-

rentemente antagônicos, contraditórios, e descobrir a maneira como se 

ajustam.

 E. Pergunta: São tantas interpretações divergentes; como saber qual é a 
correta?      

 5ª Regra de Investigação: 

1.  “[...] examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas 
eram, de fato, assim.” (Atos 17:11, ARA).

2. a. “[...] devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, [...]” 
  (O Grande Conflito, pág. 598).

b. “[...] examinarem por si mesmos, [...]” (O Grande Conflito, pág. 
597).

Comentários à 5ª Regra:

A Inspiração justifica a razão por que devemos examinar PESSOALMEN-

TE a Bíblia e “formar nossas opiniões por nós mesmos”:

“[...] visto termos de responder por nós mesmos perante Deus.” (O Gran-

de Conflito, pág. 598).

O capítulo que enuncia esta regra trata mais especificamente do estudo 

de Profecias, embora deixe claro que este Princípio é válido para todas 

as verdades e doutrinas bíblicas. Deus, afinal, julgará a cada um tomando 

como base os ditames de sua própria consciência, tendo como parâmetro a 

O exame pessoal da Bíblia é 
fundamental e insubstituível.
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Bíblia. Ocorre que, e é aqui que reside a questão, as verdades bíblicas são 
de natureza absoluta; todavia AS CONSCIÊNCIAS SÃO VARIÁVEIS E, 
PORTANTO RELATIVAS.
“Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um 
salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estu-
dar por nós mesmos a palavra de Deus, e orar pela iluminação do Espírito 
Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar 
secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que, 
em humildade, buscam a guia divina.” (O Desejado de Todas as Nações, 
pág. 141).
Enfim, as conclusões de foro íntimo se sobrepõem às eclesiásticas. (Ver 
O Grande Conflito, página 592, § 1°). São elas que nos indicam a que 
corporação religiosa devemos nos unir e não o oposto: a igreja nos deter-
minando que convicções devemos ter.

 F. Pergunta: Há estudantes da Bíblia que manipulam declarações,  frases 
inspiradas ou as enxergam e compreendem “à sua maneira”. Qual o correto proce-
dimento para a legítima compreensão das afirmações inspiradas?

 6ª Regra de Investigação: 

1. a. “Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos; escudo é para   
 os que caminham na sinceridade. Para que guarde as veredas do

  juízo, e conserve o caminho dos Seus  santos.  Então  entenderás 
  justiça, e juízo, e equidades, e todas as boas veredas. Porquanto 
  a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à 
  tua alma.” (Provérbios 2:7-10).
 b. “[...] há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes 
  TORCEM, [...] para sua própria perdição.” (II Pedro 3:16).
2. a. “Tome o estudante um versículo, e concentre o espírito em descobrir 
  o pensamento que Deus ali pôs para ele, [...]” (Educação, pág. 189).

b. “O estudante deve aprender a ver a Palavra como UM TODO, e 
bem assim a relação de Suas partes.” (Educação, pág. 190).

Sinceridade, humildade, equilíbrio, coerên-
cia, honestidade, bom senso, são indispensá-
veis à correta compreensão da Escritura.
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Comentários à 6ª Regra:
Este Princípio de Investigação consiste, em síntese, no seguinte: estudar e 
entender o correto significado das Palavras nas Frases; o significado das 
Frases no Parágrafo; o sentido dos Parágrafos no Capítulo; dos Capítulos 
no Livro e do Livro no Conjunto. A este procedimento se dá o nome de 
Exegese e Hermenêutica.
Mais uma questão deve ser aqui considerada, com muito destaque:

Muitas vezes o que Deus deseja nos revelar não está tão claro e perceptí-
vel no texto. Todavia, mediante um exame mais atento e imune, é possível 
notar seu significado. As declarações bem evidentes são também chama-
das Explícitas. As que estão subentendidas, são aquelas de natureza Im-
plícita. Quanto a estas, o contexto próximo e distante darão o necessário 
respaldo para nos garantir uma boa exegese e conclusão segura.

 G. Afirmação: “Minha bagagem acumulada, minha capacidade intelectual 
e meu elevado nível espiritual são suficientes para chegar à verdade!”

 7ª Regra de Investigação: 

1. a. “Mas quando vier aquele Espírito de Verdade, Ele vos guiará em 
  toda a verdade [...]” (João 16:13).
 b. “Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escri-
  turas.” (Lucas 24:45).
 c. “[...] Graças Te dou, ó Pai, [...] que ocultaste estas coisas aos SÁ-
  BIOS e ENTENDIDOS [...]” (Mateus 11:25).
2. a. “Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito
  Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis
  de se perceberem, ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de se-
  rem entendidas.” (O Grande Conflito, pág. 599).

b. “[...] o Espírito foi prometido por nosso Salvador para ACLARAR 
a PALAVRA a Seus servos, para ILUMINAR e APLICAR SEUS 
ENSINOS.” (O Grande Conflito, pág. 9).

Devemos nos empenhar no estudo da Bí-
blia “com devota dependência de Deus”. 
(O Grande Conflito, pág. 599).
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 H. Pergunta: “Tem a Bíblia, como todo bom livro, uma meta, um objetivo 

preestabelecido na sua composição, dando-lhe sentido de conjunto e direção?”

 8ª Regra de Investigação: 

1. a. “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eter-
  na, e são elas que de Mim testificam.” (João 5:39).

 b. “Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que Eu sou    

  Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a  Mim;  Que 

  anuncio o fim desde o princípio, e desde a  antiguidade  as coi-

  sas que ainda não sucederam; [...]” (Isaías 46:9, 10). 
2. a. “O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os 
  outros no Livro, é o Plano da Redenção, [...]” (Educação, pág. 125).
 b. “No Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram e se cum-
  prem.” (Atos dos Apóstolos, pág. 585).

Comentários à 8ª Regra:
A TIPOLOGIA BÍBLICA

 Esta convergência do Velho e Novo Testamentos para Cristo e ou para 

o Apocalipse, criou condições para a estrutura tipológica da Bíblia, seja usando 

PERSONAGENS, ou através de FATOS HISTÓRICOS. Exemplos:
• Davi......................................... Tipo de Cristo
• Sacrifício de Isaque................. Tipo do Sacrifício de Cristo
• Angústia de Jacó e a  
  Crise de Elias........................... Tipo da Crise dos 144.000
• Babilônia Antiga...................... Tipo da Atual
• Decreto de Assuero.................. Tipo do Decreto de Morte 
• Fim de Jerusalém..................... Tipo do Fim do Mundo
E assim se dá com centenas de personagens e acontecimentos bíblicos.

 É, pois, muito admirável notar esta característica de inúmeros dados histó-

ricos das Páginas Sagradas pois eles não têm uma perspectiva simplesmente LO-

CAL, passada. A MENTE SUPERIOR, que criou os Tipos e que dirigiu a mente 

Todos os livros da Bíblia têm em Cristo e 
no Apocalipse seu ponto culminante e de 
convergência.
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dos historiadores sagrados não se centrava apenas naquelas ocorrências. Se assim 
não fosse, seriam elas simplesmente insignificantes, irrelevantes, para que justifi-
cassem seu destacado assentamento na Bíblia. O senso de perspectiva de um Deus 
onisciente visava RETRATAR acontecimentos FUTUROS com ocorrências passa-
das, para dar MAIOR DESTAQUE ao que iriam tipificar. Você irá notar que, in-
variavelmente, o ANTÍTIPO sempre tem MAIOR IMPORTÂNCIA, MAIOR 
DIMENSÃO, MAIOR SIGNIFICADO que o TIPO correspondente. Exemplo:

Jonas, TIPO de Cristo:
 • Jonas:  Três dias no ventre de um grande peixe, para se dispor a 
   salvar Nínive.
 • Cristo:  Três dias no ventre da terra para que, por Sua morte e res-
   surreição salvasse.
 Desta forma, antigos registros bíblicos assumem um caráter sumamente 
importante, muito abrangentes. Estas projeções objetivam proporcionar bem en-
gendradas lições para mentes sinceras de todas as épocas, com benefícios e desta-
ques especiais para o remanescente do povo de Deus.
 A convergência de centenas de Personagens e Acontecimentos para a pes-
soa de Cristo é bem compreensível:

CRISTO é um CENTRO CONVERGENTE porque a
SALVAÇÃO de todos está centrada n’Ele.

 Uma pergunta então desponta: Por que tantos PERSONAGENS e NAR-
RATIVAS HISTÓRICAS do passado CONVERGEM também para o APOCALIP-
SE?
 Convergir para o Apocalipse, com seu sentido histórico-profético, signifi-
ca CONVERGIR, acima de tudo, para o FIM DOS TEMPOS, para o clímax, para 
o ...

... DESFECHO do GRANDE CONFLITO entre o BEM e o MAL,
entre CRISTO e SATANÁS.

 Ora, o DESFECHO desta milenar DISPUTA é SUMAMENTE MAIS SIG-

NIFICATIVO que seus lances precedentes, seu andamento ao longo da História, 
da mesma forma que a morte de Jesus transcendeu em muito Sua vida sem pecado. 

Vivendo sem pecado, apenas seria nosso perfeito exemplo. Morrendo como mor-
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reu, tornou-Se nosso Substituto e Salvador. O desfecho final pela honesta vitória 

do Bem, é também transcendental.
 O livro do Apocalipse, com toda sua tipologia, poderia ter também outros 
títulos. Poderia, com propriedade, ser chamado O DESFECHO FINAL. É um im-
portante relatório da merecida vitória do Bem. Na Bíblia, e muito especialmente 
no Apocalipse, muitos dados do passado são também projetados para o futuro, para 
que percebamos SUA CONEXÃO, DIREÇÃO, SENTIDO DE CONJUNTO, e seu 
amplo significado no TÉRMINO DO GRANDE CONFLITO.
 Em decorrência de tudo isto, portanto, os ACONTECIMENTOS FINAIS 
ASSUMEM UM RELEVO E UMA PROJEÇÃO MUITO MAIORES que toda a 
história bíblica do passado. Têm uma DIMENSÃO que, em muito, ultrapassa nos-
sos pensamentos, nossa imaginação.
 Destarte, a História Sagrada dá um DESTAQUE ENORME À HISTÓRIA 
CONTEMPORÂNEA. Tudo o que ocorre hoje, e isto é verdade tanto com relação 
ao povo de Deus como com relação a toda a humanidade, é para Cristo de muito 
superior importância que os fatos passados da história das Nações, alistadas que 
estão hoje na derradeira e feroz campanha do Reino do Mal.
 Que o leitor perceba, assim, que não são de pouca monta, sem tanta impor-
tância, os EVENTOS FINAIS:

NUNCA A HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS DAS NAÇÕES
ASSUMIU TÃO SUPERIOR IMPORTÂNCIA

 porque nela vemos os enormes esforços do Império do Mal pela sua sobre-
vivência, seu intrincado engenho para se sobrepor e vencer o Bem, a Cristo e Seu 
futuro reino terreal. Este é o destaque dado em todo o livro de Daniel, na incessante 
luta entre as nações ali arroladas.
 E, finalmente, as Páginas Sagradas do Apocalipse fazem questão de enfa-
tizar A MANEIRA COMO TAL INÍQUO IMPÉRIO HÁ DE SUCUMBIR.
 O esforço desta publicação consiste em destacar A FILOSOFIA DA 
HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA, a dimensão destes acontecimentos finais, no  
nível individual e internacional. Em conclusão, os registros históricos da Bíblia, 
pois, ou:
 • CONVERGEM para CRISTO, e/ou

 • CONVERGEM para o FIM DO TEMPO DO FIM.
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 Você já deve ter percebido que este Desfecho do Grande Conflito não é 

algo que ocorre à parte, independentemente do movimento entre as Nações. Tanto 

o POVO DE DEUS como TODAS AS NAÇÕES farão parte integrante de tão 

sofrido drama.

 De quão grande importância é, pois, o estudo e conhecimento deste desen-

lace final. Cumpre-nos lembrar que a VITÓRIA FINAL DO BEM será conquis-

tada no período crítico

ENTRE O FIM DA GRAÇA E A VOLTA DE JESUS,

 mediante a participação e vitória dos 144.000. Nessa ocasião há RISCOS 

AINDA ENVOLVIDOS. O fracasso dos 144.000 corresponderia à vitória, à sobre-

vivência do mal, como veremos mais adiante.

 Após o milênio, quando da nova insurreição do mal, tendo como culmi-

nação o cerco à Nova Jerusalém, não haverá qualquer risco ou pendência rema-

nescente. O mal já está vencido, dominado. O que se verificará ali será apenas a 

efetivação de uma vitória alcançada no período final pré-milênio.

 Veja pois, o leitor, o grau superlativo de importância do estudo e compre-

ensão da PARTICIPAÇÃO DAS NAÇÕES de todo o mundo nos acontecimentos 

finais, decididas que estão, de parceria com o Arqui-rebelde, a sobreviver à parte 

do reino de Cristo. Conhecer Cristo e Seu Reino sim, mas também conhecer os 

engodos e estratagemas do Arqui-enganador. Não apenas para não sermos tragica-

mente iludidos, mas para...

MELHOR CONHECERMOS A DEUS ...

 ao percebermos a maneira como Ele atuará nestes enfrentamentos finais, 

a maneira como, mediante Sua participação DIRETA ou INDIRETA, estará exe-

cutando JUSTIÇA contra as Nações, decidida e conscientemente rebeladas. Co-

nhecer Sua MISERICÓRDIA é interessante, relevante; mas entender Sua JUSTI-

ÇA é também gratificante, compensador. Saber O QUE, mas também PORQUE e 

COMO tudo ocorrerá no final. É esta a FILOSOFIA da ESCATOLOGIA.
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 Cabe aqui, agora, uma breve consideração sobre o uso do Contexto His-
tórico para, identificado o sentido original do texto, se chegar, por este método, à 
cristalina verdade.
 Tal método, embora útil, válido, não pode ser admitido como Princípio 
de Investigação. Não pode haver uma Interpretação Gramatical e Etimológica das 
verdades bíblicas. Em parte alguma da Inspiração se abona tal proposição como 
PRINCÍPIO. Há divergências de análises de textos e palavras entre os estudiosos 
do contexto histórico. É problemático se chegar ao sentido claro e seguro do texto 
por este método, em razão dos regionalismos, tão variáveis mesmo em curtos perí-
odos de tempo. Tais variações regionais são uma pesada realidade.
 Assim o contexto histórico deve ter peso relativo e não absoluto na Inves-
tigação. Não pode, por isto mesmo, ser aceito como fator determinante. A visão 
de conjunto, a Hermenêutica, sempre deve prevalecer. O significado do texto não 
apenas dentro do seu contexto próximo, imediato, mas dentro do contexto geral 
de afirmações inspiradas sobre determinada verdade. O resultado de tal Exegese 
de palavras ou frases nunca poderá contrariar o sentido do contexto geral, do con-
junto. E muitas vezes é o que acontece. É, pois, no máximo, um bom auxílio, um 
acessório, sem peso decisivo.
 A insuficiência de dados históricos e regionais precisos, são um fato, mes-
mo com o socorro da Arqueologia. A enorme distância, em termos de tempo, re-
presenta grande dificuldade. Em razão disto, como ocorre na Paleontologia, fica 
uma margem muito grande para se fabricar, manipular conclusões, na defesa de 
teses e teorias, na busca do “sentido oculto” de palavras e frases. A tradução pode 
tornar-se uma INTERPRETAÇÃO DE NATUREZA PARTICULAR. Quanta 
“tradução” tem sutilmente atropelado a quarta regra de investigação. Transliterar, 
traduzir, interpretar... quantos desvios, equívocos se podem cometer nesta área, 
seja por falta de recursos, seja por tendências suspeitas.
 A descoberta, em 1947, dos manuscritos do Mar Morto, nos trouxe uma 
segurança muito maior que as afirmações feitas em cima de contextos históricos. 
Temos a segurança de que Deus, que nos deu a Revelação Especial, foi suficien-
temente responsável para preservar sua integridade ao longo dos séculos. Se 

A Busca do Sentido Original
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tores mais confiáveis. O que se nota é que, no fundamental, as divergências entre 
os tradutores tradicionalmente aceitos não são significativas. Mesmo no método 
comparativo, o resultado pode ser benéfico, mas nunca infalível. Devemos acei-
tar como PRINCÍPIOS DE INVESTIGAÇÃO absolutamente confiáveis apenas 
os enunciados pelo próprio Autor da Revelação. E como fontes de interpretação, 
apenas aquelas por Ele autorizadas.
 A Escritura Sagrada está repleta de Figuras de Linguagem, muitas das 
quais têm sido aceitas por consenso geral de tradutores e intérpretes. As parábolas, 
as hipérboles e sinédoques são facilmente identificáveis. As personificações são 
identificadas pela própria Bíblia, bem como seus símiles. Maiores riscos existem 
na busca do significado correto de idiomatismos.
 Bem, a Ciência é digna de crédito irrestrito, mas não as declarações cientí-
ficas. Quantas afirmações científicas precedidas do “está provado que” foram rapi-
damente sucateadas. A Ciência merece confiança absoluta, porque tem sua origem 
em Deus. Mas as afirmações científicas merecem crédito relativo, porque têm sua 
origem no homem, embora seja entre erros e acertos que o conhecimento científico 
avança. É assim. Infelizmente, esta realidade na Paleontologia e em todos os ramos 
científicos atinge igualmente a área teológica.
 É sobremaneira interessante concluir este capítulo, transcrevendo agora 
algumas recomendações inspiradas, complementares:

1.  “Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir um 
claro “Assim diz o Senhor”, em seu apoio.” (O Grande Conflito, pág. 
595).

2.  “Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confian-
ça em nós mesmos com que tantos penetram nos domínios da ciência, 
[...] cheguemo-nos com espírito humilde e dócil para obter conheci-
mento do grande Eu Sou.” (O Grande Conflito, pág. 599).

3.  “As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível 
revelação de Sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador 
das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa.” (O Grande 
Conflito, pág. 9).
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 Jesus desperta-nos a atenção para a necessidade imperiosa de conhecer 

a Deus:
João 17:3 – “E a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti só, por único Deus 
verdadeiro e a Jesus Cristo, a Quem enviaste.”

 Um conhecimento pessoal, íntimo. Dispomo-nos prontamente em conhe-
cer apenas um aspecto de Sua natureza, justo aquele que mais nos interessa: Sua 
Misericórdia, Sua Graça, e nos fixamos apenas nisto. O conhecimento mais amplo 
de Deus, não parcial ou unilateral, deve incluir também uma análise, um estudo a 
respeito de Sua Natureza, Seu Caráter, Seus princípios morais e, por consequência 
Sua Justiça, fundamento de Seu Trono, e tão ligados aos frutos do Seu Amor como 
o é Sua Misericórdia. Portanto, disponhamo-nos, animemo-nos. Há ricos benefí-
cios como resultado.
 Um estudo atento sobre os Juízos Divinos através dos tempos nos traz a 
constatação de que há um denominador comum nos resultados do comportamento 
humano, daqueles que foram alvos ou objetos deste tratamento:

O PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO

CAPÍTULO 2
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 Tal pecado é o EFEITO de um persistente espírito de desobediência e in-
submissão a Deus. Consiste na “perda do desejo e da capacidade para o bem” 
e, portanto, na “consolidação no mal”. Não tem perdão porque a consciência 
e vontade humanas a tal ponto se deterioram que se torna impossível repará-las, 
consertá-las. O ser humano perde a capacidade do exercício do livre-arbítrio. Fica, 
portanto, programado no mal. No capítulo que trata do Fim da Graça, estendere-
mos um pouquinho mais este assunto.
 Assim foi com Lúcifer, quando de sua expulsão do Céu, e também com os 
antediluvianos:

1.  Patriarcas e Profetas, pág. 39 – “Com grande MISERICÓRDIA, de 
acordo com Seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer.”

 Idem, pág. 40 – “PERSISTENTEMENTE defendeu sua conduta, e 
ENTREGOU-SE AMPLAMENTE ao grande conflito contra seu Cria-
dor.”

 Idem, pág. 40 – “Quanto a si, estava decidido a NUNCA MAIS reco-
nhecer a autoridade de Cristo.”

 Idem, pág. 40 – “Tanto quanto dizia respeito ao próprio Satanás, era 
verdade que ele havia ido AGORA demasiado longe para que pudes-
se voltar.”

2.  Gênesis 6:5 – “E viu o Senhor que a maldade do homem se multipli-
cara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu 
coração era só má continuamente.”

 Na mesma condição estavam os habitantes de Sodoma e Gomorra. Assim 
também os Cananeus, eliminados por Deus através de Israel. A nação judaica foi, 
no decurso de sua história, muitas vezes, agente dos Juízos Divinos nas suas guer-
ras com nações vizinhas, e outras vezes foi alvo desses Juízos, usando Deus, como 
Seus agentes, povos da região. Sempre quando haviam alcançado AVANÇADO 
PROCESSO DE PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO, tais Juízos vinham 
com dose maior ou menor de Justiça, e portanto repassados com porção maior ou 
menor de Misericórdia.
 Quanto à EXECUÇÃO desses Juízos, os 2 GRUPOS de passagens indi-
cam que nem sempre Deus opera pessoal e diretamente. Aliás a única ocasião em 
que O FEZ PESSOALMENTE foi no Dilúvio. Em outras ocasiões, ordenou que 
SEUS ANJOS atuassem. Mas Sua preferência, em decorrência de Sua amorável 
natureza (“Porque não tomo prazer na morte do que morre, [...]” Ezequiel 18:32), 
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repetimos, Sua preferência, na grande maioria dos casos, foi PERMITIR que a 
destruição acontecesse pelas mãos do arquidestruidor, seus anjos e ou seus agentes 
humanos.
 Podemos, deste modo, classificar essas duas situações em dois grupos dis-
tintos:

JUÍZOS DIRETOS Quando Deus ou Seus anjos executam a 
sentença.

JUÍZOS INDIRETOS  a) Quando Deus retira a presença prote-
tora do Espírito Santo, em grande medida, 
ou totalmente, dando condições para o ar-
qui-rebelde, Satanás, operar pessoalmente, 
por seus anjos maus e ou usando também 
seus agentes humanos.

 b) Ou ainda quando Deus ordena que seus 
agentes humanos o façam.

 Alguns exemplos:

DIRETAMENTE:
Por Participação

Dilúvio

Sodoma e Gomorra
Fim dos Egípcios no Êxodo

Censo por Davi
Eliseu e as duas Ursas

Fogo de Deus
consumiu os Israelitas

Ananias e Safira

etc.

INDIRETAMENTE:
Por Permissão

Jó
(não como Juízo, mas como ensinamento)

Eliminação dos Cananeus
Guerras de Israel contra Nações vizinhas

Guerras de nações contra Israel
Destruição de Jerusalém

Revolução Francesa

Juízos antes e depois do
Tempo da Graça

etc.

 No segundo caso, quando “Permite”, é bom lembrar que Deus fica à testa 

do acontecimento, dirigindo tudo até ao limite por Ele mesmo estabelecido.

 Agora, pequena consideração sobre a maneira como os Juízos Indiretos 

são executados.
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 A EXPERIÊNCIA DE JÓ

Jó 1:11 – “Mas estende a Tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, [...]”

 Esta proposta foi feita pelo mega-destruidor. Isolados nesta declaração, 

fica forte impressão de que Deus atuou diretamente, de que foi o AUTOR das pra-

gas de Jó. Mas a passagem seguinte é esclarecedora:
Jó 1:12 – “Ao que disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está 
no teu poder; somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da 
presença do Senhor.” (AVR)

 Agora sim, está claro que Deus apenas PERMITIU, com restrições pres-

critas, quanto aos limites da ação do Arqui-inimigo.
Jó 1:15 – “e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram; mataram os moços 
ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova.” (AVR)

 Aqui, a primeira ocorrência: Satanás suscitou os Sabeus, seus agentes hu-

manos, contra parte dos moços de Jó, no campo. ... Foi um extermínio belicoso.

Jó 1:16 – “[...] Fogo de Deus caiu do céu [...]”

 Esta frase, divorciada do contexto, sugere Deus atuando literalmente, em-

bora assim não seja. Naquela época o grande Rebelde já conhecia “os segredos dos 

laboratórios da Natureza”. Conhecia muito bem Física, Química, para realizar tal 

proeza.
Jó 1:17 – “Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: Os caldeus, divi-
dindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram; e mataram 
os moços ao fio da ESPADA; e só eu escapei para trazer-te a nova.” (AVR)

 Agora Satanás desperta, quase em ato contínuo, a disposição belicosa dos 

caldeus contra outra parte dos empregados de Jó e animais.
Jó 1:19 – “eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 
quatro cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram; 
e só eu escapei para trazer-te a nova.” (AVR)

 De novo a NATUREZA é manipulada pelo incansável Adversário de Deus 

e dos homens.
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A ELIMINAÇÃO DOS CANANEUS

 O motivo de sua destruição, como destacado no quadro precedente, foi o 

pecado contra o Espírito Santo. Assim o encarece a Inspiração:

Patriarcas e Profetas pág. 118 – “A posteridade de Canaã desceu às mais 

degradantes formas de paganismo. Posto que a maldição profética os conde-

nasse à escravidão, esta condenação foi retida durante séculos. Deus supor-

tou sua impiedade e corrupção até que eles PASSARAM OS LIMITES da 

longanimidade divina. Então foram despojados, e se tornaram escravos dos 

descendentes de Sem e Jafé.”

Patriarcas e Profetas pág. 492 – “Semelhantes aos homens antediluvianos, 

os cananeus apenas viviam para blasfemar do Céu e contaminar a terra. E 

tanto o amor como a Justiça exigiam a imediata execução desses rebeldes a 

Deus, e adversários dos homens.”

Patriarcas e Profetas pág. 435 – “Quando o rei amorreu recusou satisfazer 

este atencioso pedido, e arrogantemente reuniu seus exércitos para a batalha, 

sua taça de iniquidade estava cheia, e Deus agora exerceria Seu poder para 

os subverter.”

 Quanto à maneira como foram dizimados, cabe uma observação: Israel 

teve enfrentamentos diretos com eles, através de GUERRAS. Claro, sob a direção 

divina. Mas uma expressão repetida algumas vezes merece nota:

Êxodo 34:11 – “Guarda o que Eu te ordeno hoje: eis que EU LANÇAREI 

FORA diante de ti os amorreus, e os cananeus, [...]”

 Assim, deve o amigo registrar, para ocasião posterior, o seguinte fato: a 

grande maioria dos Juízos divinos ao longo da História foram executados INDI-

RETAMENTE por Deus, como neste caso, embora Suas afirmações dessem a im-

pressão de que Ele agiria DIRETAMENTE. (Ver Jeremias 50:32, etc.). Inclua, 

avalie assim, a POSSIBILIDADE de suceder o mesmo após o Final da Graça, 

no período das Pragas.



ATUAÇÃO DIRETA ATUAÇÃO INDIRETA

A.   Atuação Pessoal de Deus
Ex.: Dilúvio

A.  Deus permite, terceiriza, mas Dirige

B.   Anjos Bons:

1. Usando seu poder pessoal. 
Ex.: A morte dos primogêni-
tos egípcios, etc.

2. Através da Natureza 
   Ex: Eliminação do exército 

egípcio no Mar Vermelho, 
etc.

B.  Anjos maus:

1. Através de seus agentes humanos 
em conflitos armados: Revolu-
ções, Guerras, Crimes, etc.

2. Através da Natureza, provocando 
tempestades, inundações, fura-
cões, acidentes em terra, mar e ar, 
etc.
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INVASÃO E CATIVEIRO BABILÔNICOS

 A condição espiritual de Israel, nessa ocasião, estava em avançado proces-

so de Pecado contra o Espírito Santo. Basta que se perceba as reações do povo e 

autoridades às mensagens de Jeremias, e o tratamento a ele dado. Só REAÇÕES 

NEGATIVAS. Tal comportamento é a indicação segura do citado processo.
Jeremias 8:4-6 – “Dize-lhes mais: Assim diz o Senhor: Cairão os homens e 
não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se 
desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o enga-
no e não quer voltar. Eu escutei e ouvi; não falam o que é reto, ninguém há 
que se arrependa da sua maldade, dizendo: Que fiz eu? Cada um se desvia 
na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha.”

 Por outro lado a instrumentalidade de que Deus Se valeu para punir Israel, 

todos nos lembramos: Nabucodonosor e seu exército. Muito embora tenha Deus 

assim Se expressado ao povo:
Jeremias 50:32 – “Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá 
que o levante; e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus 
contornos.”

 É perfeitamente cabível, pois, que a destruição pós-Graça seja objeto de 

atenta avaliação.

 Podemos, agora, clarear, com o Gráfico abaixo, as maneiras como, ao lon-

go da História, Deus exerceu Seus Juízos. Repetindo: 
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 Temos, porém, na Bíblia, duas ocorrências atípicas. Apenas duas. Acon-
teceram Juízos Indiretos seguidos, concluídos por Juízos Diretos: GIBEOM E 
PERAZIM:

 GIBEOM
Josué 10:9-11 – “  1  E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado a 
noite toda, subindo de Gilgal; e o Senhor os pôs em desordem diante de Isra-
el, que os desbaratou com grande matança em Gibeom, e os perseguiu pelo 
caminho que sobe a Bete-Horom, ferindo-os até Azeca e Maqueda. Pois, 
quando eles iam fugindo de diante de Israel, à descida de Bete-Horom,  2  o 
Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até Azeca, e eles morreram. 
E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os que os 
filhos de Israel mataram a espada.” (AVR)

 Josué e o exército de Israel entram em GUERRA contra os exércitos amor-
reus. Na fuga dos amorreus, Deus intervém, em seguida, de maneira SOBRENA-
TURAL: “O Senhor lançou sobre eles grandes pedras do céu, até Azeca”.
 O capítulo 47 de Patriarcas e Profetas traz luz, bastante luz, sobre o acon-
tecimento:

Patriarcas e Profetas, pág. 508 – “Mal haviam os príncipes confederados 
reunido seus exércitos em redor da cidade, quando Josué se achou sobre eles. 
O ataque resultou no completo desbarato dos assaltantes.”

Idem, pág. 509 – “Quando os gentios amorreus se dispuseram a resistir aos 
Seus propósitos, DEUS INTERVEIO, lançando ‘do céu grandes pedras’ 
sobre os inimigos de Israel.”

 PERAZIM
II Samuel 5:17-25 – “Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei 
sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à forta-
leza. Os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi 
consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás 
nas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: Sobe, pois eu entregarei os filisteus 
nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali os derrotou; e disse: O 
Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem 
barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus 
deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram 
ainda os filisteus a subir, e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi con-
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sultou ao Senhor, que respondeu: Não subirás; mas rodeia-os por detrás, e 
virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu o 
ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é 
o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez, pois, Davi 
como o Senhor lhe havia ordenado; e feriu os filisteus desde Geba, até chegar 
a Gezer.” (AVR)

 Estamos trazendo estes dois acontecimentos porque neles existe um prece-
dente, uma SIMILARIDADE impressionante com o que acontecerá no FUTURO, 
após a Graça:
 1°) GUERRA
 2°) INTERVENÇÃO DIRETA DE DEUS, na 7ª Taça
 Tanto assim que Isaías menciona COMO Deus no final ATUARÁ, citando 
como exemplo o que ocorreu com Gibeom e Perazim;

Isaías 28:21 – “Porque o Senhor Se levantará, COMO no monte de PERA-

ZIM, e Se irará, COMO no vale de GIBEOM, para realizar a Sua obra, a Sua 

estranha obra, e para executar o Seu ato, o Seu estranho ato.” (AVR)

 O Espírito de Profecia acrescenta notável comentário desses dois aconte-
cimentos, com Josué e Davi, projetando uma aplicação clara para o período PÓS-
GRAÇA:

Patriarcas e Profetas, pág. 509 – “Estamos informados de uma MAIOR 
BATALHA a ter lugar nas cenas finais da história da Terra, quando ‘o 
Senhor abriu o Seu tesouro, e tirou os instrumentos de Sua indignação’. Je-
remias 50:25. ‘Entraste tu’, pergunta Ele, ‘até os tesouros da neve, e viste os 
tesouros da saraiva, que Eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da 
peleja e da GUERRA?’ (Jó 38:22, 23).”

 É assim, diz a Inspiração, que Deus Se irará: “Como em Perazim”, “Como 
em Gibeom”, nesta sequência. Voltaremos a considerar, nas páginas 242, 243 e 
254 esses dois acontecimentos, de maneira mais ampla, colocados nos Registros 
Sagrados como TIPOS.
 Com relação ao Fim de Jerusalém, de Babilônia e aos Juízos no Final do 
Tempo da Graça, teremos três capítulos separadamente.  

___
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 Jesus, inigualável Mestre, fez referência, em Mateus 24, aos Juízos Divi-
nos que iriam ocorrer, de maneira crescente, no TEMPO DA GRAÇA; 

melhor, no FINAL do TEMPO DA GRAÇA:
 •   “Guerras, rumores de Guerras ...”
 •   “Pestes, Fomes, Terremotos ...”
 Estes Juízos, porque ocorrem ainda no Tempo da Graça, são chamados no 
livro O Grande Conflito, “JUÍZOS MISERICORDIOSOS”. Isto é, Justiça com 
mistura de Misericórdia, visando despertar almas adormecidas, em decorrência, 
também, de avançado e crescente processo de pecado contra o Espírito Santo, de 
toda a humanidade. São também chamados simplesmente de “CALAMIDADES”. 
Em Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 280 são tratados ainda como “Pragas”.
 Urge uma pergunta: estes JUÍZOS MISERICORDIOSOS DE DEUS 
são DIRETOS ou INDIRETOS? Obra destruidora de Satanás ou de Deus? Ou 
ainda: Deus DIRIGE ou ATUA?
 Temos a indicação em dois textos do Espírito de Profecia, do capítulo “A 
ÚLTIMA CRISE”:

Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 280 – “Vivemos no tempo do fim. Os  
sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de 
Cristo está próxima, às portas. O Espírito de Deus está, gradual mas segu-

CAPÍTULO 3
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ramente sendo retirado da Terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os 
desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condi-
ções sociais agitadas, os rumores de guerra, são portentosos. Prenunciam a 
proximidade de acontecimentos da maior importância.”

 “As forças do mal estão-se arregimentando e consolidando-se. Elas se es-
tão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes 
a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos.”

 “As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustio-
sos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em 
futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são 
comuns. Cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos 
de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Os homens têm-se 
enchido de vícios, e campeia por toda parte toda espécie de mal.”

Pág. 282 – “Os que têm nas mãos as rédeas do governo não são capazes de 
solver o problema da corrupção moral, da pobreza, miséria e crime avolu-
mantes.”

Pág. 283 – “O mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do 
capítulo onze de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se 
darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. 

Pág. 285 – “O espírito de GUERRA está incitando AS NAÇÕES de um 
a outro canto da Terra.”

 “O Senhor está retirando da Terra Suas restrições e breve haverá morte e 
destruição, crescente criminalidade, e cruéis e maus intentos contra os ricos, 
os quais se exaltaram contra os pobres. [...] Os agentes humanos estão-se 
preparando e usando sua faculdade inventiva para fazer funcionar o mais 
poderoso aparelhamento para ferir e matar.

Pág. 286 – “Os Juízos de Deus estão sobre a Terra. As guerras e rumores 
de guerras, a destruição pelo fogo e inundações, revelam claramente que o 
tempo de tribulação que deve aumentar até ao fim, está bem próximo.”

 Todo este capítulo “A Última Crise” aponta tais Juízos Divinos, em tempo 
de Graça, como resultado da atuação de homens de parceria com anjos maus. São 
pois, todos eles de natureza INDIRETA sem exceção alguma. Destaca, também, a 
vingança dos pobres oprimidos contra os ricos opressores. Seguem mais umas 
poucas citações, com esta mesma conotação:
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O Grande Conflito págs. 589, 590 – “Satanás deleita-se na GUERRA; 

pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eterni-

dade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as 

nações à guerra umas contra as outras; pois pode assim desviar o espírito 

do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus.”

 “Satanás também opera por meio dos elementos a fim de enceleirar sua 
messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da 
Natureza, e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto 
o PERMITE Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó quão rapidamen-
te rebanhos e gado, servos, casas, filhos, foram assolados, seguindo-se em 
um momento uma desgraça a outra! É Deus que protege as Suas criaturas, 
guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém 
pela Lei de Jeová; e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria: 
retirará Suas bênçãos da Terra, removendo Seu cuidado protetor dos 
que se estão rebelando contra a Sua Lei, e ensinando e forçando outros a 
fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não 
guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer 
os seus próprios intuitos; trará calamidade sobre outros, e LEVARÁ OS 
HOMENS A CRER QUE É DEUS QUE OS AFLIGE.”

 “Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande 
médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças 
até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está 
ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos gran-
des incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, 
inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares 
de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a 
amadurar, e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e 
milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e 
mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como 
sobre os animais.”

 Reiteramos, pois, que o amigo não encontrará, seja na Bíblia ou no Espí-

rito de Profecia, indicação de qualquer destruição, na vigência do período final do 

Tempo da Graça, no “tempo do fim” realizada diretamente por Deus ou por Seus 

anjos.
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 É verdade. São tão somente juízos INDIRETOS, em tempo de Graça. A 

protetora presença do Espírito Santo é afastada parcialmente, permitindo que Sa-

tanás realize sua obra destruidora, no limite estabelecido por Deus. Esse processo 

irá se acentuando, intensificando-se, até o FIM DA GRAÇA, quando, então, o 

Espírito Santo se retirará da terra, TOTAL E DEFINITIVAMENTE, com todas 

as consequências agora já previsíveis pelo leitor.

 Mesmo com os esclarecimentos acima, para eliminar qualquer dúvida, 

será esta, então, a pergunta lógica que, por consequência, você irá fazer:

COMO SERÁ APÓS O FIM DA GRAÇA: DESTRUIÇÃO DIRETA

OU INDIRETA? QUEM, AFINAL, SERÁ O GRANDE

DESTRUIDOR?

 Ótima pergunta! Vamos, em decorrência dela, abrir um novo capítulo, para 

o merecido destaque. Um pequeno estudo sobre a maneira como ocorreu o fim da 

Babilônia antiga, da Babilônia ‘TIPO’. Será uma boa contribuição para entender-

mos o que sucederá, em verdade, de fato, após o Fim da Graça, com a Moderna 

Babilônia.

___
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 Um dos TIPOS apontado pela profecia, do grande poder Dominan-

te,  Globalizador, Rico, Opressor, do final do Tempo do Fim, mui-

to bem indicado, é a Antiga Babilônia. Isto em virtude dos inúmeros itens de 

identificação, de semelhanças entre ambas. Mas dois deles merecem análise:
 1. OPRESSORA

A. Babilônia Antiga:   a. Opressora do Povo de Deus
     b. Opressora dos Pobres
     (Daniel 4:27; Educ. pág. 176, 2° §)

B. Babilônia Apocalíptica:  a. Opressora do Povo de Deus
     b. Opressora dos Pobres 
     (Apoc. 18; Tiago 5; TS3 pág. 198;   

     Educ. pág. 179)

 Estas foram e são as causas, as razões principais do desmoronamento des-

ses dois gigantescos Impérios.
2. SEU FIM

 O Fim da Babilônia ‘TIPO’ é bem conhecido. Deus não agiu diretamente 

na sua destruição. Muito embora haja um grupo de Profecias sugerindo que Deus 

CAPÍTULO 4
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mesmo e pessoalmente a destruiria, tal fato não ocorreu. Deus apenas dirigiu os 

acontecimentos. A Pérsia foi Seu instrumento de juízo. Ciro foi o “Anjo Des-

truidor”, como foi Tito com Jerusalém. O mesmo princípio lá aconteceu. Deus 

retirou Sua Proteção, e permitiu sua destruição:
A.   a. Profetas e Reis, pág. 530 – “Nessa última noite de louca orgia, Belsazar 

e seus grandes tinham enchido a medida de sua culpa e da culpa do reino 

caldeu. A mão restringidora de Deus não mais desviaria o mal impen-

dente. [...] Belsazar devia cair, e seu reino devia passar a outras mãos.”

 Tal será também o fim da Babilônia Apocalíptica, da Babilônia Antítipo. 

Deus retirará Sua Proteção no Fim da Graça, e permitirá que seja em grande 

parte destruída por seus inimigos, como predito na profecia. Leia atentamente e 

note que Deus vai TERCEIRIZAR aqueles eventos:

 • Apocalipse 18:6

 • Apocalipse 17:16, 17

 • Apocalipse 13:10

 • Ezequiel 28:7-10

 • Parábolas de Jesus, págs. 178 e 179
b.  Apocalipse 18:6 – “Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-

lhe em dobro conforme as suas obras; no cálice em que vos deu de beber 

dai-lhe a ela em dobro.”

c.  Apocalipse 17:16, 17 – “E os dez chifres que viste na besta são os que 

aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, 

e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que 

cumpram o Seu intento, e tenham uma mesma idéia, e que dêem à besta 

o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus.”

 Deus está dando aqui uma mensagem de convocação dos despojados, no 
fim do tempo, para que eles mesmos se vinguem de Babilônia. Quais serão os 
resultados? Estão bem descritos nos versos subseqüentes:

d.  Apocalipse 18:8 – “[...] e será queimada no FOGO, [...]”

e.  Apocalipse 18:9 – “[...] quando virem o FUMO DO SEU INCÊNDIO;” 
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f.  Apocalipse 13:10 – “Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se 
alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto.”

g.  Ezequiel 28:7-10 – “Por isso eis que Eu trarei sobre ti estranhos, os mais 
formidáveis d’entre as nações, os quaes desembainharão as suas espa-
das contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplandor. A 
cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos 
mares. Porventura pois de alguma maneira dirás deante d’aquelle que te 
matar: Eu sou Deus; sendo tu homem, e não Deus, na mão do que te tras-
passa? Da morte dos incircumcisos morrerás, por mão dos estranhos; 
porque Eu o disse, diz o Senhor Jehovah.” (Versão Almeida, 1.903).

 O leitor atento há de notar que a passagem acima não diz respeito ao REI 
de Tiro. Os versos 1-10 referem-se à VIDA e MORTE do PRÍNCIPE DE TIRO 
(verso 2). É outro personagem, é “HOMEM” e não o “QUERUBIM” retratado 
nos versos 11-19. PRÍNCIPE é o herdeiro do TRONO. Aquele Trono da Besta que 
“EMERGE DO MAR”:

Apocalipse 13:2 – “E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus 
pés como os de urso, e a sua boca como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu 
poder, e o SEU TRONO, e grande poderio.”

 Em razão de estarmos tratando apenas do essencial nesta publicação, li-
mitamo-nos, neste capítulo, a destacar que Ezequiel 28:7-10 descreve COMO e 
QUEM, em grande medida, dará fim à grande BABILÔNIA ESCATOLÓGICA, 
em perfeita sintonia com Apocalipse 18. Recomendamos que releia atentamente 
Ezequiel 28:1-10, anotando todas as características da “besta do mar” ali mencio-

nadas; os ajustamentos são perfeitos.
Parábolas de Jesus, págs. 178, 179 – “Neste tempo, em que prevalece a 
iniquidade, podemos saber que a última crise está à porta.”

 “Próximo está o tempo em que dirá: ‘Vai pois, povo Meu, entra nos teus 
quartos, e fecha as tuas portas sobre ti: esconde-te só por um momento, até 
que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do Seu lugar, para castigar os 
moradores da Terra, por causa da sua iniquidade, e a Terra descobrirá o seu 
sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos.’ (Isaías 26:20-21). 
Homens que pretendem ser cristãos podem defraudar e oprimir os po-
bres; podem roubar aos órfãos e viúvas; condescender com seu ódio satânico 
por não poderem dominar a consciência dos filhos de Deus; porém, Deus 
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trará tudo isto a juízo. ‘Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele 
que não fez misericórdia.’ (Tiago 2:13). Brevemente estarão perante o Juiz 
de toda a Terra, para prestar contas pelos sofrimentos físicos e morais infli-
gidos à Sua herança. [...] Deus lhes pagará dobradamente por seus pecados. 
Referente à Babilônia, o símbolo da igreja apóstata, diz a Seus ministros 
de juízo: Os seus pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou das 
iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em 
dobro conforme as suas obras: no cálice em que vos deu de beber dai-lhe a 
ela em dobro. (Apoc. 18:5-6).

 “Da ÍNDIA, da ÁFRICA, da CHINA, das ilhas do mar, dos milhões de 
oprimidos dos países chamados cristãos, sobe para Deus o clamor do tor-
mento humano. Esse clamor não permanecerá muito tempo sem ser atendi-
do”.

A atuação DIRETA DE DEUS ocorrerá apenas como remate dessa 
obra destruidora, na altura da 7ª Praga, como será detalhado no estudo 
da Sétima Taça.

 Lembre-se sempre: quando estudamos qualquer doutrina ou profecia, 
como já foi dito, devemos buscar todas as declarações, absolutamente todas, tanto 
na Bíblia como no Espírito de Profecia, a respeito do assunto em pauta, dos 2 Gru-
pos de passagens aparentemente divergentes e, então, apenas então, em cima das 
mesmas, emitir conclusões.
 Todavia, este trabalho não tem como propósito ESGOTAR O ASSUNTO 
sobre OS JUÍZOS DE DEUS APÓS A GRAÇA. Em outra obra, se as circunstân-
cias o permitirem, poderá ser ampliado.
 Não podemos deixar de acrescentar neste tópico, alguns comentários dos 
capítulos 50 e 51 de Jeremias, que tratam exatamente do FIM DA ANTIGA BA-
BILÔNIA ‘TIPO’. Ambos são sobejamente usados em Apocalipse, quando trata 
igualmente da queda final da Babilônia Moderna.
 Leia os citados capítulos com bastante atenção, se possível agora. Grife 
todos os versos usados também em Apocalipse. Ali, você encontra declarações, 
profecias, com aplicações distintas:
 • Profecias com exclusiva aplicação para Babilônia Antiga ...
 • Profecias com aplicação para as duas Babilônias ...
 • Profecias com especial e única aplicação para Babilônia Apocalíptica ...
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 Destacamos abaixo, para sua observação, apenas alguns versos com de-
clarações bem significativas. Primeiramente, os que ressaltam as características 
tanto do primeiro como do último Impérios Babilônicos (profecias com dupla apli-
cação):

B.   a.  Jeremias 50:11, 33 – “[...] saqueadores da Minha herança [...]” (ver 
Apoc. 18:4).

b.  Jeremias 51:7 – “A Babilônia era um copo de ouro [...]” (ver Apoc. 
17:4).

c.  Jeremias 51:8 – “Num momento, caiu Babilônia, [...]” ver (Apoc. 18:21)
d.  Jeremias 51:13 – “Ó tu, que habitas sobre muitas águas, RICA de tesou-

ros! [...]” (ver Apoc. 17:1 e 18:16).

 O termo Babilônia é usado seis vezes em Apocalipse, indicando correlação 
com a Babilônia descrita pelo profeta Jeremias.
 Não resta qualquer dúvida de que se trata, efetivamente, de dois capítulos 
de natureza também escatológica, o ‘TIPO’ destacando o ‘ANTÍTIPO’.
 Agora, alguns versos que evidenciam a maneira como seria o trágico FIM 
de ambas:

C.   a  Jeremias 50:3, 9, 41 – “Porque subiu contra ela [Babilônia] uma NA-
ÇÃO DO NORTE, [...]”

 Comparar com Daniel 11:40-45; Ezequiel caps. 38 e 39 e Joel caps. 1 e 2.
 Nota: A destruição da Babilônia ‘TIPO’ ocorreu pela invasão da Medo-
Pérsia (Jeremias 51:11). Todavia, Jeremias 50:41 fala de “uma congregação de 
grandes nações” e “reis poderosos”. Esta pluralidade tão grande de nações sugere 
aplicação mais específica, mais ampla para a queda da Babilônia escatológica.

“SUAS PRAGAS”:  Um termo bem familiar. Leva-nos a Apocalipse 
16, que sugere, que aparenta fenômenos sobre-
naturais. Mas a “PRAGA” que deu fim a Babi-
lônia antiga foi ... UMA GUERRA. A causa do 
desmoronamento de ambas, ‘TIPO’ e ‘ANTÍ-
TIPO’, tudo indica, é a MESMA, uma GUER-
RA. Não pragas sobrenaturais. É isto que ten-
tam nos indicar os capítulos 50 e 51 de Jeremias, 
como continuaremos a perceber.

b.  Jeremias 50:13 – “[...] qualquer que passar por Babilônia se espantará, e 
assobiará vendo todas as suas pragas.”

 50:15, 29 – “[...] como ela fez, fazei-lhe a ela.” (ver Apoc. 18:6).
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c. Jeremias 50:22 – “Estrondo de batalha há na terra, e de grande destrui-

ção.”

 Nota: A expressão “na terra” sugere mais uma catástrofe generalizada que 

localizada.
d.  Jeremias 50:25 – “O Senhor abriu o seu tesouro, e tirou os instrumentos 

da Sua indignação; [...]”

 Nota: Esta declaração aparenta a participação direta de Deus na destruição 

da Babilônia Apocalíptica. Mas não, ela nos remete à Sétima Taça apenas, como 

nos é indicado em Patriarcas e Profetas págs. 109, 110, e que será considerado no 

estudo do capítulo 16 de Apocalipse.
e.  Jeremias 50:35-37 – “A ESPADA virá [...]”

 Nota: Esta expressão é repetida cinco vezes nestes três versos. Transporta- 
nos para:

f.  Apocalipse 13:10 – “[...] se alguém matar à espada, necessário é que 
À ESPADA SEJA MORTO.” (AVR)

g.  Jeremias 50:38 – “Cairá a seca sobre suas águas e se secarão; [...]”

 Nota: Esta figura é usada em Apocalipse 16:12, o secamento do Eufrates, 

na Sexta Taça. É bom lembrar que antes da invasão da Babilônia antiga pelo des-

vio do Rio Eufrates, houve o cerco, quando, por dois anos, a capital sofria ataques 

com flechas incendiárias, etc. Assim será no fim da grande Babilônia, observadas 

as proporções em termos de potencial militar, tecnologia de guerra, etc. As “FLE-

CHAS” de lá (Jeremias 51:3 e 11), não são as mesmas de cá, evidentemente. As 

que atingirão BABILÔNIA MODERNA ANTÍTIPO estão mais bem descritas no 

livro abaixo:

Evangelismo, pág. 29 – “Das janelas eu podia avistar uma terrível confla-

gração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e destas bolas voavam 

FLECHAS INCANDESCENTES em todas as direções. Era impossível 

apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destru-

ídos.”
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Evangelismo, pág. 43 – “Nas visões da noite passou diante de mim uma 

cena muito impressiva. Vi uma imensa BOLA DE FOGO cair no meio de 

lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: “Sa-

bíamos que os juízos de Deus sobreviriam à Terra, mas não sabíamos que 

viriam tão cedo.”

 Cremos ser absolutamente desnecessário destacar o que seriam essas des-
truidoras “bolas de fogo” em ação, num contexto de guerra.

h.  Jeremias 51:1 – “[...] Eis que levantarei um VENTO  DESTRUIDOR 
contra a Babilônia, [...]”

 Nota: “VENTO”, tradicional e seguramente, significa GUERRA. A causa 
pois, que deu fim à Antiga Babilônia, como repete o texto, é a mesma que arrasará 
a Contemporânea. “Mesmo?”, perguntaria você. É o que nos propõe, como será 
amplamente considerado, Apocalipse 7:1-3. Ali, a conversa entre os anjos bons 
nos chama a atenção não apenas para o EFEITO destruidor, mas para a CAUSA. 
Espantados estão eles, trabalhando, bem ativos, para IMPEDIR tal CONFLITO 
MUNDIAL, retratado pelo segurar dos quatro ventos. Para esta CAUSA destrui-
dora é que eles nos chamam a atenção. Não para algo que supomos SOBRENATU-
RAL, como aparentemente indica Apocalipse 16.

i.  Jeremias 51:8 –  “Num momento caiu Babilônia, [...]”

 Jeremias 51: 63, 64 – “[...] acabando tu de ler este livro, o atarás a uma 

PEDRA e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: Assim será afundada 

Babilônia, [...]”

 Nota: Uma destruição rápida, por instrumento lançado do espaço. De cima 

para baixo. Figura semelhante é usada em Apocalipse 18, quando o anjo toma uma 

grande pedra e a lança sobre muitas águas, dando fim à sede da Grande Babilônia 

escatológica. A propósito, Joel 2:30 nos descreve isto mesmo. Ali, o original he-

braico indica não apenas “COLUNA” mas “PALMEIRAS DE FUMO”. A figura é 

bem significativa. Leva-nos a considerar Apocalipse 18:21.

j.  Joel 2:30 – “E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e 
colunas de fumo.”

k.  Jeremias 51:14, 27 – “[...] Certamente te encherei de homens, como de 
PULGÃO, [...]”
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 Nota: Esta mesma expressão é usada em Joel 1:4, 7 e 30, para descrever a 

destruição escatológica da “Minha VIDE”, significando ali a “vide da terra”.

 Como deve estar lembrado o leitor, biblicamente o termo “VIDE” tem 

duas aplicações:

VIDE  A. Povo de Deus, como é sobejamente sabido.

 B. Tem também outro significado mais amplo: “VIDE DA TER-

RA” (Apocalipse 14:18, 19). A VIDE de Joel, que está sendo des-

truída por GUERRA (simbolizada por gafanhotos, locustas, PUL-

GÃO) é a VIDE DA TERRA. Uma destruição GENERALIZADA, 

pela “NAÇÃO DO NORTE” (Joel 2:20), como se observa em 

todo o contexto do citado profeta. Haverá um pequeno capítulo 

nesta obra que tratará dessa Escatologia de Joel.

l.  Jeremias 51:46 – “[...] virá, num ano um rumor; [...] e haverá VIOLÊN-

CIA na terra, DOMINADOR CONTRA DOMINADOR.”

 Nota: Pelo seu sentido óbvio, esta profecia tem mais particular aplicação 

no término da História.

m. Jeremias 51:53 – “Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que 

fortificasse a altura da sua fortaleza, de Mim viriam destruidores sobre 
ela, diz o Senhor.”

 Nota: Esta profecia também, em razão dos sofisticados recursos tecnológi-

cos espaciais, tem cumprimento mais específico em relação com a atual Babilônia.

n. Jeremias 51:55 – “Porque o SENHOR DESTRÓI BABILÔNIA, [...]”

 Nota: Embora a predição acima sugira uma atuação direta de Deus, o 

agente usado foi a Medo-Pérsia. Foi uma atuação INDIRETA de Deus. Tanto lá 

como no fim, como todo o conjunto profético-escatológico nos indica.

 Caro leitor: como vê, há rica recompensa para um estudo metodológico, 

para uma exegese atenta. Sim, trabalhar também no “varejo” para se entender me-
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lhor como são as coisas no “atacado”.

 Existem, assim, nestes dois capítulos de Jeremias, não apenas algumas 

descrições da identidade das duas Babilônias, mas de seu idêntico fim, pela “NA-

ÇÃO DO NORTE”. Lá, a Medo-Pérsia. No fim, os REIS DO NORTE, que 

correspondem a muitas nações congregadas, citadas em Ezequiel 38 e 39, Dan. 

11:40-45 e Joel 2:20.

 A propósito, tais capítulos têm sido muito pouco explorados, através de 

investigação despreconcebida. Ambos registram muitos dados que permitem com-

preender a sincronia total dos acontecimentos. Neste estudo, haverá um capítulo 

sumarizando elementos essenciais sobre os Reis do Norte, tanto os do PASSADO 

como TIPO, como os do FUTURO, seu ANTÍTIPO.

 O capítulo seguinte é também oportuno: uma rápida consideração sobre o 

significado do FIM TIPOLÓGICO DE JERUSALÉM.

___
61





O FIM TIPOLÓGICO DE JERUSALÉM

___
63

 Você verá mais detalhadamente o que significa “FIM DA GRAÇA” e 
como ocorre, ao ler atentamente o capítulo 6. Apenas, no entanto, um 

ou dois lembretes:
 Num futuro próximo, o Espírito Santo Se afastará, não por uma decisão 
arbitrária de Deus, ou porque Jesus deixa de ser Mediador. Não. Com a rejeição de-
cidida da Chuva Serôdia, a humanidade se consolida no mal. Em outras palavras, 
CULMINA ALI O PROCESSO DE “PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO”. 
A máquina humana se estragou tanto que não tem mais conserto. Resistindo a Chu-
va Serôdia, foi perdido, completamente, o “DESEJO” e a “CAPACIDADE” para 
o BEM. Nunca mais. Assim foi com a geração pré-diluviana (Gênesis 6:5). Assim 
ocorreu também parcialmente com a nação judaica, por rejeitarem Jesus, no ano 70 
d.C.
 Mesmo que o Espírito Santo aqui permanecesse, ninguém mais se conver-
teria. Perderam o livre arbítrio. Estão fixados no mal. Esta é a razão por que Jesus 
encerra Seu trabalho como Advogado do homem, bem como o Espírito Santo con-
clui o Seu.
 É claro, nessas condições, Satanás está totalmente livre e autorizado a atu-
ar, a DESTRUIR. Aliás, da Inspiração os seguintes textos: 

Apocalipse 22:11 – “Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imun-
do ainda sendo imundo; o justo continue na prática da justiça, e o santo 
continue a santificar-se.” (ARA)

CAPÍTULO 5
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O Grande Conflito pág. 623 – “A ira de Satanás aumenta à medida que o 
tempo se abrevia, e SUA OBRA de engano e DESTRUIÇÃO atingirá o 
auge no Tempo de Angústia.”

 Vamos prosseguir. A pergunta mais oportuna, a esta altura, que você faria 
à Bíblia e ao “Testemunho de Jesus” seria:
 Após a Graça, Deus atuará DIRETA ou INDIRETAMENTE?
 Ou então:
 SERÁ DEUS ou SATANÁS O GRANDE DESTRUIDOR?
 Ou ainda assim a pergunta:
 Há, como foi destacado anteriormente, 2 GRUPOS de passagens indi-
cando o mundo sendo destruído. O primeiro Grupo aponta como causas as Pragas 
Literais e Sobrenaturais, por intervenção divina, culminando com a Volta de Jesus. 
O segundo Grupo, por uma GUERRA das nações pobres contra nações ricas (a 
grande Babilônia), só interrompida na 7ª Taça e com a intervenção de Cristo em 
Sua vinda. COMO SERÁ AFINAL?
 Que pergunta muito especial! Especial porque ela indica que você está não 
só atento, mas com o espírito aberto, destituído de preconceitos; atitude ideal para 
o estudo de qualquer matéria.
 A resposta, trazida da Inspiração, deve ser embebida de bom senso, equilí-
brio e coerência. O QUE responder é fácil. Difícil é COMO responder. A maneira. 
Deverá ser de modo, também, tão natural, calmo, amistoso e simples, que não lhe 
machuque a alma e nem lhe tire a segurança da consciência.
 Que Deus nos dê, por concessão especial de Sua Graça, recurso e sensi-
bilidade. Afinal, por mais de quatro décadas se está tentando a melhor maneira de 
expor esta questão.
 Tenha bastante paciência e tolerância. A REVELAÇÃO ESPECIAL (Bí-
blia e Testemunho de Jesus) nesta matéria são exatos, e não superficiais. Mas este 
autor é humano, limitado.
 A pergunta foi feita, e bem feita. Merece resposta, e boa resposta. Se a 
destruição será direta ou indireta, e como estes dois Grupos de passagens se har-
monizam.
 É mais próprio responder essa pergunta com outra:
 Há algum ‘TIPO’, símbolo, figura do passado, desta destruição pós-Gra-
ça, que seja tão clara que não deixe qualquer dúvida? Alguma coisa já foi dita a 
respeito, nos destaques dados às ocorrências em Gibeom e Perazim. Mas aquela 
proposição profética, bem como esta significativa pergunta, merecem mais amplo 
fundamento.
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 Do passado, o ACONTECIMENTO usado por MUITOS, são as PRAGAS 
DO EGITO. Elas, como já vimos, estão inseridas no Grupo de Juízos Diretos de 
Deus. Lá, de fato, Deus ordenou a Seus anjos bons destruírem a nação.
 Mas, efetivamente, o TIPO DA DESTRUIÇÃO FUTURA INDICADO 
POR JESUS está em Mateus 24: A DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM. É tam-
bém o ‘TIPO’ indicado pelo Espírito de Profecia, amplamente exposto no 1° capí-
tulo do livro O Grande Conflito. Um capítulo completo destacando o ‘TIPO’ e o 
‘ANTÍTIPO’!
 Alguns parágrafos sobre o ‘TIPO’:

O Grande Conflito pág. 22 – “Cristo viu em Jerusalém um Símbolo do 
Mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro 
dos JUÍZOS RETRIBUIDORES de Deus.”

O Grande Conflito pág. 25 – “A profecia que Ele proferiu era DUPLA em 
seu sentido: ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, 
REPRESENTAVA igualmente os terrores do ÚLTIMO GRANDE DIA.”

 A Babilônia Antiga foi usada como ‘TIPO’ da Babilônia Moderna, porque 
têm as mesmas características, a mesma personalidade. O mesmo não se pode dizer 
de JERUSALÉM, que foi apontada por Jesus como ‘TIPO’ da Babilônia Moderna 
apenas em dois itens:
 1.  a incredulidade e rebelião de ambas;
 2.  a maneira como seriam destruídas.
 Esta mesma questão é reassumida no capítulo 39 – “Aproxima-se o Tempo 
de Angústia” do mesmo livro acima mencionado. Justamente o capítulo que trata, 
daí em diante, dos acontecimentos após o fim da Graça.
 Se você deseja prosseguir, vamos estudá-los juntos. Sucintamente. Este 
livro tem que ser pequeno, para não desfalecer o ânimo de quem o lê. Mas, acima 
de tudo, para ser bem entendido.
 Voltamos à pergunta: Qual dos 2 GRUPOS ... Destruição Direta ou Indi-
reta? Jesus, sobrenaturalmente, pelas Pragas e pela Sua volta, ou será Satanás, em 
grande medida, usando seus dois métodos, suas duas armas de sempre:
 1.  atuando na natureza, tornando-a agressiva e destruidora, e
 2.  despertando o espírito dos homens para conflitos armados, por razões 
sociais, raciais, econômicas, religiosas, etc. Todos totalmente controlados pelo ar-
quidestruidor Satanás.
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 Bem, tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia indicam as duas coisas. 
Desde o Fim da Graça até a 6ª Praga, os Juízos são INDIRETOS. A Satanás será 
permitido destruir, quando, por fim, Deus intervirá, a partir da 7ª taça:

Apocalipse 11:18 – “E iraram-se as nações, e veio a Tua ira, [...] e o tempo 

de destruíres os que destroem a terra.”

 Situação semelhante existe entre os dois grupos de passagens messiânicas. 
O Messias seria Humilde e Sofredor, como também Glorioso e Senhor. Mas em 
ocasiões distintas. Assim se harmonizam também os dois grupos de passagens 
escatológicas. Os ímpios se destroem em grande medida até a 6ª Praga. A partir 
daí, Deus atua diretamente, quando for ouvida do Céu a glória da Sua voz:

Apocalipse 16:17 – “O sétimo anjo derramou a sua taça no ar; e saiu uma 
grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: Está Feito!” (AVR)

O Grande Conflito pág. 636 – “Em meio dos céus agitados, acha-se um 
espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som 
de muitas águas, dizendo: ‘Está Feito’. (Apocalipse 16:17).

 Essa voz abala os céus e a Terra.”

 Voltaremos ao assunto no capítulo que trata da Sétima Taça. Desejamos 
trazer agora, da Revelação, uma série de passagens a respeito da queda de Je-
rusalém, com as devidas explicações, claras, da Pena Inspirada. Vamos, descon-
traidamente, amistosamente, estudar juntos, o ‘TIPO’ e o ‘ANTITIPO’, e ver a 
abordagem do “Testemunho de JESUS”. 
 Este é o Princípio apontado pelo Espírito de Profecia, que deve nortear o 
estudo da Escatologia Apocalíptica. Toda a série “O Grande Conflito” insiste nesta 
direção. Com boa dose de paciência e imune a preconceitos (ah! preconceitos) 
você terá oportunidade de acompanhar a confirmação disso nos capítulos seguin-
tes.
 Tão cuidadosa e gradativa exposição se deve ao respeito que devemos ter 
ao comportamento humano, às leis que regem o aprendizado e a formação de todos 
os conceitos, em qualquer área, científica ou teológica. Muito a propósito, transcre-
vemos interessante pensamento de autor desconhecido:

“É mais fácil crer numa inverdade ouvida cem vezes que numa

 verdade ouvida pela primeira vez.”
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 Mas, uma coisa é certa: a sua concepção a respeito de Deus vai mudar 
bastante. Haverá de admirá-Lo muito mais. De Cristo igualmente, quando per-
ceber estes aspectos tão interessantes da verdade, no setor da Escatologia. Prossi-
gamos juntos, unidos, sempre unidos. Unidos por amor mútuo. Aquele amor que 
“tudo suporta, tudo crê, tudo espera” ...
 Claro que tentamos uma ordem, uma sequência lógica e pedagógica e até 
repetitiva; se não for alcançado bons resultados, estende-nos amigo leitor o manto 
da misericórdia e do perdão.
 Bem, com estas notas preliminares sobre o fato... JERUSALÉM como 
‘TIPO’, nos debruçaremos sobre mais comentários trazidos dos capítulos 1 e 39 
do livro O Grande Conflito, a respeito do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. 
Nele (Mat. 24), há declarações de Jesus que se aplicam a ambos os acontecimentos. 
Isto significa, atento leitor, que foi o próprio Mestre que indicou aquele evento 
do ano 70 d.C. como TIPO da destruição que ocorrerá após o Fim da Graça.

CITAÇÕES DO CAPÍTULO 1°, “PREDITO O DESTINO DO MUNDO”
DO LIVRO “O GRANDE CONFLITO”:

 Será conveniente ao bom amigo ler antes todo o capítulo 24 de Mateus, 
tentando destacar quais acontecimentos ali apontados se aplicam ao ano 70 d.C., 
quais ao fim do mundo e quais a ambos os eventos.
 Com sua permissão repetimos:

Pág. 22 – “Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na 
incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuido-
res de Deus.”

 Veja bem, a GUERRA empreendida pelo Império Romano contra Jerusa-
lém é também muito bem destacada como JUÍZOS RETRIBUIDORES DE DEUS. 
Assim no PASSADO, assim no FUTURO:

Pág. 25 – “A profecia que Ele proferiu ERA DUPLA EM SEU SENTIDO: 
ao mesmo tempo em que PREFIGURAVA a destruição de Jerusalém, RE-

PRESENTAVA igualmente os terrores do último grande dia.”

 Observe bem COMO DEUS e COMO SATANÁS AGIRAM em 70 d.C.:
Pág. 28 – “Afastou Deus então deles a PROTEÇÃO, retirando o poder com 
que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que A NAÇÃO FICOU 

SOB O CONTROLE DO CHEFE QUE HAVIAM ESCOLHIDO.”
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 Jesus havia predito exatamente o afastamento da proteção do Espírito San-

to quando lamentou:
Mateus 23:38 – “Eis que a VOSSA CASA vos ficará DESERTA.” (ARA)

Pág. 35 – “Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo 
castigo a eles infligido por decreto direto da parte de Deus. É assim que o 
grande enganador procura esconder sua própria obra. [...]”

 Nota: Este mesmo parágrafo assim continua:
“[...] Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fize-
ram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e PERMITIU-SE 
A SATANÁS dirigi-los segundo a sua vontade.”

 Acompanhe agora com redobrada atenção, a conclusão reveladora deste 

parágrafo:
“As horríveis crueldades executadas na destruição de JERUSALÉM são 
UMA DEMONSTRAÇÃO DO PODER VINGADOR DE SATANÁS sobre 
os que se rendem ao seu controle.”

 Muito embora estivesse Deus acompanhando, dirigindo os acontecimen-

tos, observe:
Pág. 36 – “DEUS NÃO FICA EM RELAÇÃO AO PECADOR COMO 
EXECUTOR DA SENTENÇA CONTRA A TRANSGRESSÃO; [...]”

 Assim a Pena Inspirada nos chama de novo toda a atenção para a mesmís-

sima maneira COMO ocorrerá no FINAL, após a graça, com a Terra toda.

 É bastante claro. São declarações explícitas que não deixam mais outra 

qualquer alternativa. Seria o suficiente para aqui concluir o assunto. Más há outros 

dados interessantes que será muito conveniente acrescentá-los.

___
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 Tenha à mão, paciente leitor, o livro O Grande Conflito. Ele é valiosa 

CHAVE para se entender melhor a ESCATOLOGIA BÍBLICA. Da 

sua Introdução, reproduzimos abaixo o seguinte texto:

O Grande Conflito, pág. 14 – “O objetivo deste livro não consiste tanto 
em apresentar novas verdades concernentes às lutas dos tempos anteriores, 
como em aduzir fatos e princípios que têm sua relação com os aconte-
cimentos vindouros. Contudo, encarados como uma parte do conflito entre 
as forças da luz e das trevas, vê-se que todos esses relatos do passado têm 
nova significação; e por meio deles projeta-se uma luz no futuro, ilumi-
nando a senda daqueles que, semelhantes aos reformadores dos séculos pas-
sados, serão chamados, mesmo com perigo de todos os bens terrestres, para 
testificar da Palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo.”

     “Desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro 1 , 
revelar os ardis de Satanás 2 , e os meios por que lhe podemos opor eficaz 
resistência 3 , apresentar uma solução satisfatória do grande problema do 

Mais comentários ao 1° Capítulo
“Predito o Destino do Mundo”

CAPÍTULO 6
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mal, derramando luz sobre a origem e a disposição final do pecado 4  de tal 
maneira a manifestar-se plenamente a justiça e benevolência de Deus em 
todo o Seu trato com Suas criaturas 5 , e mostrar a natureza santa, imutável 
de Sua lei 6  eis os objetivos deste livro.”

 São exatamente, pois, seis os objetivos da preciosa obra acima. Já, desde 

o início, o 1° capítulo se propõe nos explicar, detalhadamente, como aconteceu; 

quais as implicações envolvidas com a Destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., tão 

destacada que é sua importância, seu significado para o Tempo do Fim:

A.  de que maneira Deus atuou;

B.  de que maneira Satanás atuou;

C.  de que maneira os judeus atuaram;

D. de que maneira o Exército Romano foi usado.

 A 1ª frase do capítulo é significativa: A lamentação de Jesus sobre o DES-

CONHECIMENTO DO FIM DE JERUSALÉM pelo Seu povo. Desconheciam 

tudo sobre “O QUE” e tudo sobre “COMO”. A mesma lamentação é feita ali 

a respeito da Igreja Remanescente em face do FUTURO, tão pouco conheci-

do. O capítulo 37 de O Grande Conflito também trata inteiramente desta questão. 

O insistente apelo divino chega repetidamente a nós: ESTUDAR PROFECIAS. 

ESTUDAR PROFECIAS. Esta é a “Nossa Única Salvaguarda”. Estão ali, nes-

se capítulo 37 de O Grande Conflito, repetidas recomendações a respeito. Leia-o 

atentamente. Está justo precedendo o capítulo que discorre sobre os últimos acon-

tecimentos da GRAÇA.

 Mas voltemos ao ‘TIPO’. Destacaremos algumas frases do referido 1° 

capítulo, com comentários exegéticos para o devido destaque. Aquela destruição, 

como veremos, foi simplesmente permitida por Deus, pelo afastamento de Sua 

presença:

O Grande Conflito, pág. 20 – “A hora de esperança e perdão passava-se 

rapidamente; a taça da ira de Deus. [...] estava quase cheia.”
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O Grande Conflito, pág. 21 – “Contemplava Ele [Jesus] o ANJO DES-
TRUIDOR com a espada levantada contra a cidade [...] TITO E SEU 
EXÉRCITO, [...] Ouvia o tropel de exércitos [...]”

 No ‘TIPO’, o general Tito é tratado como “O ANJO DESTRUIDOR”. 

Isto é muito significativo no ‘TIPO’ e no ‘ANTÍTIPO’. Quem sabe seriam tam-

bém seres humanos os “ANJOS” que derramam cada taça, em Apocalipse 16? 

Oportunamente analisaremos cuidadosamente esta possibilidade.

O Grande Conflito, pág. 22 – “Cristo viu em Jerusalém UM SÍMBOLO 
DO MUNDO endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao 
encontro dos juízos retribuidores de Deus.”

 Vamos arquivando na mente esta soma de informações, para as necessárias 

conclusões.
O Grande Conflito, pág. 25 – “A profecia que Ele proferiu era DUPLA EM 
SEU SENTIDO: ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jeru-
salém, REPRESENTAVA igualmente os terrores do último grande dia.”

 Note no texto seguinte como Deus agiu, como Satanás agiu, e como os 
judeus agiram:

O Grande Conflito, pág. 28 – “AFASTOU DEUS então deles A PROTE-
ÇÃO, retirando o poder [o Espírito Santo] com que RESTRINGIA a SATA-
NÁS e SEUS ANJOS, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe 
que haviam escolhido. [...] SATANÁS estava À FRENTE da nação e as mais 
altas autoridades CIVIS e RELIGIOSAS estavam sob o seu domínio.”

 Muito claro o texto acima. Ele indica como culminou para os judeus o 
processo do PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO. Não se esqueça de ir 
armazenando na mente cada dado e informação. Mas prossigamos:

O Grande Conflito, pág. 29 – “Apareceram SINAIS e PRODÍGIOS, [...] 
Sobre as nuvens, ao pôr-do-sol, DESENHAVAM-SE CARROS e HO-
MENS DE GUERRA reunindo-se para a BATALHA.”

O Grande Conflito, pág. 30 – “Depois que os Romanos, sob Céstio, cer-
caram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, [...] Entretanto, a 
misericordiosa PROVIDÊNCIA DE DEUS estava DIRIGINDO os aconte-
cimentos [...]”
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 A questão é esta: Embora Satanás fosse operar a destruição, tudo que 
ocorria estava nos desígnios de Deus. Deixe-nos melhorar a observação: Deus era 
como que o DIRETOR do filme, mas não o ATOR do mesmo, o Agente Destrui-
dor. Este papel coube a Satanás.
 O parágrafo seguinte é ainda mais esclarecedor:

O Grande Conflito, pág. 35 – “Os judeus haviam forjado seus próprios 
grilhões; [...] Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo 
castigo a eles infligido por DECRETO DIRETO da parte de Deus. É AS-
SIM QUE O GRANDE ENGANADOR PROCURA ESCONDER SUA 
PRÓPRIA OBRA.” 

 Deixe-nos destacar, ainda mais, a sequência do mesmo parágrafo:

O Grande Conflito, pág. 35 – “Pela obstinada rejeição do amor e mise-
ricórdia divina, OS JUDEUS fizeram com que a PROTEÇÃO DE DEUS 
FOSSE DELES RETIRADA, e PERMITIU-SE A SATANÁS DIRIGI-LOS 
SEGUNDO A SUA VONTADE.”

 Note que Deus não foi arbitrário. A causa da retirada da Sua presença deve 
ser debitada aos judeus. Mas o parágrafo ainda não terminou. Olhos bem atentos 
por favor! Veja a mesma situação no futuro, no ‘ANTÍTIPO’:

O Grande Conflito, págs. 35, 36 – “As horríveis crueldades EXECUTA-
DAS NA DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM são uma DEMONSTRAÇÃO 
do poder vingador DE SATANÁS sobre os que se rendem ao seu controle.”

 O parágrafo seguinte completa o esclarecimento do que ocorreu com o 
‘TIPO’ e semelhantemente, do que ocorrerá com o ‘ANTÍTIPO’ após a Graça, 
pela retirada do Espírito Santo:

O Grande Conflito, pág. 36 – “Não podemos saber quanto devemos a Cris-
to pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a 
humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. [...] Quando, 
porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é re-
movida. Deus NÃO fica em relação ao pecador como EXECUTOR da 
sentença contra a transgressão; mas deixa entregues a si mesmos os que 
rejeitam Sua misericórdia, para colherem aquilo que semearam. [...] O Espí-
rito de Deus, persistentemente resistido, é afinal RETIRADO do pecador, 
e então poder algum permanece para dominar as más paixões da alma, e 
nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição 
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de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão 
tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos 
rogos da misericórdia de Deus.”

 Lapidar. Esclarecedor. Admirável. Impressionante a sabedoria e extrema 
bondade de Deus em assim nos expor e em assim agir. É Ele também muito con-
descendente em nos contar COMO FOI e COMO SERÁ.
 Mas não terminaram as informações que o Testemunho de Jesus quer nos 
transmitir. De novo lhe pedimos: olhos, ouvidos, mente e coração abertos:

O Grande Conflito, pág. 36 – “A PROFECIA do Salvador relativa aos 
JUÍZOS que deveriam cair sobre JERUSALÉM HÁ DE TER OUTRO 
CUMPRIMENTO, do qual aquela terrível desolação não foi senão TÊNUE 
SOMBRA. Na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação 
de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a Sua lei.”

 Mas continue desperto para a sequência do parágrafo. COMO será a me-
cânica, se assim podemos dizer, que ocorrerá com o ‘ANTITIPO’? Para que se 
esgotem inteiramente suas dúvidas residuais, DEUS REPETE:

O Grande Conflito, págs. 36 u.p., 37 – “Os registros do passado – o lon-
go cortejo de TUMULTOS, CONFLITOS e REVOLUÇÕES, a ‘armadura 
daqueles que PELEJAVAM COM RUÍDO, e OS VESTIDOS QUE ROLA-
VAM NO SANGUE’ (Isaías 9:5) – que são em contraste com os terrores 
DAQUELE DIA em que O ESPÍRITO DE DEUS SERÁ TOTALMEN-
TE RETIRADO dos ímpios, não mais contendo as explosões das paixões 
humanas e A IRA SATÂNICA. O mundo contemplará então, como nunca 
dantes, os RESULTADOS DO GOVERNO DE SATANÁS.”

 Sempre foi verdade histórica que antes da explosão de bombas houve “ex-
plosões das paixões humanas”.
 É isto mesmo: SATANÁS, tanto no ‘TIPO’ como no ‘ANTÍTIPO’ é o 
grande DESTRUIDOR. O parágrafo seguinte cita, na sua última parte, JESUS 
INTERVINDO FINALMENTE NESSA DESTRUIÇÃO GLOBAL, nessa guerra 
sem fronteiras:

O Grande Conflito, pág. 37 – “Então [isto é: a seguir] os que não obedecem 
ao evangelho serão consumidos pelo espírito de Sua boca, e serão destruí-
dos com o RESPLENDOR DE SUA VINDA (II Tess. 2:8). Como o antigo 
Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos: caem pela sua iniquidade.” 
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 Assim, a INTERVENÇÃO DE JESUS, na SUA VINDA, corresponde aos 
acontecimentos da 7ª Trombeta / 7ª Taça apenas, como terá oportunidade de cons-
tatar no estudo do capítulo 16. Por fim, a amorável recomendação de Jesus:

O Grande Conflito, pág. 37 – “Acautelem-se os homens para que não acon-
teça negligenciarem A LIÇÃO QUE LHES É COMUNICADA PELAS PA-
LAVRAS DE CRISTO.”

 Meu comovido leitor: Podemos nós, com esta soma de informações de 
um capítulo inteiro do livro O Grande Conflito, o primeiro capítulo do livro, um 
capítulo de tamanho destaque na obra, perguntamos ansiosamente: podemos nós 
ignorar, podemos nós ainda INSISTIR, HONESTAMENTE, em continuar apon-
tando as PRAGAS DO EGITO como ‘TIPO’ da destruição final? Não é coerente. 
JERUSALÉM É O TIPO. Assim o indicou Jesus em Mateus 24. Assim no-lo 
confirma o “Testemunho de Jesus.”
 As pragas do Egito foram uma AÇÃO DIRETA DE DEUS ATRAVÉS 
DE SEUS ANJOS. DIRETA e SOBRENATURAL. Mas elas não são o TIPO. O 
VERDADEIRO TIPO, a DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM, tem 3 características:
 →  UM CONFLITO ESPIRITUAL-POLÍTICO-MILITAR
 →  A SATANÁS, O GRANDE DESTRUIDOR
 →  NÃO FOI UMA DESTRUIÇÃO SOBRENATURAL
 Em verdade, o EXÉRCITO ROMANO foi o INSTRUMENTO DE JUÍZO 
NA MÃO DE DEUS, ao mesmto tempo que INSTRUMENTO DE DESTRUIÇÃO 
NA MÃO DE SATANÁS.
 E agora, o que fazer? Pode você, gentil e amigavelmente nos acompanhar 
na escavação do terreno que é o capítulo 39 de O Grande Conflito? É o capítulo 
relacionado com o FIM DA GRAÇA. É o que trata da RETIRADA DO ESPÍRITO 
SANTO DA TERRA, como PROTETOR. E EXPÕE CLARAMENTE OS RE-
SULTADOS DESSE AFASTAMENTO.
 Seja persistente nessa pesquisa. Espírito dócil. Espírito de discípulo. Afi-
nal você, como nós, amamos A VERDADE mesmo que ela não corresponda às 
nossas expectativas. Venha junto conosco, por favor. Não nos deixe sozinhos!
 Obrigado... por continuar.
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 Este capítulo poderia, para melhor compreensão de qualquer leitor, receber 
o seguinte título:

“TERMINOU O TEMPO DA GRAÇA”

 Ele nos traz uma série de dados sobre OCORRÊNCIAS, ACONTECI-

MENTOS NO CÉU e NA TERRA, como resultado desta nova etapa do Plano 

da Salvação. As duas primeiras páginas deste capítulo são ESCLARECEDORAS. 

Dados claros do que logo ocorrerá com o ‘ANTÍTIPO’, é ilustrado pela destruição 

de Jerusalém no ano 70 d.C., O QUE ocorrerá e COMO ocorrerá. Portanto, tenha 

um exemplar de O Grande Conflito à mão, aberto na página 613. O 2° parágrafo 

destaca o fim do ministério sacerdotal de Jesus. O ex-Réu que Se tornou nosso 

Advogado, é promovido agora a Juiz. Não advoga mais:

O Grande Conflito, pág. 613 – “Cessa então Jesus de interceder no Santuário 

Celestial. [...] Todos os casos foram decididos para vida ou para morte. [...]            

 Deixando Ele o santuário, AS TREVAS cobrem os habitantes da Terra.” 

 Isto significa que não há mais livre arbítrio. Desde agora todos estão pre-

destinados, ou para a vida ou para a morte.

 Trata-se, aqui, não de trevas físicas, mas espirituais. Foram-se a LUZ DO 

EVANGELHO, a LUZ DO MUNDO, JESUS. É o contexto que o indica. A pro-

pósito, lembramos de Jesus ter-Se referido a este período pós-Graça da seguinte 

forma:
João 9:4 – “Convém que Eu faça as obras dAquele que Me enviou, enquanto 
é dia: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.”

 DIA  = Tempo da Graça

 NOITE = Fim da Graça

 Mas, agora, o mesmo tema do 1° capítulo do livro O Grande Conflito é 

reassumido. Novamente, empenhe-se para avivar sua atenção:

Comentários ao Capítulo 39
“Aproxima-se o Tempo de Angústia”



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       

___
76

O Grande Conflito, pág. 614 – “Removeu-se a restrição que estivera sobre 

os ímpios, e SATANÁS TEM DOMÍNIO COMPLETO sobre os que final-

mente se encontram impenitentes. [...] O ESPÍRITO DE DEUS, persisten-

temente resistido, foi, por fim, RETIRADO. Satanás mergulhará então os 

habitantes da Terra em uma grande angústia final.”

 Permita-nos interromper a citação do parágrafo acima para uma observa-

ção. A ANGÚSTIA DO POVO PERSEGUIDO DE DEUS COMEÇOU ANTES 

DO FIM DA GRAÇA. Mas com o Fim da Graça, o parágrafo destaca que também 

OS ÍMPIOS EXPERIMENTARÃO, DORAVANTE, SEU TEMPO DE ANGÚS-

TIA, sob o domínio destruidor de Satanás. É o que nos informa a parte seguinte 

do mesmo parágrafo:

O Grande Conflito, pág. 614 – “Ao cessarem os ANJOS DE DEUS de 
CONTER OS VENTOS impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas 
todos os ELEMENTOS DE CONTENDA. O MUNDO INTEIRO se envol-
verá em RUÍNA MAIS TERRÍVEL do que a que sobreveio a JERUSA-
LÉM na antiguidade.”

 Vale uma boa exegese deste texto:
1.  Estabelece uma relação direta e paralela com o “TIPO”, a DESTRUI-

ÇÃO DE JERUSALÉM.
 O “TIPO” não são as Pragas do Egito, repetimos. A única referência às 

mesmas está nas págs. 627 e 628. Uma exegese rigorosa, honesta da-
quele parágrafo esclarecerá que as mesmas NÃO SÃO IGUAIS, mas 
“DE CARÁTER SEMELHANTE”... Não são iguais nas causas, em-
bora sejam iguais nos efeitos. Lembramo-nos do significado teológico 
de “semelhante”, quando Deus criou o homem. Somos a semelhança 
de Deus, mas muito longe de sermos iguais.

 Entretanto, a DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM É IGUAL, na Causa 
e nos Efeitos. Por isso foi indicada por Jesus como ‘TIPO’. A destrui-
ção no Egito é apenas igual NOS EFEITOS, nos seus RESULTA-
DOS devastadores. Por isso não se adequou para ser o TIPO. É isto 
que a exegese do texto quer significar. Leia de novo o citado parágra-
fo. Releia o significado de cada frase. De cada palavra. Isento. Sempre 
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isento. E constatará.
2. O livro Patriarcas e Profetas, nos capítulos 23, 24 e 25, que tratam 

respectivamente das Pragas do Egito, da Páscoa e do Êxodo. “Estra-
nha” e curiosamente, não faz qualquer referência, ligação, associação, 
não estabelece qualquer vínculo ou correlação com as pragas futuras. 
Isto merece muito destaque, porque no final de praticamente todos os 
capítulos de Patriarcas e Profetas, e Profetas e Reis, há sempre uma 
aplicação para o Tempo do Fim, dos assuntos neles tratados. Este si-
lêncio é, pois, uma evidência muito significativa.

 A única referência feita no texto acima, ao período pós-Graça, destaca 
apenas o cuidado protetor de Deus para com Seu povo. Como o amigo 
pode constatar em Patriarcas e Profetas, pág. 289.

Fica pois, com este propositado silêncio da Pena Inspirada, visi-
velmente encerrado, eliminado, qualquer esforço para se tomar 
as pragas do Egito como TIPO da destruição final, porque a Ins-
piração não o faz e não dá margem para que o façamos.

 Mas vamos voltar a considerar QUATRO INFORMAÇÕES que nos são 

destacadas na segunda parte do 1° parágrafo, da página 614 de O Grande Conflito:

1. O ‘TIPO’ é JERUSALÉM.

2.  Faz referência aos “VENTOS”, não mais contidos (ver Apocalipse 

7:1-3), objeto de nosso estudo no capítulo 9 desta obra. É evidente, 

ventos não contidos significam ... GUERRA. Não há outra alternativa.

3.  “Quatro ventos” ... “Sobre os quatro cantos da terra” e ... “O MUNDO 

INTEIRO” indicam GUERRA MUNDIAL.

4.  Seu Promotor: SATANÁS.

 Ao tratar o capítulo 36 de O Grande Conflito, dos Juízos que atualmente 

estão caindo sobre a humanidade, antecipa a INSPIRAÇÃO o sadismo do ARQUI-

DESTRUIDOR:

O Grande Conflito, pág. 589 – “Satanás deleita-se na guerra; [...] É seu 

objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras; [...]”
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 Fica, assim, muito claro, o papel de cada PARTICIPANTE nos aconteci-
mentos a partir do Fim da Graça:

• DA DIVINDADE:................... •Afastamento do Espírito Santo
     • Apenas supervisiona os acontecimentos
     • Atuação direta somente na Sétima Taça, 
       como veremos no Capítulo 16
• DOS ANJOS MAUS:.............. • Domínio total e incitamento à destruição
• DA HUMANIDADE:.............. • Paixões sem controle, o caos portanto
     • Ira das nações não contida
     • Ventos destruidores (guerra total) em ação

 Leia mais, paciente e atentamente, o capítulo 17 do livro Vida e Ensinos: 

“O Abalo das Potestades do Céu” (transcrito nesta página). Verá ali a diferença 

entre potestades do Céu abaladas e potestades da Terra igualmente abaladas. O 

abalo das potestades da terra (Guerra) precederá o abalo das potestades do céu, 

pela “voz de Deus”:

Vida e Ensinos, pág. 111 – “A 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu 
uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Vi que quando o Senhor 
disse ‘céu’, ao dar os sinais registados por S. Mateus, S. Marcos e S. Lu-
cas, Ele queria dizer, céu, e quando disse “Terra”, queria significar Terra. 
As potestades do céu são o Sol, a Lua e as Estrelas. Seu governo é no 
firmamento. As potestades da Terra são as que governam sobre a Terra. 
As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Então o Sol, a Lua 
e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados 
pela voz de Deus. 

   Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera 
abriu-se e recuou; pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, 
donde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. 
Vi que as potestades da Terra estão sendo abaladas agora, e os acontecimen-
tos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerras, espada, fome e pesti-
lência devem primeiramente abalar as potestades da Terra, e então a voz de 
Deus abalará o Sol, a Lua e as estrelas, e também a Terra. Vi que a agitação 
das potências na Europa não é, como alguns ensinam, o abalo das potestades 
do céu, mas sim o abalo das nações iradas.” [ver Primeiros Escritos pág. 41].
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 Podemos, a esta altura concluir o que todas as informações precedentes, 
inspiradas, querem nos transmitir:

1.  Abalo das Potestades da Terra: 1ª a 6ª taças
2.  Abalo das Potestades do Céu:  7ª taça

 Mas retomando, reassumindo o assunto da página 614 de O Grande Con-

flito, destacamos agora o parágrafo que segue ao já comentado:
O Grande Conflito, pág. 614 – “Um único anjo destruiu todos os primo-
gênitos dos egípcios, enchendo a Terra de pranto. Quando Davi ofendeu a 
Deus, por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual 
seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos 
anjos quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando Ele permitir. 
HÁ AGORA FORÇAS PREPARADAS, E QUE AGUARDAM APENAS 
O CONSENTIMENTO DIVINO PARA ESPALHAREM A DESOLAÇÃO 
POR TODA PARTE.”

 Os dados fornecidos pelo parágrafo acima são os seguintes:
1. na destruição egípcia, foi um ANJO DE DEUS.
2. também um ANJO DE DEUS no censo de Davi.
3. aos Seus anjos Deus ORDENA, pois são OBEDIENTES.
4. aos anjos maus Deus NÃO ORDENA, pois são DESOBEDIENTES. 

Deus os USA. PERMITE que DESTRUAM. Assim será no Fim da 
Graça. ANJOS MAUS aliados aos DIRIGENTES DAS NAÇÕES. É a 
“EXPLOSÃO DAS PAIXÕES HUMANAS”. O ódio dos povos opri-
midos contra a Rica e Opressora BABILÔNIA Ocidental. Considere 
bem Apocalipse 18:6, amplamente comentado no livro Parábolas de 
Jesus, páginas 178 e 179;

5. A edição original em inglês, diz:
The Great Controversy, pág. 614 – “The same destructive power exer-
cised by holy angels when GOD COMMANDS, WILL BE EXERCISED 
BY EVIL ANGELS WHEN HE PERMITS. There are forces now ready, and 
only waiting the divine permission, to spread desolation everywhere.”

 Ainda mais: no texto, a ação destruidora dos anjos bons está indicando, no 
contexto, dois acontecimentos do passado. Mas a destruição pelos anjos maus tem 

o verbo no futuro.
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6. Jesus nos alerta que “há agora forças preparadas ... aguardando o con-
sentimento de Deus”, Sua permissão, isto é, o afastamento da pre-
sença protetora do Espírito Santo, “para espalharem a desolação por 
toda parte”. No parágrafo seguinte, essa destruição pelos Ventos das 
Contendas, pela Guerra, é chamada “Juízos de Deus”. Como também 
ocorreu com Jerusalém. É verdade: os “Juízos de Deus” que já estão 
caindo e cairão após a Graça, é essa CONFLAGRAÇÃO MUNDIAL. 
O livro Profetas e Reis esclarece:

Profetas e Reis, pág. 278 – “Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rá-
pida sucessão os juízos de Deus se seguirão uns aos outros – FOGO, INUN-
DAÇÕES e TERREMOTOS, com GUERRAS e DERRAMAMENTO DE 
SANGUE. [...] o anjo da misericórdia não pode ficar muito tempo mais a 
proteger o impenitente.”

 Numa guerra dessa proporção toda a superfície da Terra se ressente: 
EXPLOSÕES SUCESSIVAS, GIGANTESCAS. Fogo, inundações, 
degelo e terremotos serão constantes, por consequência. A propósito, 
leia abaixo a página 29 do livro Evangelismo. São mencionadas ali 
“Grandes Bolas de Fogo” num contexto de “uma terrível CONFLA-
GRAÇÃO” (GUERRA). ... O mesmo livro, à página 43, faz de novo 
menção a essas “bolas de fogo”, que são ali tratadas como ... “Juízos 
de Deus”:

Evangelismo, pág. 29 – “CENA DE GRANDE DESTRUIÇÃO – Na última 
sexta-feira, pela manhã, pouco antes de me acordar, uma cena muito impres-
sionante me foi apresentada. Parecia que eu me havia acordado, mas não 
estava em meu lar. Das janelas eu podia avistar uma terrível conflagração. 
Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e destas bolas de fogo voa-
vam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar 
os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O 
terror do povo era indescritível. ... Está próximo o tempo em que grandes 
cidades serão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindou-
ros. Quem, porém, está dando à realização desta obra o dedicado serviço 
que Deus requer?”

Evangelismo, pág. 43 – “CENA IMPRESSIONANTE – Nas visões da noite 
passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de 
fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamen-
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te. Ouvi alguns dizerem: ‘Sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à 
Terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo’. Outros, com acento de voz 
agoniante, diziam: ‘Os Senhores sabiam! Por que, então, não nos disse-
ram? Nós não sabíamos.’ Por toda parte ouvi pronunciarem-se semelhantes 
palavras de exprobração.”

 Leia a 7ª Trombeta. Ela abona essas informações da Pena Inspirada. Leia Joel, 

neste enfoque. Leia Ezequiel 38 e 39. Leia Daniel 11:40-45. Nessa passagem de Daniel (ci-

tada abaixo), temos a confirmação de como estará a Terra quando “Se Levantar Miguel” 

(Daniel 12:1).

Daniel 11:40-45 – “No tempo do fim, o rei do Sul lutará com ele, e o rei do 
Norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, 
e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Entrará também na terra 
gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom, e 
Moabe, e as primícias dos filhos de Amom. Estenderá a mão também contra 
as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro 
e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito; os líbios e os etíopes o 
seguirão. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá 
com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas 
tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte santo; mas chegará 
ao seu fim, e não haverá quem o socorra.” (ARA) 

 Daniel não narra ali uma “Guerra Espiritual” (causa). Ele descreve um 
CONFLITO MILITAR ENTRE NAÇÕES (efeito). A terminologia ali, citando 
navios, cavaleiros, carros, etc. não é de um conflito espiritual, mas claramente 
militar. Todo o CONTEXTO DISTANTE, todo o Conjunto da ESCATOLOGIA 
BÍBLICA e do ESPÍRITO DE PROFECIA o confirmam. Todos os versos prece-
dentes de todo o capítulo onze de Daniel tratam de GUERRA entre nações. Este 
é o CONTEXTO. O CONFLITO entre nações é ESPIRITUAL em sua ORIGEM, 
mas MILITAR em seus EFEITOS.
 Finalmente, note que a informação da página 614 de O Grande Conflito 
está em perfeita sintonia com a citada passagem de Profetas e Reis, página 278, 
ambas transcritas nas páginas 79 e 80 desta obra. Harmoniosamente as pedras des-
te quebra-cabeça vão se encaixando. Seus contornos vão se ajustando admiravel-
mente.

___
81
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“A PROFECIA do Salvador relativa aos JUÍZOS que deveriam 

cair sobre Jerusalém HÁ DE TER OUTRO CUMPRIMENTO, [...]”

(O Grande Conflito, pág. 36)

Destruição do Templo de Jerusalém, de Francesco Hayez (1867)

“Ao cessarem os ANJOS DE DEUS de CONTER OS VENTOS

impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos

os ELEMENTOS DE CONTENDA. O MUNDO INTEIRO se

envolverá em RUÍNA MAIS TERRÍVEL do que a que

sobreveio a JERUSALÉM na antiguidade.”

(O Grande Conflito, pág. 614)
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 O que é Graça? Graça é Misericórdia, é Perdão, é Energia, é Vida, 
é Remédio, é Perfume. Assim, a Graça tem muitos aspectos fasci-

nantes:
 Graça Restauradora é aquela que opera no coração de um pecador, sutil 
e silenciosamente, resultando no desfecho feliz da sua conversão.
 Graça Perdoadora releva, desconsidera as culpas confessadas e desfaz as 
nódoas da alma e a inunda de paz.
 Graça Protetora socorre, dá cobertura a todo o ser humano que por ela 
suplica. Guarda-o da ação destruidora do mal. Tanto dos males internos como, e 
principalmente, das investidas do arqui-inimigo, tão frágeis e vulneráveis que so-
mos.
 Graça Reparadora, sublime e preciosa. Quantas vezes o cristão é traído 
pelas agências do mal, encontrando eco e resposta em nossa natureza tão propen-
sa ao pecado! Vencidos, corremos para Jesus, com o produto final na concha de 
nossas mãos. Novamente perdoados, ela nos repara os estragos feitos no íntimo da 
alma que, então, se levanta de novo refeita, muito bem refeita.
 Graça Mantenedora, aquela que preserva, que realimenta, que assiste e 
sustenta continuamente a todos. E isto acontece tanto no aspecto físico como no 

Como Ocorrerá? Quando? Por que?

CAPÍTULO 7
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espiritual da vida humana. Diz respeito à contínua assistência divina de um Criador 
e Salvador responsável e compassivo.
 Graça Consoladora, tão indispensável, porque nestes dramas, nossos 
sentimentos ficam confusos, transtornados e feridos. Assim acabrunhados, o tão 
reconfortante bálsamo é derramado no coração que sente, que sofre, que chora e, 
de pronto, somos muito docemente consolados.
 E pensar que esses sublimes dons hão de em breve ser recolhidos, e para 
sempre os seres humanos deles privados, é doloroso. Pobre humanidade traída por 
si mesma, agora destituída de tão indispensáveis benefícios, agora abandonada à 
sanha do mal, à própria sorte, por opção consciente. Portanto, doravante explorada, 
dominada, escravizada, manipulada plenamente pelo seu maior Inimigo.
 Achar-se desassistido pelo Espírito Santo, que suaviza toda má índole hu-
mana, não é pouca coisa. No estado de maldade a que o homem foi lançado após 
a queda de Adão, os egoísmos sobrepujam em muito o amor, mesmo em tempo 
de graça; agora, eles se elevam em grau, com todas as previsíveis consequências: 
crescem os ódios, as paixões, os apetites, as cobiças, descontroladamente. O maior 
Amigo e Amparo do homem Se foi para sempre.
 Os relacionamentos humanos se complicam em resultado dessa condição. 
O ódio contra uma minoria fiel aos princípios bíblicos se extrapola. Ódio descon-
trolado, irrazoável. Torna-se inútil qualquer argumentação sobre a razão do apego 
a princípios morais, bíblicos, etc. Extermínio dos dissidentes é a resposta de gover-
nantes e governados.
 Tal medida, inspirada também pelo adversário dos fiéis, corresponde à sua 
desesperada tentativa, como já foi anteriormente dito, para legalizar de forma de-
finitiva sua POSSE DA TERRA, antes que Jesus apareça com todo o poder para 
assumir, diretamente, os negócios deste planeta, que se tornará o CENTRO ADMI-
NISTRATIVO, e mesmo FÍSICO do Universo.
 Repetindo, caso o Oponente de Cristo, por tentações e pressões, conse-
guisse que a totalidade dos homens VIVOS se submetesse à sua tutela, tal propó-
sito seria alcançado. O extermínio dos resistentes seria então a solução, já que o 
Decreto Dominical não alcançou seus objetivos: dobrar a coluna dorsal dos fiéis.
 Inútil. Anjos bons, encarregados, nesse período, de proteger os fiéis, e não 
de destruir os infiéis, darão toda assistência aos remanescentes, preservando-lhes a 
existência. Estes são os motivos e objetivos dos dois momentosos decretos.
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 Seguem-se, à altura da 6ª praga, mais dois derradeiros recursos prodigio-
sos do líder do mal, para seduzir, ludibriar, se possível, os escolhidos:

Apocalipse 16:13, 14 – “E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca 
do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs. 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.” (AVR)

 Tal proeza, a penúltima, é comentada em O Grande Conflito de maneira 
esclarecedora:

O Grande Conflito, pág. 624 – “Terríveis CENAS de caráter sobrenatural 
logo se manifestarão NOS CÉUS, como indício do poder de demônios, ope-
radores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da Terra e ao 
mundo inteiro, para segurá-los no engano, e forçá-los a se unirem a Satanás 
em sua última luta contra o governo do Céu. Mediante estes agentes, serão 
enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas preten-
dendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao 
Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando 
terem recebido do Céu revelações que contradizem o testemunho das Escri-
turas.”

 Realmente impressionante serão estas “CENAS NOS CÉUS”. Ao que 
tudo indica, virão anjos maus travestidos de “seres de outros planetas”, apresen-
tando-se à humanidade como SALVADORES do caos geral, inclusive da auto-des-
truição entre as nações.
 Logo a seguir, como está no parágrafo imediato do mesmo livro acima ci-
tado, transmuda-se, transfigura-se o arquienganador. Magistral imitação da figura 
de Cristo GLORIFICADO, como foi observado por João na visão de Patmos:

O Grande Conflito, pág. 624 – “Como ato culminante no grande drama 
do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito 
tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de 
suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em 
várias partes da Terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser 
majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho 
de Deus dada por S. João no Apocalipse (1:13-15). A glória que o cerca não 
é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. 
Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: “Cristo veio! Cristo veio!” [...] É 
este o poderoso engano quase invencível.”
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 Inútil. Os fiéis, estudiosos que eram das profecias, conhecedores de seus 
artifícios, não se deixam iludir.

 Enquanto esses acontecimentos se desenrolam, focalizemos outro: con-
tinua em andamento o auto-extermínio, através de guerra em nível mundial, das 
nações oprimidas contra as nações dominadoras. Ao mesmo tempo, haverá mor-
ticínio interno, em cada nação: compatriotas em luta de morte, os miseráveis, os 
depauperados, os trabalhadores, tendo à frente seus respectivos SINDICATOS, 
cujos salários denunciavam CRUEL INJUSTIÇA, se lançam contra os compatrio-
tas ricos, irrefletidamente, ininterruptamente, até que Jesus Se torne visível à vista 
de todos. Assim, os ódios até então reprimidos se extrapolam e se extravasam em 
ações de vingança destruidora, mediante lutas internas em cada país:

Ezequiel 38:21 – “[...] a espada de cada um se voltará contra seu irmão.”

 Não espere, leitor amigo, que as coisas ocorram diferentemente. Tal vin-
gança contra a obesa Babilônia, embora indesejável, é inapelável, inalterável. A 
ausência repressora do Espírito Santo resultará nisto. As más paixões, os ódios, as 
cobiças desenfreadas estarão na ordem do dia. Deus PERMITIRÁ estas CENAS 
TENEBROSAS para uma FINAL DEMONSTRAÇÃO AO UNIVERSO dos su-
cessos do INICIALMENTE PROMETIDO GOVERNO “SUPERIOR” DE LÚCI-
FER, “ASSENTADO EM MELHORES BASES”.
 Uma consideração a mais sobre o Fim da Graça. A Chuva Serôdia alcançou 
os últimos sinceros da Terra. Os demais, a ela resistindo, se CONSOLIDARAM 
NO MAL. Chega ao clímax o progressivo processo, há tempos em andamento, 
com os bilhões de seres: o PECADO CONTRA O ESPÍRITO SANTO.
 Destarte, inútil continuar aqui presente o Espírito Santo. Ainda que ficasse 
dias, meses e anos atuando nos corações dos perdidos, não haveria mais eco, mais 
CONVERSÕES. Nem uma sequer. As reações humanas às Suas instâncias seriam 
invariavelmente NEGATIVAS, como ocorreu com os antediluvianos e com os ju-
deus, após a ascensão de Jesus. Aquela geração judaica também pecou, “o pecado 
sem perdão”, visto que não houve mais disposição alguma para o retorno, ao con-
trário do filho pródigo; constatamos claramente isto na sentida declaração de Jesus: 

A Fúria dos Oprimidos
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Mateus 23:38 – “[...] a vossa casa vos ficará DESERTA.” (ARA)

 Essa profecia teve aplicação tanto em nível nacional, como individual. 
Prenunciava Jesus ali, a retirada, em grande medida, da presença preservadora, 
protetora, do Espírito Santo.
 Uma questão mais: a retirada do Espírito Santo está em acelerado anda-
mento. Ou antes, GRADATIVAMENTE, inclusive em termos PERCENTUAIS. A 
humanidade já está num irreversível processo de APOSTASIA. O Fim da Graça 
para um número cada vez crescente de seres humanos já está acontecendo: repeti-
mos o texto inspirado:

Testemunhos Seletos, vol. 3. pág. 280 – “Os dias em que vivemos são so-
lenes e importantes. O Espírito de Deus está, GRADUAL mas seguramente, 
sendo RETIRADO da Terra.”

 Talvez o amigo queira entender melhor COMO ocorre, e PORQUE acon-
tece tamanho infortúnio com o ser humano. Não que tenha Deus perdido a dispo-
sição para perdoar. Não, absolutamente não. Seu perdão só pode ser moralmente 
dado a quem se arrepende. O trágico deste pecado é que o homem que avança neste 
processo PERDE a VONTADE e a CAPACIDADE de arrependimento. Em reali-
dade é isto.
 Para clarear melhor algo tão SUBJETIVO, vamos ilustrar com algo OB-
JETIVO. As verdades espirituais são subjetivas. Mas as científicas são objetivas. 
Por isso, vamos buscar socorro na Ciência, que também tem sua origem em Deus. 
O empréstimo de um acontecimento científico é legítimo porque as leis que regem 
o mundo natural são exatamente as mesmas que regem o mundo das coisas espiri-
tuais. E assim nos recomenda a Pena Inspirada:

Patriarcas e Profetas, pág. 115 – “Deus é o fundamento de todas as 
coisas. TODA VERDADEIRA CIÊNCIA está em harmonia com Suas obras; 
[...] o livro da Natureza e a Palavra escrita derramam luz um sobre o outro.”

 Mas, vamos à ilustração, para mais plena compreensão do PECADO SEM 

VOLTA, SEM RETORNO, SEM PERDÃO:

 Temos a seguir (Figura 1) 2 campos gravitacionais A e B, com os centros 

cg (centro de gravidade):
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FIGURA 1

 Todo objeto que entrar em qualquer destes campos será fatalmente atraído 

para os pontos cg, respectivamente, que produziram a força de gravitação e que 

estão no centro de cada campo.

 Mas suponhamos que estes dois pontos ou corpos estejam mais próximos 

um do outro, o suficiente para que os dois campos se entrecruzem (Figura 2), desta 

forma:

FIGURA 2
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 Agora temos um terceiro campo C, com comportamento diferente, IM-

PONDERÁVEL. O objeto que nele cair, poderá ir ou para o corpo central cg A ou 

cg B, dependendo de onde estiver mais próximo. Vamos ampliar e subdividir este 

terceiro campo C (Figura 3), para melhor elucidação:

FIGURA  3

 O objeto que se encontrar na área 3, próxima do campo B, será arrastado 

seguramente para o centro cg B. Da mesma forma, o que se situar na área 1, pró-

xima do campo A, será atraído para o centro cg A. As forças gravitacionais serão 

mais intensas nesses campos 1 e 3, evidentemente. Na área 2, as duas alternativas 

são possíveis, imprevisíveis.

 Muito bem, agora podemos traduzir esses fenômenos para o terreno espiri-

tual, mais especificamente para os processos em direções opostas de pecado contra 

o Espírito Santo, ou de santificação.
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 Vamos chamar os dois centros gravitacionais de BEM e MAL (Figura 4), 

visto que ambos também exercem atração sobre os seres humanos. Claro que a 

força de atração do MAL é mais forte. Nos convertidos, há a compensação da 

presença atuante do Espírito Santo. Além disso, a vontade humana tem o seu con-

curso. Também podemos, pois, dizer que o grande conflito entre Cristo e Satanás 

em torno do ser humano é uma disputa para cativar a sua vontade. Mas ilustremos 

os pólos de atração BEM e MAL com os seus campos já se entrecruzando:

FIGURA 4

 

 

 

 Para melhor compreensão, vamos situar todos os seres vivos do universo 

num dos três campos distintos A B C:

 No campo B estão:

 • seres de outros mundos perfeitos;

 • os anjos bons;

 • fiéis mortos, e os já ressuscitados.

 No campo C estão:

 • Todos os seres humanos vivos, sujeitos que são a ambas as forças do 

BEM e do MAL.

 No campo A estão:

 • anjos maus;

 • seres humanos mortos, perdidos;

 • seres humanos vivos que já PECARAM CONTRA o Espírito Santo.
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 Observe o amigo que os que estão neste campo A se distanciaram, escapa-

ram, desgarraram-se do campo de atração B. Nunca mais voltarão para ele. Distan-

ciaram-se demais, DEFINITIVAMENTE. Não faltaria a Deus capacidade, poder, 

para trazê-los de volta. Mas isso significaria desrespeito, violência à livre vontade 

humana, ao seu livre arbítrio. Se assim fosse, Deus estaria infringindo os princípios 

morais do Seu governo, à Lei Universal, inviolável de CAUSA e EFEITO.

 Vamos agora concentrar nossa atenção na situação das pessoas que estão 

no campo C (Figura 5), agora com três divisões bem distintas:

FIGURA 5

 

 

 

 Os seres humanos que estão no campo 1 C, estão mais sujeitos, mais atra-

ídos pelas forças do MAL que do BEM. Aí estão os incrédulos, os mundanos, os 

orgulhosos, os blasfemos, o joio das igrejas, os que se indispõem e se irritam contra 

Deus, etc.

 No campo 3 C, estão mais próximos e portanto mais sujeitos às forças 

do BEM. Nele estão os nascidos de novo, de todas as denominações religiosas, e 

mesmo fora delas, os verdadeiros cristãos, a IGREJA INVISÍVEL.

 No campo 2 C, a condição humana é incerta. Tanto pode se encaminhar 

para o BEM como para o MAL. Aí estão os cristãos semi-convertidos, os mornos, 

os de vontade oscilante, os de dupla personalidade, cristãos simulados, indiferen-

tes, etc. Encontram-se, ora na igreja, ora nos prazeres mundanos. São os variáveis, 
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os inconstantes. Vale um detalhe: como as forças do MAL são mais intensas, a 

tendência natural é que sejam arrastados gradativa e fatalmente para o campo 1 C 

e, se não houver uma reação contrária da VONTADE, serão por fim levados a 

cruzar a linha limite e permanecerão no campo A, para nunca mais voltar. Tanto se 

afastaram do BEM que seu retorno é impossível. Perderão, enfim, a capacidade do 

exercício do livre-arbítrio. Não têm mais opção. Se consolidaram no mal.

 Mais uma vez a condição humana representada na figura 6, com mais de-

talhes:

FIGURA 6

 

 

 

 

 Assim, finalmente, o amigo observa os dois processos em andamento em 

direções opostas: SANTIFICAÇÃO E APOSTASIA. De natureza dinâmica, am-

bos ocorrem com a contribuição da nossa VONTADE, pela submissão à ação do 

Espírito Santo ou à ação do Inimigo, consciente ou inconscientemente.

 Se estamos no campo 3 C, não nos vangloriemos, porque ainda há riscos 

de apostasia, de retorno. Também alguém que esteja no campo 1 C, pode ser ainda 

resgatado pelo arrependimento e conversão, desde que haja um “cair em si”, um 

pedido de socorro. Neste limite fatal estiveram Maria Madalena, o ladrão na cruz e 

muitos outros, mas foram alcançados e entraram no processo de retorno, de Santi-

ficação.
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 Assim, o clímax do processo de Apostasia é o Pecado contra o Espírito 
Santo, ao cruzar a linha limite e entrar no campo A, para nunca mais voltar. Esca-
pou para sempre da órbita de influência do BEM. Não há como alterar as leis de 
causa e efeito, nem da Física e nem da Vida Espiritual.
 Da mesma forma, o ponto culminante do processo de Santificação, dos 
Justos vivos, será o Selamento, e em seguida a Glorificação, quando nunca mais 
voltarão ao campo de gravitação do mal. O “corruptível” se tornou “incorruptível”.
 Que tal ilustração seja útil, não apenas para o amigo entender, mas também 
para mais decididamente se cuidar, procurando sempre ser um cristão bem situado 
no campo 3 C, tão próximo de Cristo quanto lhe for possível.

 

 Em verdade, o homem é que se retira da influência do Espírito Santo, reba-
tendo, repelindo, menosprezando os oferecimentos de misericórdia e perdão. Mui-
tos o fazem por julgar humilhante tal submissão, e isso ocorre dentro de todas as 
igrejas cristãs. Escolhem o método preferido de salvação, a auto-valorização pelas 
boas ações. Outros, nem sequer tomaram consciência de sua premente necessidade 
de serem cobertos pelo manto de misericórdia de Cristo. São estes os insinceros. 
Em ambos os casos prevaleceu o orgulho pessoal.
 Encerra-se, assim, a última oportunidade de cada um. Os que desta ma-
neira se posicionam, consolidam-se no MAL, definitivamente. Não há, da parte de 
Deus, outra alternativa senão o tratamento fundamentado na justiça. A misericórdia 
é estendida apenas a quem por ela implora, pleiteia, busca, suplica, consciente que 
é de sua detestável natureza pecaminosa. Tanto para os “bons” que caíram em si, 
como para os “maus”. Aliás, da maneira como colocou Jesus, “bom” cristão, no 
pleno significado da palavra, não existe: “bom só existe Um”. Nossa natureza é 
MÁ, mesmo a dos melhores cristãos. Três passagens a respeito:

Isaías 1:5, 6 – “Porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? 
Toda a cabeça está enferma e todo coração fraco. Desde a planta do pé até a 
cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, e chagas podres, não 
espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo.”

A SALVAÇÃO
Unicamente Pela Misericórdia
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Mateus 7:11 – “Se, vós pois, SENDO MAUS, sabeis dar boas coisas aos 
vossos filhos, [...]”

Apocalipse 3:17 – “[...] e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e 
pobre, e cego, e nu;”

 A comprovação de nossa triste realidade está no fato seguinte: nenhum 
esforço é-nos necessário para as más ações, ao passo que, para os atos bons, quanto 
empenho, quanto esforço, quanta luta são requeridos.
 As religiões orientais afirmam que o homem é por natureza bom, embora 
pratique atos maus ocasionalmente. Disso difere profundamente a Bíblia, Jesus, 
quando afirmam que SOMOS MAUS, embora pratiquemos atos bons também.
 A mensagem de Cristo a Laodicéia (Apocalipse 3:14-22) destaca o triste 
fato de que não tomamos consciência de nossa desagradável, triste e enganosa 
realidade. Julgamo-nos bons. Justificando este auto-julgamento, apontamos nossas 
boas ações. E sentimo-nos assim confortados. Indevidamente confortados. Perdi-
damente confortados.
 Somos fisicamente enfermos, dos pés à cabeça. Cada célula do nosso cor-
po vista no microscópio o comprova: uma infinidade de MICRO-ORGANISMOS 
destruidores, MAUS, como fungos, bactérias, bacilos, vírus, etc.
 Nossa natureza espiritual não é diferente. Quanta enfermidade, derivadas 
do orgulho e egoísmo: avareza, más paixões, inveja, ódios, ciúmes, rancores, iras, 
ressentimentos, auto valorização, espírito de superioridade, auto suficiência, etc.
 Um idoso pastor dizia corretamente:
 “Até nas nossas lágrimas de arrependimento há um quê de pecado.”
 Tanto no plano espiritual como físico. Uma gota dessa mesma lágrima 
posta no microscópio denunciará a presença de impressionante quantidade de mi-
cro-organismos maus. Assim também, nosso amor por Deus é todo repassado de 
egoísmos, visto que amamos para ganhar: perdão, vida eterna, etc. Apenas Jesus 
amou verdadeiramente, porque amou com total isenção de vantagens, interesses ou 
qualquer outro benefício. Amou perdendo, ao abrir mão de tudo, inclusive de Sua 
ressurreição, mas ressuscitado doou-nos Sua onipresença.
 Somos, assim, vítimas do mal, portadores do mal e agentes transmissores 
do mal. E é nesta desconfortável condição, altamente desvantajosa de réus, que 
haveremos de estar perante o tribunal de Cristo:

II Coríntios 5:10 – “Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de 
Cristo, [...]”
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 Não há cosmético que mude nossa natureza íntima como preparo para tal 

julgamento. Conquanto tenhamos praticado atos bons ao longo da existência, ainda 

que movidos pelo Espírito de Deus, a dura realidade é que nossa natureza ainda é 

intrinsecamente má. Afora isto, há outra situação agravante, bem aclarada por um 

pensamento chinês, a respeito da percepção divina sobre todas as coisas:
“Deus vê uma formiga preta, em cima de uma pedra

preta, numa noite preta.”

 Nada Lhe escapa. Lembra-Se inclusive das confissões que fizemos ao lon-

go da vida, as quais constituem clara comprovação de nossas maldades inerentes. 

E também Se lembra das confissões que devíamos ter feito e não fizemos.

 Há mais outra dura realidade nos procedimentos desse Tribunal Universal: 

seremos julgados, não apenas pelas ações ou palavras proferidas mas, principal-

mente pelos MOTIVOS que as animaram. São quatro as diferentes situações:

 1.  atos bons, com motivos bons

 2.  atos bons, com motivos maus

 3.  atos maus, com motivos bons

 4.  atos maus, com motivos maus

 A primeira condição descrita acima, iremos comentar em seguida. A se-

gunda, é observada, inclusive, nas igrejas. Jesus destacou alguns exemplos, no 

Sermão do Monte:
2.    a.  Mateus 6:3 – “Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquer-

da o que faz a tua direita;”

b.  Mateus 6:5 – “E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se 

comprazem em orar [...] para serem vistos pelos homens.”

 E Jesus poderia prosseguir na menção de “Atos Bons com motivos Maus”:
c.  leitura da Bíblia para demonstrar espiritualidade;
d.  trabalho missionário para alcançar méritos;
e.  cantar em público para ser admirado;
f.  trabalhar na Obra de Deus, principalmente como Pastor, com mo-

tivos ilegítimos, etc, etc, etc.
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 Quanta oração certa com motivos errados; quanta frequência à igreja com 
motivos condenáveis. A grande questão é: como pode alguém ser ABSOLVIDO, 
INOCENTADO nesse Tribunal? A resposta deve sempre provir da Bíblia. Alguns 
casos:

1.  A dupla acusação a Maria Madalena, perante o Tribunal de Cristo, era 

procedente:

A.   foi apanhada em FLAGRANTE

B.   a Lei de Moisés era real, inexorável

 Todavia, foi Madalena inocentada por Jesus. Como? O que aconteceu que 
ainda escapa à nossa percepção? Alguns detalhes foram decisivos:

a. ela não acusou nenhum dos delatores, inclusive aquele que a levou 

ao pecado;

b.  não se defendeu;

c.  reconheceu sua culpa;

d.  lançou-se nos braços da bondade e misericórdia de Cristo.

 Se ela esboçasse qualquer auto-defesa estaria, por isso mesmo, perdida, 
pois estaria dispensando o Grande Advogado para assumir sua causa. O princípio 
de salvação é em síntese o seguinte:

• quando ACUSAMOS outros, a Lei por seu lado também nos ACUSA;

• se nós NOS ACUSAMOS, Cristo NOS DEFENDE;

• quando NOS DEFENDEMOS, Cristo Se ausenta;

• quando, RECONHECENDO nossas culpas, apelamos para a Graça, 
para a MISERICÓRDIA de Deus, Cristo nos JUSTIFICA.

 Assim foi com Zaqueu, com o ladrão na Cruz, nos seus derradeiros mo-
mentos, etc. A parábola do Fariseu e o do Publicano nos veio para pleno esclare-
cimento. O Fariseu, vida bem melhor que a do Publicano, foi condenado. Estava 
equivocado quanto aos princípios da Salvação, estando na Igreja. Não reconheceu 
que era mau, etc. Apenas fazia referência aos seus “bons atos ocasionais”, julgan-
do-os como boa credencial para a Salvação. O Publicano, sabidamente pecador, 
desonesto, consciência pesada, apenas entrevia uma esperança: apelou para a Mi-
sericórdia de Deus, e foi plenamente justificado, perdoado.
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 A propósito, Jesus nos advertiu quanto a esses mesmos perigos, quando de 

Sua volta:
Mateus 7:22 – “Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profeti-
zamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em 
Teu nome não fizemos muitas maravilhas?”

 Aí está o grande equívoco apontado por Jesus, da maioria dos cristãos. Ao 
invés de reconhecerem sua má natureza e apelarem para a Misericórdia de Cristo, 
apresentam alguns atos bons que realizaram como meio de salvação. Esta é uma 
visível atitude de auto-recomendação ditada pelo orgulho, orgulho religioso. Atos 
bons, com motivos maus.
 Quem tem natureza má, e todos temos, só pode ser salvo, réus que somos, 
suplicando misericórdia, constantemente oferecida e tornada acessível a todos pelo 
sacrifício expiatório de Cristo. É aqui que milhões de membros das igrejas de todos 
os séculos serão frustrados em suas expectativas. É aqui que são salvos publicanos 
e se perdem “bons cristãos”:

Mateus 21:31 – “[...] Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes 
entram adiante de vós no reino de Deus.”

 Não são, pois, os “melhores” que se salvam, mas os que suplicam miseri-
córdia e a ela se apegam como única tábua de salvação. Afinal somos salvos pela 
GRAÇA. E GRAÇA é MISERICÓRDIA.
 Citamos acima dois exemplos de “maus se salvando”. Vamos, agora, pro-
curar na Bíblia um exemplo de salvação de alguém bem melhor. Talvez o melhor 
membro da Igreja de todos os tempos tenha sido Daniel, “homem mui desejado”. 
Como se salvou Daniel? Em que se apegou para ser aceito por Deus? Como respos-
ta, sua oração é reveladora: não se defende, não acusa, não se elogia, não destaca 
suas boas ações, mas abertamente reconhece suas culpas e pecados, e SE LANÇA 
NOS BRAÇOS DA MISERICÓRDIA DE DEUS:

Daniel 9:8 – “[...] porque pecamos contra Ti.”

Daniel 9:5 – “Pecamos, e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, 
e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos;”

Daniel 9:9 – “Ao Senhor nosso Deus, pertence a MISERICÓRDIA e o 
perdão; pois nos rebelamos contra Ele”
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Daniel 9:18 – “Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve; abre os Teus 
olhos, e olha para a nossa desolação [...] porque não lançamos nossas sú-
plicas perante a Tua face fiados em nossas justiças, mas em Tuas muitas 
misericórdias.”

 Desse modo, fica entendido que qualquer ser humano que alcançar sal-
vação, alcançou-a suplicando, valendo-se da Misericórdia de Deus. Mesmo entre 
pagãos haverá salvação. Mesmo entre os devassos. Se assim não fosse, o Plano 
da Salvação não seria UNIVERSAL, não estaria de fato ao alcance de todos, mas 
beneficiaria tão somente UMA CLASSE SELECIONADA, privilegiada, bem nas-
cida e bem criada. Para que pudesse alcançar a TODOS, teria que ser necessaria-
mente pela misericórdia. Oferecida por Deus de um lado, e implorada pelo homem 
de outro.
 Poderia você, então, alegar que, deste modo, torna-se altamente desesti-
mulante LUTAR CONTRA O PECADO; uma vez que alguém, tendo vivido no 
pecado apenas clama e se salva, outro enfrentou conflitos renhidos por muitos 
anos, para que pudesse estar em paz com Deus. Todavia, assim é. Lembra-se da pa-
rábola dos trabalhadores convocados em horas diferentes, e que no final receberam 
idêntico salário, inclusive os da undécima hora?
 Mas há um consolo e estímulo compensador. A salvação embora seja ex-
clusivamente pela Graça, pela Misericórdia, alcançada por quem clama com fé, 
por quem se volta para Deus num pedido de socorro, a RECOMPENSA no Céu é 
proporcional. O prêmio, tem graduações. Quem muito semear, muito ceifará.
 Só se perdem, pois, os “desprezadores da Misericórdia de Cristo”, expres-
são esta reiteradas vezes registrada no Espírito de Profecia.
 Este período de Misericórdia se escoa rapidamente. Na área individual, no 
mesmo dia para os que morrem. Em nível coletivo, brevemente. Não porque Deus, 
aleatoriamente, tenha determinado um período limite, mas porque, gradativa e ra-
pidamente, a humanidade está se CONSOLIDANDO NO MAL, perdendo a noção 
e capacidade de optar. Pecou contra o Espírito Santo, isto é, perdeu a capacidade 
do uso de seu livre-arbítrio, então inteiramente mutilado, danificado pelo mal.
 Por fim, medite nisto: nos tribunais humanos todo o réu confesso é conde-
nado. No tribunal divino, apenas réus confessos são salvos.
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 Note e guarde uma questão que merece muito destaque:

• Cristãos são salvos e cristãos se perdem, de todas as Igrejas.

• Não cristãos são salvos e não cristãos se perdem de todas as Mesqui-

tas, Templos e Sinagogas.

• Mundanos são salvos e mundanos se perdem.

• Sabatistas são salvos e sabatistas se perdem.

• Temperantes são salvos e temperantes se perdem.

• Vegetarianos são salvos e vegetarianos se perdem.

• Honestos são salvos e honestos se perdem.

• Moralistas são salvos e moralistas se perdem.

• Pastores e sacerdotes são salvos, pastores e sacerdotes se perdem.

• Etc, etc. ...

 Surpreso? Jesus foi ainda mais longe, “mais revolucionário”, quanto aos 

Princípios de Salvação, quando disse: “Publicanos e Meretrizes entram adiante de 

vós no Reino dos Céus”. Ele fez essa afirmação aos membros de Sua Igreja de en-

tão. Poderia o grande Mestre ter dito também assim, sem esbarrar nos fundamentos 

da salvação:

•  Meretrizes são salvas e puritanos se perdem.

 No Reino do Céu estará um Sansão que não foi nada temperante. Estarão 

adúlteros como Maria Madalena e Davi. Estarão assassinos e ladrões, como o da 

direita da cruz; ladrões de colarinho branco, como o publicano da parábola.

 No Céu estarão muitos que nunca guardaram o dia do Senhor, o Sábado. 

Estarão muitos, inclusive, que nunca ouviram sequer algo a respeito de Jesus:

Zacarias 13:6 – “E se alguém Lhe disser: Que feridas são essas nas Tuas 
mãos? Dirá Ele: São as feridas com que fui ferido em casa dos Meus amigos.”

 Qualquer que tenha conhecido a história de Cristo não fará tal indagação 
naquele primeiro encontro com Jesus na eternidade. São os que, salvos, nunca ou-

A REDENÇÃO
Verdades Relativas e Verdade Absoluta
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viram absolutamente nada sobre o sacrifício de Jesus pela sua salvação. Por isso é 
muito natural afirmar que todas as verdades bíblicas, todas as doutrinas, têm PESO 
RELATIVO para a salvação, embora sumamente importantes, como esta abaixo:

I João 5:12 – “Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus 

não tem a vida.”

 Mesmo esta tem peso relativo. Como assim? É bem claro: não cristãos de 
todas as épocas que forem salvos, como serão milhares, se-lo-ão GRAÇAS AO 
SACRIFÍCIO DE JESUS, embora não tenham tomado consciência disto.
 Também a Escritura não diz: “Aquele que não guardar o Sábado ou a Lei, 
não entrará no Reino dos Céus.” Não há um só verso na Bíblia que ponha esta 
solene verdade do Sábado em termos decisivos e finais para a salvação. Muitos lá 
estarão sem terem aqui na Terra, guardado “Meu santo dia” uma só vez.
 Assim, você poderá constatar, se for isento e sincero, que todas as ver-
dades Bíblicas, embora co-redentoras, para nossa salvação, têm alcance relativo. 
Do mesmo modo também a oração, o estudo da Bíblia, o trabalho missionário, a 
frequência à igreja, têm efeito relativo para a salvação.
 Apenas UMA VERDADE foi colocada na Palavra de Deus com PESO 
ABSOLUTO, decisivo e final, no que se refere a nossa redenção. E tal verdade 
foi enunciada justamente pelo Autor e Consumador de nossa restauração. Observe 
atentamente:

João 3:3 – “[...] Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer 

de novo, NÃO pode ver o Reino de Deus.”

 Tão decisiva, tão final, tão absoluta, que o Salvador novamente a enfatizou 
no verso 5, bem claramente exposta, de maneira muito inteligível:

1. Quem nasce de novo é salvo.
2. Quem não nasce de novo se perde.

 Notou que Jesus pôs imediatamente um ponto final na questão? Sem qual-
quer reticência, sem qualquer exceção, sem qualquer alternativa. É tão FINAL e 
ABSOLUTA esta verdade assim exposta, que na Nova Terra não entrará sequer 
uma pessoa que não tenha nascido de novo, ainda que muitos, quando aqui na 
Terra, não tenham tomado consciência deste fato em si mesmos. Mas foram trans-
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formados e viveram nesta experiência. Claro que os que perderem tal condição 
também se perderão.
 Reiterando: esta é a Única Verdade Absoluta para efeito de salvação. Nada 
a substitui. Qualquer das outras verdades é insuficiente. Nem mesmo todas juntas.
 A guarda dos Mandamentos, a moralidade, a honestidade, a sinceridade, a 
observância do sábado, a temperança, o dízimo e todas as outras doutrinas e verda-
des Bíblicas ...

... só têm significado ou efeito APÓS
a experiência do Novo Nascimento. À parte dele, a

 obediência às mesmas é inócua, inútil,
sem sentido e sem resultado.

 Não se trata de arbitrariedade ou de uma imposição caprichosa de Jesus. 
Ele tem total razão, tendo em vista que APENAS AS PESSOAS ASSIM SOBRE-
NATURALMENTE NASCIDAS SÃO DE FATO CAPAZES DE PRATICAR 
ATOS BONS COM MOTIVOS BONS.
 Os não convertidos, embora se esforcem, não conseguem consertar os mo-
tivos. A fonte não foi mudada, transformada. Não é capaz de jorrar água pura. 
O motivo determinante de suas boas ações continua sendo o EGOÍSMO e não o 
VERDADEIRO AMOR; o ORGULHO e não a HUMILDADE. É por isso que 
Jesus apontou tal transformação sobrenatural, só tornada possível pela atuação do 
Espírito Santo, como absolutamente necessária para que alguém habite na Nova 
Terra. Os nascidos de novo tiveram suas personalidades transformadas; QUEBRA-
DAS, mas não ANULADAS.
 Todas as demais verdades são capazes de tornar as pessoas “membros de 
igrejas”. Mas só esta, – apenas esta – as qualifica, as torna aptas para o Reino dos 
Céus. Não há como Deus agir de modo diferente, em respeito aos princípios da 
Moral Universal.
 Até aqui vimos o QUÊ e o PORQUÊ das razões divinas. Não podería-
mos subtrair do especial leitor o COMO. De que modo então nascer de novo? Já 
foi considerado que se trata de uma transformação que está muito além de nossa 
capacidade humana engendrar. Só o Espírito Santo pode realizá-la. Se desejamos, 
se permitimos, se por ela suplicamos. Mas note, apenas os SINCEROS a aspiram 
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e dão condições de serem assim transformados. Os demais, que se alimentam de 
ilusões, claro, serão vítimas de suas ilusões. A sinceridade é pois indispensável, 
mas ela não nos credencia para o céu. Porém a falta dela nos tira do céu. 
 Novo Nascimento é o despertar da consciência, é o cair em si, é o “resol-
vo” de Zaqueu. É uma MUDANÇA DE ATITUDE, na mente e no coração, como 
a do filho pródigo, em relação a Deus. E seguida de uma MUDANÇA DE DIRE-
ÇÃO, como fez o mesmo. E no caminho de volta comentava: “não sou DIGNO de 
ser chamado teu filho”. A sua “dignidade” foi quebrada, seu orgulho, raiz de todo 
o mal.
 Duas ilustrações vão clarear melhor esta estonteante verdade espiritual:

A FLOR

 Suponhamos que Jesus, ao invés daquelas conhecidas palavras, dissesse 
assim: “Se alguém não fizer uma flor, não entrará no Reino dos Céus”.
 Então corremos para casa, fazemos um curso de florista, empenhamo-nos 
e, com todo o esmero, conseguimos fabricar a tão valiosa flor; até emanando bom 
perfume. E voltamos a Jesus com a devida observação:
 - O Senhor Se lembra de ter afirmado que...
 - Sim, lembro. É verdade.
 - Pois bem Mestre, aqui está ela.
 Jesus a toma na mão, contempla-a, aspira seu perfume, e acrescenta:
 - Meu pobre amigo, Eu disse “UMA FLOR”. Esta não é uma flor, mas uma 
imitação de flor.
 Duas reações se seguirão. Uma das duas: ou você sai frustrado, decepcio-
nado com Jesus, em razão de sua INCAPACIDADE, considerando-O super exi-
gente, irrazoável. Vai embora para nunca mais voltar. Ou então, ao ouvir a afirma-
ção do Salvador, se lança súplice aos Seus pés e clama:
 - Senhor, Tu sabes que não sou capaz de realizar tal proeza, de produzir 
VIDA, uma flor viva. Só Tu és capaz. Por Misericórdia, eu imploro, faz uma flor 
pra mim, senão eu estou perdido!
 De pronto, o Redentor lhe dirá:
 - Perfeitamente, grande é tua fé, ei-la aqui. Toma-a, é sua.
 Em outras palavras, deve ser assim a nossa súplica:
 Senhor, dá-me o que me pedes, e então peça o que bem quiseres.
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 É isto. A percepção do seu e meu desamparo e incapacidade, aliados à con-
fiança implícita, total, no que Deus pediu, prometeu e é capaz de fazer pela nossa 
salvação.
 Outra coisa mais: só os nascidos de novo não hão de referir a Cristo seus 
sucessos como meios de salvação. Antes, numa atitude diária, ficam dependentes 
dos benefícios provindos do sucesso de Cristo, de Sua indenização paga pela 
nossa redenção. Agarram-se em Sua misericórdia, legitimamente, com motivos 
não enganosos. A Ele se achegam com seus insucessos, na concha das mãos, con-
fessando-os.

O BICHO DA SEDA

 Outra não menos significativa ilustração. Na meninice criamos em casa o 

bicho da seda. Quando ele está adulto, vagarosamente fabrica um produto valiosís-

simo, mas por fim acaba se tornando prisioneiro dele, no casulo. É assim que estão 

os seres humanos sem o novo nascimento. São prisioneiros de suas realizações, de 

seu pecado “honroso”, o orgulho. Estão isolados dentro de si mesmos, seja na 

igreja ou fora dela, em seus egocentrísmos.

 Mas algo interessante acontece: em poucos dias, aquela larva é transfor-

mada em borboleta. Fura o casulo e sai voando para a liberdade, graças ao processo 

da transformação. Cabe aqui uma pergunta ao expectante amigo:

 Aquela borboleta se tornou outro animal ou é o mesmo animal?

 Em verdade, é outro animal. Mas é também o mesmo animal. Assim se 

dá com os duplamente nascidos. Aconteceu ali, no casulo de seu ego, o incom-

preensível milagre da transformação, que apenas o Deus Criador do bicho da seda 

é capaz de realizar. E nós valemos bem mais que uma larva, na escala zoológica. 

Portanto, o interesse, a atenção, a dedicação de Jesus são também muito maiores 

em nosso favor. Se Ele opera, sem falta, por todas as larvas, deseja e pode fazer 

tal proeza por todos nós. Basta que aspiremos isto mais que tudo na vida; que nos 

franqueemos e insistamos com Deus ATÉ QUE ... sim, ATÉ QUE isso aconteça. 

Assim orava Jeremias:

Lamentações 5:21 – “Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos;”
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 Vale lembrar que essa transformação constitui O MAIOR MILAGRE, a 

maior realização de que Deus é capaz. Milagre muito maior que CRIAR, é o de 

RECRIAR o homem, visto que o Criador o faz sem atropelar nossa INDIVIDU-

ALIDADE e ARBÍTRIO. É o MILAGRE DOS MILAGRES. É, enfim, O MILA-

GRE DA MISERICÓRDIA, sofregamente aproveitado por tantos.

Assim, ainda que, por seu valor intrínseco, as leis e as verdades 

eternas sejam de natureza absoluta, para efeito de salvação, de re-

denção de seres imperfeitos, elas são de peso e alcance relativos.

 Esta oportunidade dada ao homem está se extinguindo por capricho, re-

beldia e indisposição do próprio homem. Está já, a grande maioria, se colocando 

numa condição que torna Deus moralmente incapaz de tal restauração. O fim desta 

oportunidade e possibilidade será a mais triste das experiências humanas. O FIM 

DA GRAÇA para quem desdenha a misericórdia de Deus resultará no grau mais 

baixo a que chegou um ser humano, ser racional e de livre vontade consciente. É 

uma pena, mas ali a humanidade chegou no grau zero, pela perda total do livre 

arbítrio.

 Agora podemos analisar Apocalipse 16, porque temos já uma série de in-

formações que nos ajudarão a achar ali preciosas gemas de verdade, ocultas, há 

anos ocultas sob a superfície. Afinal, como já foi dito, a Escatologia não é estática, 

é dinâmica. Não é tanto uma doutrina, mas uma ciência. Mas, permita-nos, antes, 

uma pequena pincelada em Apocalipse 18. 

___
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 A  expressão “A Grande Babilônia” do capítulo 18 do livro de Apo-
calipse é inusitadamente abrangente. Revela poderosa confederação 

mundial, composta de igrejas, autoridades civis, militares, governantes, multina-
cionais, etc., aglutinados pelo seu poderio econômico, político, militar e religioso, 
conluiados para a imposição de um Governo Global com princípios anti-cristãos. 
Por esta razão Deus conclama Seu povo a não se submeter a tais imposições anti-  
Escriturísticas (Apocalipse 18:4). Para abertura deste capítulo, um texto inspirado 
a respeito do livro de Apocalipse é sugestivo:

Atos dos Apóstolos, pág. 583 – “Na revelação a ele dada [João] foram des-
dobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo 
de Deus, e a história da igreja foi desvelada até o fim dos séculos. Em FI-
GURAS e SÍMBOLOS, assuntos de vasta importância foram apresentados 
a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus do seu século e 
dos séculos futuros tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos 
diante deles.”

Atos dos Apóstolos, pág. 584 – “No Apocalipse são pintadas as coisas 
profundas de Deus. O próprio nome dado a suas inspiradas páginas, “re-
velação”, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação 

A Disputa Final
Pela Posse da Terra

CAPÍTULO 8
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é alguma coisa que foi revelada. O próprio Senhor revelou a Seu servo os 
mistérios contidos neste livro, e propõe que seja aberto ao estudo de todos. 
Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história 
da Terra, como o foram aos que viviam nos dias de João. Algumas das ce-
nas descritas nesta profecia estão no passado e algumas estão agora tendo 
lugar; algumas apresentam-nos O FIM DO GRANDE CONFLITO entre 
os poderes das trevas e o Príncipe do Céu, e algumas revelam os triunfos e o 
regozijo dos remidos na Terra renovada.”

 “Que ninguém pense que por não poder explicar o significado de cada 
símbolo do Apocalipse, é-lhe inútil investigar este livro numa tentativa de 
conhecer o significado da verdade que ele contém.”

 Será também este capítulo uma exposição resumida, apenas para que você 
tenha à mão algum material que indique o RUMO e o DESENROLAR dos ACON-
TECIMENTOS DESSE PERÍODO, RETRATADOS EM FIGURAS, porque são 
destinados exclusivamente à compreensão dos “Seus servos” (Apoc. 1:1).
 Claro que você já sabe da participação ativa dos EUA e EUROPA à frente 
do “Gigantesco Sistema de Engano” que imporão à humanidade. Também já sabe 
da estreita colaboração que há e haverá entre autoridades religiosas, civis, militares, 
econômicas, etc., para estabelecer tão audacioso projeto. Vale a pena tentar encon-
trar informações a respeito desta mais poderosa ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
que está à testa do estabelecimento da tão comentada NOVA ORDEM MUNDIAL, 
em estreita coligação com governos (G7), com a ONU, com o CONSELHO MUN-
DIAL DAS IGREJAS, COM ROMA, etc. É a mais poderosa porque é a mais rica e 
também porque é constituída, em seu organograma, de representantes dos poderes 
Executivo e Legislativo dos países ricos, por banqueiros, mídia, companhias de 
petróleo, multinacionais, altas patentes militares, etc. Esta tão fantástica ORGA-
NIZAÇÃO, de cunho fundamentalmente espiritualista, se chama ILLUMINATI. 
É religiosa e é também um ESTADO, com sede em Londres, chamada A Coroa. 
Seu braço mais influente se chama Trilateral. É a Illuminati a única entidade com 
suficiente recurso político, econômico e financeiro para implementar tão vasto 
programa em cada país. A Trilateral tem um tripé de ação firmemente assentado 
nos EUA, Europa e Japão. Trabalham principalmente, sub-repticiamente, no alto 
atacado do programa GLOBALIZAÇÃO: um só governo, um só exército, uma só 
religião, etc.
 Bem, os planos de globalização têm duas nascentes. Uma mais antiga, sur-
gida na Europa, a já citada Illuminati, organizada pela família Rotschild em 1773, 
ao unificar todas as sociedades secretas independentes.
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 Em 1776, através de Adam Weishaupt (1748-1830), sacerdote satanista, 
são elaborados, mediunicamente, “planos” para a “Nova Ordem Mundial”, e cria-
do seu símbolo: a famosa pirâmide (impressa nas notas de um dólar), que agrega 
treze organizações espiritualistas. Todas altamente secretas e, portanto, quase des-
conhecidas.
 Segundo alguns pesquisadores, uma segunda nascente da globalização 
apareceu nos EUA, em 1875, através de Helena Blavatsky (1831-1891), fundadora 
da Sociedade Teosófica, de cunho também espiritualista, e estreitamente ligada à 
Illuminati, perseguindo os mesmos objetivos.
 Sua terceira presidente, Alice Bailey (1880-1949) recebeu, também me-
diunicamente, um pacote pronto chamado “o plano”, conhecido como Nova Era. 
Este, assumiu grande projeção, trazendo para o mesmo o apoio de todas as organi-
zações espiritualistas do Ocidente e de todas as religiões orientais, igualmente es-
piritualistas. Outros analistas afirmam que a NOVA ERA foi implantada nos EUA 
pela Illuminati, com objetivos específicos.
 Organizações católicas e também evangélicas, movidas pelo sonho ecu-
mênico, dão pleno apoio à implementação do projeto Nova Era, destacando-se, 
entre outras, o Vaticano, o Conselho Mundial de Igrejas, os Mórmons, etc.
 Outras instituições não religiosas também lhes dão colaboração: ONU, 
UNESCO, FUNDAÇÃO FORD, etc. Para melhor ser entendida, a Illuminati é 
como uma gigantesca bacia hidrográfica, com várias nascentes que lhe dão supor-
te, mas uma única foz.
 O fato é que não existe nenhuma outra organização tão rica, e de tal magni-
tude e objetivo, que se ajuste às predições proféticas de Apocalipse 18. Vale a pena 
o leitor buscar mais dados a respeito. Estamos dando aqui apenas um breve resumo 
do assunto. Não nos demoraremos nele, visto não ser este o objetivo principal desta 
publicação. Adicionamos porém, mais uns dados relevantes.
 Os planos de globalização são aparentemente positivos, benéficos, atra-
entes, promissores, mas nada democráticos, pois agridem frontalmente os direitos 
fundamentais do cidadão, com total desconsideração às liberdades básicas do ser 
humano. O projeto globalizante é tão radical, será tão intolerante e opressor, que 
prevê a eliminação de todos os que a ele não se submeterem, citando, inclusive 
com destaque, os cristãos fundamentalistas. Mas não nos esqueçamos que quando 
reinam a intolerância e a opressão, o lugar mais honroso para o cristão é a prisão 
ou a morte, como ocorreu com Jesus, nosso inexcedível Mestre.
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 Nessa montagem toda, fica muito à vista o fato de estar uma “mente su-
perior” orquestrando tudo, em franca oposição ao espírito, aos ensinamentos e à 
pessoa de Cristo.
 O “Projeto 666”, com raízes em Estocolmo, outro braço que também lhe 
dá apoio, é mais explícito, por declarar sua aberta oposição e rebelião contra o 
Deus Criador.
 Você já deve ter entendido que a “Grande Babilônia” de Apocalipse 18 
é constituída, pois, de “várias organizações” (O Grande Conflito, pág. 603), não 
necessária e exclusivamente religiosas. É o conluio de todas as forças e de todas as 
nações, pactuadas, orquestradas para montar e estabelecer o que denominamos “A 
GRANDE UTOPIA”. Basta perceber esta realidade na leitura atenta de Apocalipse 
18:8-24.
 Em verdade, a Grande Babilônia de Apocalipse 18 não corresponde exata-
mente à mesma de Apocalipse 14, nem à de Apocalipse 17. A do capítulo 14 refere-
se às “principais igrejas dos EUA”, cumprida primariamente por ocasião do início 
do Movimento de 1844. A do capítulo 17 é identificada como “a Grande Cidade 
que domina sobre os reis da Terra”, Roma. A Babilônia Mundial de Apocalipse 18 
é bem mais abrangente e poderosa, com parcerias políticas, econômicas, eclesiás-
ticas, etc. O verso indica a ocasião dos acontecimentos ali descritos: APÓS O FIM 
DA GRAÇA, pela expressão: “... TORNOU-SE MORADA DE DEMÔNIOS ...” 
(vs. 2).
 Mas é oportuno lembrar que o Papado é o candidato natural e único para 
conduzir e liderar a Grande Babilônia escatológica, em razão de sua popularidade 
na união tríplice indicada pelo Espírito de Profecia: protestantismo, catolicismo e 
espiritualismo; este último exercerá seu comando, oculto nos bastidores, mas é o 
papado que estará presente no palco dos acontecimentos finais. A propósito, trans-
crevemos abaixo uma declaração inspirada que já detectava tal tendência: 

O Grande Conflito, pág. 565 – “Emprega todo o expediente [o papado] 
para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um con-
flito feroz e decidido a fim de readquirir o domínio do mundo, [...]”

 Vale considerar a declaração radiofônica feita por Arnold Toynbee, histo-
riador destacado:
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 “Impondo à humanidade mais e mais armas mortíferas, e ao mesmo tem-
po tornando o mundo mais e mais interdependente economicamente, a tecnologia 
levou a raça humana a um grau tão elevado de angústia que estamos prontos para 
endeusar qualquer novo César que consiga dar ao mundo unidade e paz.” (citado 
em: A Agonia do Grande Planeta Terra, págs. 96 e 97).
 Mas não apenas as maiores autoridades do mundo querem reduzir a huma-
nidade ao servilismo, à submissão incondicional e plena; também Satanás. Este é 
seu grande sonho, em cima do qual trabalha afanosamente. Sim, aquele gigantesco 
Q.I. tem também seus objetivos bem definidos, mui repetidamente denunciados 
pelo Espírito de Profecia. Ainda luta desesperadamente pela própria sobrevivência. 
Decidiu ir até às últimas consequências nesse propósito.
 Ainda sonha, teimosa ilusão, incrédulo que é, com a POSSE LEGAL E 
DEFINITIVA DA TERRA, tentando assim evitar que Jesus o faça.
 Como conseguiria? Submetendo ao seu domínio todas as MENTES, de 
absolutamente TODA A HUMANIDADE VIVA, como submete a si as mentes dos 
anjos sob seu governo. Tem perseguido esse objetivo ao longo dos séculos. Em 
algumas ocasiões, quase conseguiu. Os textos abaixo são elucidativos:

O Desejado de Todas as Nações, págs. 114, 115 – “Depois de tentar o ho-
mem a pecar, Satanás reclamou a Terra como sua, e intitulou-se príncipe 
deste mundo. Havendo levado os pais de nossa raça à semelhança com sua 
própria natureza, julgou estabelecer aqui seu império. Declarou que os 
homens o haviam escolhido como seu soberano. Através de seu domínio 
sobre os homens, adquiriu império sobre o mundo. Cristo viera para des-
mentir a pretensão de Satanás. Como Filho do homem, o Salvador permane-
ceria leal a Deus. Assim se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro 
domínio sobre a raça humana, e que sua pretensão ao mundo era falsa. [...]

 “Desde a declaração feita à serpente no Éden: ‘Porei inimizade entre ti e a 
mulher, e entre a sua semente e a tua semente’, Satanás ficara sabendo que 
não manteria absoluto controle do mundo.”

Profetas e Reis, pág. 184 – “Assim o mundo tornar-se-á meu. Eu serei o go-
vernador da Terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sob 
meu poder para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. 
Um sinal? – eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade 
para com as autoridades da Terra. As leis humanas serão feitas tão rígidas 
que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. 
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Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão 
com o mundo na transgressão da lei de Deus. A Terra estará inteiramente 
sob meu domínio.”

Patriarcas e Profetas, pág. 342 – “O grande plano da redenção tem como 
resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de maneira completa. 
Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redi-
mido, mas também a Terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. 
Durante seis mil anos Satanás tem lutado para manter posse da Terra.”

 Como há uma MINORIA RESISTENTE, leal ao Criador, que não reco-
nhece suprema autoridade senão a divina, providencia através de seus agentes hu-
manos tenaz perseguição: Decreto Dominical, etc. Não logrando seu propósito, 
providencia Decreto de Morte para os mesmos. Eliminados, então, todos os vivos 
estariam sob seu controle absoluto. Inútil. Anjos de Deus serão escudo – o escudo 
de tão indefesa minoria.
 Não alcançando qualquer resultado, tenta um último recurso. Sua mais 
bem elaborada obra de ENGANO. Imita a aparição de Jesus para “enganar, se 
possível, os próprios eleitos”. Essa é a FILOSOFIA DOS EVENTOS QUE SE SU-
CEDEM nesse tão tumultuado período final da História. Estudo interessantíssimo.
 Até o Fim da Graça, todas as Nações estarão unidas, trabalhando em cima 
do “Governo Mundial”. Mas, unidas apenas até o Fim da Graça. A ação divina, 
RETIRANDO SEU ESPÍRITO SANTO, moderador das Forças do Mal, RESUL-
TARÁ NA EXPLOSÃO DE ÓDIO dos oprimidos, dos miseráveis, nações e indi-
víduos. Os sindicatos confederados do mundo esbulhado, lançar-se-ão contra a rica 
e cínica BABILÔNIA.
 Nunca deveremos esquecer de algumas passagens bíblicas: Tiago 5; I Tes-
salonicenses 5:3; Apoc. 17:12 e 16, e que estes oprimidos por Babilônia é que 
realizarão, instigados pelo inimigo, a OBRA DE DESTRUIÇÃO: está bem claro 
nos referidos versos bíblicos:

Tiago 5:1-4 – “Eia pois agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas mi-
sérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e 
os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se 
enferrujaram; e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como 
fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos 
trabalhadores que ceifaram as vossa terras, e que por vós foi diminuído, cla-
ma; e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos 
Exércitos.”

 É tão verdade que este clamor chegou aos ouvidos do Senhor, que a ordem 
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foi-lhes dada, como se vê a seguir:
Apocalipse 18:6 – “Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e 
retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras; no cálice em que vos deu de 
beber dai-lhe a ela em dobro.” (AVR) [observe bem a pessoa dos verbos].

1 Tessalonicenses 5:3 – “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.” (AVR)

Apocalipse 17:12 – “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.” (AVR)

Apocalipse 17:16 – “E os dez chifres que viste, e a besta, estes odiarão a 
prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queima-
rão no fogo.” (AVR)

Parábolas de Jesus, págs. 178, 179 – “Neste tempo, em que prevalece a 
iniquidade, podemos saber que a última crise está à porta. [...]

 Próximo está o tempo em que dirá: ‘Vai pois, povo Meu, entra nos teus 
quartos, e fecha as tuas portas sobre ti: esconde-te só por um momento, até 
que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do Seu lugar, para castigar os 
moradores da Terra, por causa da sua iniquidade, e a Terra descobrirá o seu 
sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos.’ (Isaías 26:20-21). 
Homens que pretendem ser cristãos podem defraudar e oprimir os po-
bres; podem roubar aos órfãos e viúvas; condescender com seu ódio satânico 
por não poderem dominar a consciência dos filhos de Deus; porém, Deus tra-
rá tudo isto a juízo. ‘Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que 
não fez misericórdia’. (S. Tiago 2:13). Brevemente estarão perante o Juiz de 
toda a Terra, para prestar contas pelos sofrimentos físicos e morais infligidos 
à Sua herança. [...] Deus lhes pagará dobradamente por seus pecados. Refe-
rente à Babilônia, o símbolo da igreja apóstata, diz a SEUS MINISTROS 
DE JUÍZO: ‘Os seus pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou 
das iniqüidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe 
em dobro conforme as suas obras: no cálice em que vos deu de beber dai-lhe 
a ela em dobro.’ (Apoc. 18:5-6).

 Da ÍNDIA, da ÁFRICA, da CHINA, das ilhas do mar, dos milhões de 
oprimidos dos países chamados cristãos, sobe para Deus o clamor do tor-
mento humano. Esse clamor não permanecerá muito tempo sem ser atendido”.
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 Estes povos e nações são, como indicados na citação da página anterior, os 

“Ministros de Juízo” que Deus usará.

 Outra passagem escatológica está em Ezequiel 9:1-6. O selamento ali é 

feito pelo “Homem Vestido de Linho” – Jesus. Mas a destruição é feita pelos ‘‘In-

tendentes da Cidade”, em imediata sequência:
Ezequiel 9:1-6 – “Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: 
Chegai, vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas des-
truidoras na mão. E eis que vinham seis homens do caminho da porta su-
perior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma de matança na 
mão; e entre eles um Homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à 
Sua cintura. E entraram, e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do 
Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a 
entrada da casa; e clamou ao Homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de 
escrivão à Sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo 
meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram 
e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio 
dela. E aos outros disse Ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após Ele, e feri; 
não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e 
virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los; mas não vos chegueis a 
qualquer sobre quem estiver o sinal; e começai pelo meu santuário. Então 
começaram pelos anciãos que estavam diante da casa.” (AVR)

 O Texto acima é claríssimo: logo após o Selamento feito por Jesus, a or-

dem de destruição é dada “aos outros”, aos “seis homens”, aos “intendentes da 

cidade”.

 Mais que suficiente. Este é o CONTEXTO; este é o enredo do que ocor-

rerá quando cessar a misericórdia de Deus. Repetimos a declaração alusiva a essa 

ocasião:
O Grande Conflito, pág. 36 – “Deus NÃO fica em relação ao pecador como 
EXECUTOR da SENTENÇA CONTRA A TRANSGRESSÃO; [...]”

 Não podemos desconsiderar todos os dados arrolados neste estudo até 

este ponto, pois são afirmações Bíblicas e do “Testemunho de Jesus”. Não há como 

serem contestados. Agora, importantíssima conclusão:
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 A NATUREZA dos flagelos ou pragas dos capítulos 15 e 16 de Apocalipse 

– mormente do capítulo 16 – deve ser avaliada e ajustada às indicações, às coorde-

nadas fornecidas pelo vasto contexto constituído pelas revelações pertinentes, da 

Bíblia e do Espírito de Profecia. Colocando de outro modo: A suposta literalidade 

dos flagelos descritos em Apocalipse 15 e 16 não constitui ajustada moldura para 

que sejam encaixadas todas as peças desse imenso contexto e/ou prover explica-

ções a um tempo satisfatórias e coerentes para os elementos proféticos até agora 

analisados.

 É assim que devemos proceder. Não há como fazer diferente. Os Princí-

pios de Interpretação Bíblica assim o determinam. Todavia, na eventualidade de 

equívocos, tudo pode ser REAVALIADO. Caso haja outro grupo de passagens, um 

3° Grupo mais EVIDENTE, mais ESCLARECEDOR, não deixe de nos informar, 

por favor.

 Os Lances Finais, como esboçados por todo esse “banco de dados proféti-

co”, até o momento não se tem ajustado à visão literal de Apocalipse 16. Todo es-

forço nessa direção tem sido penoso e infrutífero, deixando lacunas inexplicáveis. 

Os dados simplesmente não se conjugam.

 Desse modo, este estudo prosseguirá avaliando a alternativa de se EN-

TENDER o capítulo 16 de Apocalipse dentro do contexto geral desse “banco de 

dados”, via “FIGURAS e SÍMBOLOS”, como é constituído o livro de Apocalip-

se.

 O resultado é surpreendente. Não há lacunas. Ao contrário: tem-se uma 

visão panorâmica, compreensiva, harmoniosa, descortinada, dos eventos a ocorrer 

no período pós-Graça, de aproximadamente um ano, como destaca Apocalipse 18.

 Emerge do estudo uma nova concepção do caráter de Deus, de Seu amor, 

de Sua conduta, de Sua aversão à morte do ímpio, do quanto Lhe pesa tratá-lo com 

Justiça e sem Misericórdia; primeiramente usando “Seus ministros de juízo”, os 

oprimidos e, apenas no derradeiro final, Deus atua diretamente na 7ª Taça. Se, con-
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tudo, Apocalipse 16 for abordado do ponto de vista LITERAL, produzirá no íntimo 

da alma a impressão de um Deus amante da destruição, do sofrimento, vingativo e 

até sádico. Esses traços de caráter pertencem efetivamente não a Deus mas a Sata-

nás. Ele sim, é o cruel ENGANADOR/DESTRUIDOR. Como foi com Jerusalém, 

no ano 70 d.C., acontecerá também por permissão divina com toda a humanidade 

rebelde, até a sexta taça. Apenas sob a sétima taça é que o próprio Senhor põe 

termo ao Conflito, com Sua interferência e presença, como mais amplamente será 

ainda exposto.

 Se o leitor se dispuser, leia atentamente o capítulo 15 do livro O Grande 

Conflito, e irá perceber que a condição daquele país era exatamente igual à da so-

ciedade humana hoje: duas classes distintas, antagônicas, conflitantes. De um lado 

a NOBREZA, GOVERNANTES e CLERO, corrompidos e abastados. Do outro o 

povo, explorado nos salários e tributos insuportáveis:
O Grande Conflito, pág. 280 – “Com uma aristocracia depravada e cruel, e 
uma classe inferior, empobrecida e ignorante, achando-se o Estado em em-
baraços financeiros, e o povo exasperado, não se necessitava do olhar de 
profeta para prever uma iminente e terrível erupção.”

O Grande Conflito, pág. 282 – “Os oprimidos puseram em prática a lição 
que tinham aprendido sob a tirania, e tornaram-se os opressores dos que os 
haviam oprimido.”

 E assim aconteceu a Revolução (GUERRA), com as armas de que dispu-

nham, inclusive guilhotinas, etc.

 Pouco antes de 1798 porém, surgiu o movimento ILUMINISTA ateísta, 

que resultou na organização da já riquíssima e poderosa Sociedade Secreta ILLU-

MINATI, em 1776.

 Vinte e dois anos depois, em 1798, “um” exército francês aprisionou o 

papa, monarca dos monarcas da Europa. Apenas esse poder fundado pelos barões 

ROTSCHILD, banqueiros judeus, teria recursos para derrubar o domínio continen-

Lições da Revolução Francesa
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tal da Igreja Católica.

 Tal entidade, espiritualista/ateísta, combateu igualmente o protestantismo 

cristão e a Escritura Sagrada, por Decreto da Assembleia Nacional, queimando 

Bíblias, instituindo a “Deusa da Razão”, etc.

 NOTE BEM, amigo leitor:

Este foi o 1° ATO da ILLUMINATI, no âmbito NACIONAL e 

EUROPEU.

 A profecia do capítulo 11 de Apocalipse a identifica (a ILLUMINATI) 

como a BESTA DO ABISMO:
Apocalipse 11:7 – “E, quando acabarem o seu testemunho, a BESTA QUE 
SOBE DO ABISMO lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará.”

O Grande Conflito, pág. 273 – “A BESTA QUE SOBE DO ABISMO lhes 
fará guerra, e os vencerá, e os matará.” O PODER ATEÍSTA QUE GOVER-
NOU NA FRANÇA DURANTE A REVOLUÇÃO E REINADO DO TER-
ROR, desencadeou contra Deus e Sua santa Palavra uma guerra como jamais 
o testemunhara o mundo.”

 Assim fica identificado pelo Espírito de Profecia, também na página 268 

que:

A ILLUMINATI É A BESTA QUE SOBE DO ABISMO

 Transcrevemos do mesmo livro, o seguinte:

O Grande Conflito, pág. 283 – “E para aumentar a miséria geral, a nação 

envolveu-se em DEVASTADORA e PROLONGADA GUERRA com AS 

GRANDES POTÊNCIAS DA EUROPA.”

 Guarde na memória esta visível verdade: a ambição de domínio amplo da 

ILLUMINATI tinha ali seu nascedouro.

 Mais outro destaque: Qual foi a PARTICIPAÇÃO DIVINA em tudo 

isto? Veja bem:
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O Grande Conflito, pág. 286 – “O moderador ESPÍRITO DE DEUS, que 
põe limite ao poder cruel de Satanás, FOI REMOVIDO EM GRANDE ME-
DIDA, permitindo-se que realizasse a sua vontade aquele cujo único deleite 
consiste na miséria humana.”

 Exatamente assim acontecerá no FIM DA GRAÇA.

 Há, pois, uma razão de suma importância, para nosso conhecimento hoje, 

porque Deus acrescentou tal capítulo nessa inspirada obra supra citada: ele tem um 

alcance e projeção muito maiores que aqueles acontecimentos do passado. Trata-se 

de uma prefiguração do que há de acontecer num futuro muito próximo. Do capí-

tulo 36, que trata da TRÍPLICE UNIÃO em curso (Catolicismo, Protestantismo e 

Espiritualismo), observe o seguinte:
O Grande Conflito, pág. 584 – “A experiência já foi feita. Terríveis foram 
as cenas perpetradas NA FRANÇA quando o ATEÍSMO [ILLUMINATI] se 
tornou o poder dirigente.”

 E mais:
Educação, pág. 228 – “Ao mesmo tempo a anarquia procura varrer todas 
as leis, não somente as divinas mas também as humanas. A CENTRALI-
ZAÇÃO DA RIQUEZA e PODER; vastas coligações para enriquecerem os 
poucos que nelas tomam parte, a expensas de muitos; As COMBINAÇÕES 
ENTRE AS CLASSES POBRES para a defesa de seus interesses e reclamos, 
o espírito de desassossego, tumulto e matança; a DISSEMINAÇÃO MUN-
DIAL dos mesmos ensinos [Iluminismo] que ocasionaram a REVOLUÇÃO 
FRANCESA — tudo propende a ENVOLVER O MUNDO INTEIRO em 
uma LUTA SEMELHANTE àquela que convulsionou a FRANÇA.”

 O amigo leitor já percebeu então que os acontecimentos da França naquela 

ocasião, são no livro O Grande Conflito destacados porque constituem, nas suas 

CAUSAS e nos seus EFEITOS, o

Mais similar TIPO, em praticamente todos os detalhes, do que 

está ocorrendo HOJE nas CAUSAS e que ocorrerá brevemente 

nos MESMOS EFEITOS.
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“A experiência já foi feita. Terríveis foram as cenas

perpetradas NA FRANÇA quando o ATEÍSMO [ILLUMINATI]

se tornou o poder dirigente.” (O Grande Conflito, pág. 584)

A Queda da Bastilha, autor anônimo (1789)

A Revolução Francesa é o mais similar TIPO do que está

ocorrendo HOJE nas CAUSAS e que ocorrerá brevemente

nos MESMOS EFEITOS.
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 Mais outra observação:

 No Final do Tempo do Fim, e mesmo hoje, todos os planos equivalentes já 

estão organizados e sendo estabelecidos pela MESMA ILLUMINATI, para a breve 

IMPLANTAÇÃO da GLOBALIZAÇÃO, para seu pretendido DOMÍNIO MUN-

DIAL, em parceria com o Arquiadversário de Deus e dos homens. A condição do 

mundo é HOJE exatamente igual àquela da França:

 De um lado, o comando da mesma RICA e PODEROSA ILLUMINATI, 

já onipresente e com crescente domínio sobre quase todas as nações de todos os 

quadrantes; do outro lado, os povos OPRIMIDOS de todos os países.

 Leia com toda a atenção, com olhos de águia, o capítulo 17 de Apocalipse:

 A MERETRIZ, agora reconciliada, consorciada, de parceria com a mesma 

BESTA DO ABISMO: exatamente ela, a ILLUMINATI; esta é que “conduz”, que 

“LEVA A MULHER”, que dirige tudo e todos para os mesmos resultados ocorridos 

na França.

 É ela a superorganização que comanda religiões, multinacionais e nações, 

num CONSÓRCIO MUNDIAL denominado a GRANDE BABILÔNIA de Apoca-

lipse 18. E quais serão os resultados de tão ardiloso projeto? Em Apocalipse 18:6 

Deus está convocando todos os OPRIMIDOS que lhe deem a devida retribuição. É 

verdade: os mesmos resultados acontecidos na França de 1793.

A sonhada utopia de DOMÍNIO MUNDIAL resultará, em verda-

de, no 3° e ÚLTIMO CONFLITO MUNDIAL.

 A Bíblia será igualmente proscrita, os fiéis de Deus cassados e caçados. 

Neste CONFLITO MUNDIAL, destacado em Apocalipse 7:1-3, é que Jesus inter-

virá para assumir o controle e POSSE DA TERRA.

 Estejamos sempre abrigados sob o “ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO”, 

em PAZ com DEUS, em desimpedida e constante comunhão com Ele, fazendo 

d’Ele nosso precioso confidente. Fortalecer, pois, estes “ELOS OCULTOS”, invi-

síveis, pessoais, afetivos e íntimos com o Senhor, constitui nossa maior necessida-

de e esperança de ter uma vida preservada para o amanhã.
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 Em Daniel são usados vários TIPOS da HISTÓRIA. Eis alguns:

• A ESTÁTUA – Daniel 2

• OS QUATRO ANIMAIS – Daniel 7

• O CARNEIRO e o BODE – Daniel 8

• A PONTA PEQUENA – Daniel 7 e outros.

 São PREDIÇÕES (TIPOS), e os CUMPRIMENTOS na HISTÓRIA são 

seus ANTÍTIPOS, NA MAIORIA DAS VEZES o próprio TIPO já sugere, inde-

pendentemente do contexto, qual é o ANTÍTIPO.

 Quanto aos acontecimentos do curto período Fim da Graça/Volta de Jesus, 

que é o foco desta obra, já foram apresentados três TIPOS de DESTRUIÇÃO por 

meio de GUERRAS, como a que ocorrerá naquela ocasião, futura, bem destacados 

pela profecia:

1. O fim da antiga Babilônia (capítulo 4).

2. Destruição de Jerusalém (capítulo 5).

3. Revolução Francesa, neste capítulo.

 Convém, agora, dar o devido destaque para o 4° TIPO, ou figura:

4. AS PRAGAS – Apocalipse 16.

 Como em Daniel, os vários TIPOS sucessivamente usados para um mesmo 

acontecimento ressaltam não apenas sua superior importância, mas visam acres-

centar novos dados, informações e detalhes do ANTÍTIPO. Tal pedagogia bí-

blica, é bem destacada por muitos teólogos como Princípio de REPETIÇÃO QUE 

SE AMPLIA.

 Enquanto em Daniel o ANTÍTIPO é a HISTÓRIA, ESTES TIPOS acima 

citados indicam como ANTÍTIPO uma GUERRA MUNDIAL no FINAL DO 

TEMPO DO FIM. É verdade, o Império do Mal se auto-aniquilando. Sua com-

posição não é aglutinante. Não é uma combinação, mas uma mistura de FERRO e 

Predições/Cumprimentos – Tipos e Antítipos
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 O próprio livro de Apocalipse indica, de maneira muito clara a explícita o 

ANTÍTIPO, o CUMPRIMENTO LITERAL dos 4 TIPOS mencionados:
Apocalipse 7:1-3 – “E, depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam 
sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que 
nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore 
alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do 
Deus vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o 
poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o 
mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso 
Deus.”

 4 VENTOS = GUERRA GLOBAL

 4 ANJOS – SIMBÓLICOS, evidente, como os 4 ventos.

 OCASIÃO: Logo após o SELAMENTO, ou CHUVA SERÔDIA. A retira-

da total do ESPÍRITO SANTO dará ao INIMIGO DE DEUS e dos HOMENS livre 

condição de DESTRUIR TUDO e TODOS aqueles que pecaram contra o Espírito 

Santo.

 Esta é a posição coerente e segura da Palavra de Deus e de todas as publi-

cações do Espírito de Profecia, notadamente do livro O Grande Conflito. Como é 

notável esta harmonia tipológica e bem ajustado todo o conjunto profético e esca-

tológico!

 Felizes os que se assemelham aos BEREANOS, os olhos que se dispõem, 

que querem ver, na Fonte, se as coisas são realmente assim (Atos 17:10, 11).

___
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 Preferiu-se, nesta exposição, a simplicidade e a objetividade. O mínimo 
de matéria, absolutamente necessária, com o propósito de se alcançar 

melhor percepção e mais concentração nas questões fundamentais.
 Não é estranho haver estudiosos que adotem, que tenham uma concepção 
literal de Apocalipse 16. Chega a ser até razoável. É a conclusão lógica imediata. 
Com a mente centrada apenas nesse capítulo, aparentemente não há como ser di-
ferente: anjos saindo do Santuário no Céu, realizando toda aquela obra destruidora 
deixam, a priori, essa impressão.
 Por outro lado, é necessário que nos lembremos do seguinte: na grande 
maioria das declarações bíblicas, por ser tal Livro de natureza espiritual, suas ver-
dades quase nunca estão na superfície, mormente no Apocalipse. Por isso mesmo, 
há que se estudar, principalmente quando houver indícios no texto, a outra alter-
nativa, dentro da 3ª Regra de Investigação, na página 29. Esses textos,  conquanto, 
visivelmente simbólicos, aparentam uma primeira leitura literal.
 Talvez seja esta passagem, a dos anjos saindo do Santuário, a mais desta-
cada. A grande questão, porém, é: não se pode construir uma doutrina fundamen-
tada em apenas uma declaração, uma passagem. O inquiridor das profecias sempre 
há de buscar TUDO, ABSOLUTAMENTE TUDO que é dito a respeito de qual-

CAPÍTULO 9



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       

___
122

quer verdade; todas as passagens da Bíblia e do Espírito de Profecia. Do contexto 
PRÓXIMO e também do DISTANTE. Sem antolhos, para não ser perdida a visão 
de conjunto, mais abrangente.
 Não podemos também nos esquecer dos dois grupos de declarações que 
a Bíblia, livro de fé, oferece para análise ao leitor imparcial e equilibrado; são 
aparentemente contrários, oferecendo sempre duas ou mais opções. Isso acontece 
justamente para que haja campo ao exercício da fé, da escolha, da livre vontade, 
como tem sido mencionado.
 Sobre a possível literalidade da introdução às Pragas, há muitas dificulda-
des a serem consideradas. Segue-se uma exposição GRADATIVA de várias dessas 
dificuldades para análise do leitor.
 É oportuno lembrar que o discípulo João, na visão de Patmos, não via re-
alidades, mas, “figuras”, “símbolos”, “cenas pintadas”, expressões essas várias 
vezes repetidas no penúltimo capítulo do livro Atos dos Apóstolos, da pena inspi-
rada:

Atos dos Apóstolos, pág. 583 – “Na revelação a ele dada [João] foram des-
dobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de 
Deus, e a história da igreja foi desvelada até o fim dos séculos. Em figuras e 
símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que 
os relatasse, a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros 
tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles.”

Idem, pág. 584 – “Que ninguém pense que por não poder explicar o signifi-
cado de cada símbolo do Apocalipse, é-lhe inútil investigar este livro numa 
tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém.”

 Por outro lado, o processo dos “sonhos e visões” a que eram levados os 

profetas, é bem exposto na Introdução do livro O Grande Conflito:
O Grande Conflito, pág. 7 – “O Ser infinito, por meio de Seu Santo Espíri-
to, derramou LUZ NO ENTENDIMENTO e coração de Seus servos. Deu 
sonhos e visões, símbolos e figuras; e aqueles a quem a verdade foi assim 
revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana.”

 É assim. O Espírito Santo projeta a IDÉIA ou DESENHO no CÉREBRO. 
É ali que tudo acontece. Melhor: roda o “filme” na mente do profeta. Ele, o 
profeta, assiste o filme como ESPECTADOR e às vezes, também, como PARTICI-
PANTE das cenas ali desenroladas.
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 O Apocalipse é todo ele, pois, um filme de “desenho animado”. Note o 
seguinte, como confirmação:
	   JOÃO VIU A NOVA TERRA, conforme Apoc. 21:1?
  NÃO. JOÃO NÃO VIU A NOVA TERRA, 
  mas um desenho animado da Nova Terra. Não viu realidade, mas 
  uma cena pintada, pois A NOVA TERRA NÃO EXISTE AINDA.
 João viu a pessoa de Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse? Não. João 
não viu realmente Jesus. Viu uma figura, um desenho, uma “CENA PINTADA” 
de Jesus no filme rodado em sua mente pelo Espírito Santo. Perdoe-nos se isto 
lhe choca. Mas é assim. João descreve Jesus, e acrescenta: “da Sua boca saía uma 
AGUDA ESPADA DE DOIS FIOS” Claro que não é isto uma REALIDADE, uma 
literalidade, mas uma FIGURA, para transmitir um ensino, uma lição. Jesus não 
é assim, de fato. Ele não tem na boca uma “espada”, ou uma língua nesta forma. 
Cremos que já é suficiente, que você agora já percebeu.
 Todavia, mais uma confirmação. João viu em Apocalipse 12 um dragão 
vermelho no céu. Realidade? Existe de fato um dragão vermelho no céu? Eviden-
te que não.
 Não é pois necessário que se tome LITERALMENTE a INTRODUÇÃO 
DAS PRAGAS em Apocalipse 15:5, 6, etc. É razoável, é possível, é altamente 
provável que Jesus queira nos transmitir apenas a informação seguinte, pelas fi-
guras de anjos saindo do Seu Santuário: embora não seja o ATOR DO FILME que 
foi rodado, é o DIRETOR do mesmo. Está dentro do Seu propósito a destruição 
PósGraça. Tudo está sob Sua direção e controle, como ocorreu com a destruição do 
‘TIPO’: JERUSALÉM.
 Situação semelhante encontramos nesta passagem de Jeremias:

Jeremias 17:27 – “Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de 
sábado e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de 
Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual 
consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará.” (AVR)

 À primeira vista, para um leitor iniciante, fica a impressão de uma destrui-
ção direta, mas de acordo com o cumprimento histórico, a destruição foi indireta. 
Embora a afirmação divina esteja na primeira pessoa do singular, em realidade não 
foi Deus o destruidor. Ele usou agentes humanos, muitas vezes representados por 
“anjos” na linguagem bíblica. Assim, não é absolutamente necessária uma conclu-
são literalista à introdução das Pragas, em Apocalipse 15:5-8.
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 Se são realmente anjos literais, também devem ser taças literais, com líqui-
dos literais. Se são literais tais produtos, serão literalmente visíveis. Existem sérias 
dificuldades para a teoria da literalidade na própria sequência das pragas, como 
veremos daqui a pouco.
 Se são ANJOS LITERAIS, isto é, ANJOS BONS os devastadores da Terra, 
também devem ser LITERAIS os ANJOS DAS TROMBETAS. Não foram ANJOS 
QUE DERRUBARAM ROMA OCIDENTAL e ORIENTAL. Foram as hordas 
Bárbaras e Maometanas. Assim ...

Os anjos das Pragas devem ser tão literais ou tão
simbólicos quanto os das Trombetas.

 Esta cena de anjos saindo do santuário com taças da ira de Deus nos leva a 
outra cena similar:

Jeremias 25:15-17 – “Pois assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma 
da Minha mão este cálice do vinho do furor, e faze que dele bebam todas as na-
ções, às quais Eu te enviar. Beberão, cambalearão, e enlouquecerão, por causa 
da espada, que Eu enviarei entre eles. Então tomei o cálice da mão do Senhor, 
e fiz que bebessem todas as nações, às quais o Senhor me enviou:” (AVR)

 Cenas absolutamente idênticas. Jeremias toma as taças das próprias mãos 
de Deus, que seriam pelo profeta levadas às nações, para que bebessem delas. 
Claro que são FIGURADAS, simbolizando a ira de Deus. Manifestada de que ma-
neira? “Por causa DA ESPADA que Eu enviarei entre elas”. Aí, pois, um caminho, 
uma abertura, um precedente. Note ainda o verso 27:

Jeremias 25:27 – “Pois lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus 
de Israel: Bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar, 
por causa da espada que Eu vos enviarei.”

 Voltaremos a Jeremias 25 quando tratarmos do simbolismo de cada Praga.
 Algumas questões ainda podem ser mencionadas, com muito bom senso:

1. Apocalipse 16 deve ser estudado à luz de todo o contexto oferecido 

pela Bíblia e Espírito de Profecia, uma parte do qual foi trazida nos 

capítulos precedentes desta publicação.

2. Estranho é tomar, à vista de um livro todo simbólico, apenas o capítulo 

16 como literal, e analisá-lo isoladamente.

3. O primeiro verso do livro adverte que a “Revelação” é de molde, é de 
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tal maneira engendrada que apenas “Seus servos” entenderiam. Ora, 

na eventualidade de pragas literais, qualquer um entende já na pri-

meira leitura. Uma literalidade, pois, de Apocalipse 16 deve, nestas 

condições, ficar sob suspeita.

4. O capítulo 39 do livro O Grande Conflito, que trata dos eventos a 

partir do Fim da Graça, menciona:

O Grande Conflito, pág. 615 – “Assim, quando a decisão irrevogável do 
santuário houver sido pronunciada, e para sempre tiver sido fixado o destino 
do mundo, os habitantes da Terra não o saberão.”

 Se fossem pragas literais todos saberiam. Perceberiam, veriam anjos, ta-
ças, líquidos derramados, etc. Igualmente se as águas fossem transformadas literal-
mente, em sangue. A propósito, não há uma única declaração no acervo do Espírito 
de Profecia, que mencione água se transformando em sangue nessa ocasião.
 Observe o leitor que a admissão de LITERALIDADE DE CADA PRAGA 
pode trazer mais outras dificuldades insuperáveis. Geralmente tais dificuldades 
não têm sido percebidas e/ou discutidas nos tratados existentes sobre o assunto.
 Trazemo-las à luz, na esperança de que contribuam para discussão e com-
preensão, dando assim maior consistência a eventuais novas conclusões. A res-
peito de nossa carência de conhecimento e de acalentarmos, às vezes por longos 
anos, muitas convicções que não passariam nunca pelo crivo dos “bereanos” (Atos 
17:11), temos agora chegado a um tempo tão próximo do cumprimento da Escato-
logia Bíblica, que não podemos abrir mão do espírito de inquirição atenta, aberta, 
isenta de tradições, conveniências e preconceitos. É tempo, também, de fixarmos a 
distinção entre “escatologia” e “doutrinas”.
 As doutrinas têm que ver, sempre, com os grandes pilares da fé, estabele-
cidos firmemente nas Escrituras, tais como a salvação pela Graça, a Redenção de 
Cristo, a necessidade do novo nascimento, a Bíblia como a vontade revelada de 
Deus, etc. São dogmas, aproximadamente vinte e cinco.
 Já a Escatologia, embora contenha duas ou três doutrinas, é o produto de 
estudos ou “escolas de interpretação”. Naturalmente, apresentam variantes e dis-
crepâncias entre si. Muito especialmente as profecias não cumpridas.
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 Pois bem, do estudo escatológico decorrem conclusões, as quais serão tão 
mais bem fundamentadas quanto mais recorrermos ao texto bíblico e às revelações 
dadas pelo Espírito de Profecia.
 Um parêntesis: É oportuno lembrar que a biblioteca do Espírito de Profe-
cia constitui O MELHOR COMENTÁRIO BÍBLICO que existe, porque provém 
da mesma FONTE, do mesmo AUTOR da BÍBLIA. Ellen G. White foi apenas 
REDATORA.
 Vamos então, agora, a outras reais dificuldades encontradas na visão literal 
de cada praga:

DA PRIMEIRA:  O lugar onde acontece é: “sobre a Terra”. Substan-
tivo no singular. Significaria o GLOBO todo? ou a 
“PORÇÃO SECA”, os continentes? Em ambos os 
casos não é, então, REGIONAL, mas UNIVER-
SAL. Todavia, apenas a SÉTIMA é MUNDIAL. No 
singular a dificuldade é mesmo muito grande. É isto 
que se chama EXEGESE. É a análise meticulosa do 
significado de palavras, frases, parágrafos, etc.

DA SEGUNDA:  1.  “No Mar.” Também substantivo singular. “Por que 
no singular?” – pergunta o bom exegeta. “Devia es-
tar no plural, pois são tantos os mares!”

 APENAS UM mar sofrerá este dano? QUAL MAR 
se tornaria em sangue? Por que os outros não? Por 
acaso houve falha na transmissão ou na recepção 
da visão? Na eventualidade de ser literal, o correto 
deveria ser mesmo SOBRE OS MARES. NO PLU-
RAL. Qualquer bom redator assim o faria.

                             2.  Por outro lado, “NO MAR” poderia significar NA 
ÁGUA SALGADA. Mesmo que Deus quisesse signi-
ficar isto, o que é improvável, haveria outra dificulda-
de: O CARÁTER MUNDIAL, total, permaneceria.

                             3.  Alguns, na tentativa da superação desta real difi-
culdade, afirmam o seguinte: Ele se torna em SAN-
GUE, e depois RETORNA AO ESTADO ORIGI-
NAL, volta a ser H2O. Bem, isto é um exercício 
de imaginação. Tal intérprete não está agindo seria-
mente. Carece de fundamento, em qualquer CON-
TEXTO PRÓXIMO ou DISTANTE, seja na Bíblia, 
seja no Espírito de Profecia. Enfim, carece de res-
paldo bíblico. Não podemos olvidar nunca: a Bíblia 
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é sua própria intérprete. E esta interpretação acima é 
bem “particular”.

                             4.  Mais. Não há substância de mais rápida decompo-
sição que o sangue, tornando-se logo altamente in-
fecto-contagioso. Em uma semana dizimaria quase 
a totalidade dos seres humanos. Mais pragas seriam 
desperdício de recursos. E “Deus é econômico”.

 Mas alguns asseveram: “Não é propriamente sangue 
mas uma substância que se parece com sangue.” A 
exegese do texto não aceita tal afirmação. E mais, 
não é “A BÍBLIA SUA PRÓPRIA INTÉRPRETE”? 
Onde se encontra, pois, o texto para confirmar essa 
teoria?

 É bom repetir: nunca devemos criar uma Teoria, e 
depois tentar achar passagens para apoiá-la. Mas, 
antes, permitir que a própria Bíblia – que se inter-
preta, seja a autora da Teoria.

                             5.   Ainda sobre a Segunda Taça. É bom lembrar que a 
Inspiração nos informa o seguinte, referindo-se às 
ocorrências durante a 7ª Praga:

 O Grande Conflito, pág. 637 – “Desaparecem ilhas habi-
tadas. Os portos marítimos que, pela iniquidade, se torna-
ram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas.”

 Veja: “ÁGUAS” e não “Sangue”.
 Mesmo à altura da 5ª Praga, segundo Apocalipse 18, 

há navegantes observando o incêndio da GRANDE 
CIDADE. É isto o que lhes chama a atenção; é isto o 
que comentam. Não a improvável transformação de 
água em sangue. Aliás, estão eles navegando sobre 
o quê?

                            6.  E quanto à sua coagulação? Quanta dificuldade 
mais se poderia considerar. Mas é suficiente.

DA TERCEIRA:  O caminho da literalidade da Praga “NOS RIOS E 
NAS FONTES DE ÁGUAS” também traz suas difi-
culdades:

                            1.  Aqui, agora, substantivos no plural. Há milhares 
de rios e fontes. Tudo bem. Mas, como explicar de 
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modo aceitável a Segunda? Embora haja tantos ma-
res, está curiosamente no singular.

 A pergunta lógica seria: Por que a Segunda Praga 
está no singular e a terceira no plural? Descuido de 
João? Improvável. Da Inspiração? Muito menos. Há 
alguma razão oculta nesta questão, que sugere não 
literalidade mas simbolismo.

                            2. Outro problema da literalidade da Terceira Praga: 
existe igualmente a sugestão de totalidade. No mun-
do todo, se literal. Mas nos lembra a Inspiração:

 O Grande Conflito, pág. 628 – “Estas pragas NÃO 
SÃO UNIVERSAIS, ao contrário os habitantes da Terra 
seriam inteiramente exterminados.”

 Claro, com exceção da 7ª Praga, que constitui a inter-
venção direta de Deus, de alcance mundial e de efeito 
total, final. É assim que a Profecia a apresenta.

                            3. Se os rios literais se transformam em Sangue, da 
mesma forma, à exceção dos salvos, TODOS PE-
RECEM EM POUCOS DIAS. Em verdade, não há 
um só texto do Espírito de Profecia que confirme 
transformação de água em sangue, tanto na se-
gunda como na terceira Praga.

                            4. E se assim fosse, observe conosco: o “Rio Eufrates” 
constituiría estranha exceção. Suas águas, na 6ª Pra-
ga, SECARAM-SE. Se você argumentar indicando- 
a (a sexta) como SIMBÓLICA, como de fato é, a 
dificuldade aumenta muito. Você teria que justificar, 
dentro dos sólidos princípios e regras que regem a 
Interpretação Profética, POR QUE e COMO “Rio” 
da 3ª Praga é LITERAL e o da 6ª Praga é SIMBÓ-
LICO. Não há regra de interpretação que sustente 
este contra-senso. Tão difícil como afirmar que os 
insetos de Joel 1, LITERAIS, como é crido, estão 
devorando uma “Vide” SIMBÓLICA.

                            5. Que as águas dos rios NÃO se transformarão em 
SANGUE, é fácil observar: Apenas durante a 7ª Pra-
ga, o “Testemunho de Jesus”, diz:

 O Grande Conflito, pág. 636 – “Tudo na Natureza pare-
ce desviado de seu curso. AS CORRENTES DE ÁGUA 
DEIXAM DE FLUIR.”
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 Mais duas informações: as “ÁGUAS” dos Rios, na 
7ª Praga, PARAM de correr. ÁGUAS, não SAN-
GUE. Simplesmente não houve aquela notável 
transformação.

 A outra informação do texto acima nos adverte, de 
maneira EXPLÍCITA, que NA 7ª PRAGA TUDO 
está FORA DO SEU CURSO NORMAL na NA-
TUREZA.

 Esta afirmação é feita apenas em cima da 7ª Praga. 
Isto equivale dizer que O ELEMENTO SOBRENA-
TURAL só ocorre na 7ª Praga. Não antes. Esta é a 
posição do Espírito de Profecia. Não há uma de-
claração sequer da Pena Inspirada que introduza 
o sobrenatural nas seis primeiras pragas. Isto é 
significativo. Nada desprezível. No mínimo, merece 
REESTUDO. Com TOTAL ISENÇÃO. Sem PRE-
CONCEITOS.

 Mas o investigador sincero avança sempre na pes-
quisa, até apanhar o último feixe de luz, a fim de 
constatar se aquilo que crê é, mediante a incidência 
de tanta luz, de fato, verdade. Em outras palavras, 
prevalecerá o desejo de constatar se é consistente, se 
suporta qualquer questionamento, aquilo que se crê 
como verdade.

 Não há nova luz. É luz antiga. Apenas se traz a lume 
o que estava oculto. Apenas se focalizam as passa-
gens inspiradas pertencentes ao 2° Grupo de decla-
rações ALTERNATIVAS.

DA QUARTA:  Ainda outras reais dificuldades da concepção literal 
das pragas.

 SOBRE O SOL – Com a ação das pragas preceden-
tes, se literais, já não sobreviveria mais ser humano 
algum! Mas, considerando tal prodígio de sobrevi-
vência, esta sim, daria cabo dos restantes seres hu-
manos. Todavia, estranho, tal não acontece. Ou o 
Sol estará muito fraco, ou os homens bem fortes, ou 
bem prevenidos.

 A passagem tradicionalmente usada para indicar a 
literalidade deste evento está em Isaías 30:26.

 Isaías 30:26 – “E a luz da Lua será como a luz do Sol, e 
a luz do Sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no 
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dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo, e curar 
a chaga da sua ferida.” (AVR)

 Observe, porém, que esta passagem não diz respeito 
ao período das Pragas, mas à Nova Terra. O con-
texto da mesma, tanto a Bíblia como o Espírito de 
Profecia, o confirmam. Aquecida sete vezes a tem-
peratura atual da Terra, e teríamos, por baixo, 210 
graus. Impossível que alguém sobreviva. Seriam, 
pois, desnecessárias as três restantes. 

DA QUINTA “Sobre o Trono da Besta”.
E SEXTA:  “Sobre o Grande Rio Eufrates”.
                          1. Felizmente o consenso geral é que ambas sejam 

simbólicas. Finalmente! Pelo menos duas. Mas esta 
posição também suscita outra dificuldade. Basea-
do em que PRINCÍPIO DE INTERPRETAÇÃO se 
pode admitir:

 Quatro primeiras   ...   Literais e
 As duas seguintes   ...   Simbólicas (?)
 Visto que todas as seis são de uma mesma natureza 

e procedência, consequências de uma mesma causa, 
estreita e profundamente inter-relacionadas, o mais 
elementar PRINCÍPIO DE INTERPRETAÇÃO im-
põe: ou todas as seis são simbólicas ou todas elas 
literais.

                          2. E os anjos destas duas pragas simbólicas são tam-
bém simbólicos? Necessariamente. Mas quando 
saíram do Santuário eram “literais”!? Os aconteci-
mentos da Quinta e da Sexta Taças são realizados 
por estes anjos literais?

DA SÉTIMA: É evidente que apenas a 7ª Praga é resultante de uma 
AÇÃO DIRETA DE DEUS. Observável pela evi-
dência intrínseca. Portanto, esta INTERVENÇÃO 
DIVINA, apenas na 7ª Taça, torna-a DIFERENTE 
EM SUA NATUREZA, ORIGEM e CARÁTER:

 As anteriores acontecem, como já foi vastamente obser-
vado, por permissão DIVINA. A 7ª e Final, por partici-
pação.
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 Permita-nos, a propósito, adiantar-lhe um texto que, dentro dos princípios 
de Pedagogia e Metodologia, só deveríamos apresentá-lo mais adiante. Desejamos 

apenas lhe dar mais segurança quanto a essas afirmações até agora feitas:
Manuscript 175, 1899 – “Precisamos estudar o derramamento da 7ª Taça. 
Os Poderes do Mal não darão por encerrado o conflito SEM UMA PELEJA. 
Mas, a Providência Divina tem uma parte a desempenhar na Batalha do 
Armagedom.”

 A exegese deste texto não diz que Deus tem uma participação nas sete ta-
ças, mas apenas na 7ª. Os poderes do mal atuam nas anteriores, que correspondem 
a uma PELEJA, ou GUERRA DO ARMAGEDOM, antecedendo a 7ª taça,  como 
já foi e ainda será mais amplamente considerado.
 A declaração inspirada que confirma a ausência do elemento sobrenatural 
nas seis primeiras pragas é bem explícita e, portanto, decisiva, conclusiva, final:

O Grande Conflito, pág. 334 – “Assim se mostrou o último dos sinais de 
Sua vinda, relativamente aos quais Jesus declarou a Seus discípulos: Quan-
do virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. (S. Mateus 
24:33). Depois destes sinais João contemplou, como o grande acontecimen-
to a seguir imediatamente, o céu retirando-se como pergaminho que se 
enrola, enquanto a Terra tremia, montanhas e ilhas se moviam dos luga-
res, e os ímpios procuravam, aterrorizados, fugir da presença do Filho do 
homem. (Apocalipse 6:12-17).”

 O texto acima deixa claro, muito claro, que após o último dos sinais, de 
natureza sobrenatural, a Queda de Estrelas de 1833, os posteriores aconteci-
mentos sobrenaturais, serão estes eventos específicos da 7ª Praga.
 A exegese mais séria, honesta, vai nos dizer, vai nos esclarecer muito acer-
ca do conteúdo, das informações contidas neste parágrafo. Permita que seja feita 
apenas quando, mais adiante, formos juntos estudar muitas declarações acerca da 
7ª Taça.
 Assim, veja pois o leitor que não é tão plana e desobstruída a estrada do 
literalismo de Apocalipse 15 e 16. Há situações verdadeiramente intransponíveis. 
Tanto para o pesquisador como para o expositor.
 Todos os capítulos desta obra, que antecederam este, constituem um con-
texto à luz do qual devem ser examinados os eventos de Apocalipse 16. Há cente-
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rio Bíblico Inspirado que poderiam ser acrescentadas.
 Agora a pergunta decorrente é: Se são SIMBÓLICAS, SIMBOLIZAM O 
QUE? Que elemento destruidor envolverá o MUNDO INTEIRO, atingindo regi-
ões diferentes, durante um ano aproximadamente?
 O capítulo seguinte será um rápido comentário a respeito do Armagedom, 
das suas duas fases: Pré e Pós-Milênio. São informações substanciais da Inspira-
ção, em perfeita sintonia com os capítulos precedentes deste estudo.
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 Neste estudo, algumas perguntas precisam ser respondidas, conscien-
ciosamente respondidas. Serão, pois, feitas à Bíblia e ao Espírito de 

Profecia. Sei que você considera o Espírito de Profecia um COMENTÁRIO BÍBLI-
CO INSPIRADO. Ótimo. Então estamos no mesmo denominador.

 Sim, as perguntas que deverão ser respondidas:

 O QUE?... QUANDO?... COMO?... ONDE?... POR QUE?...

 É verdade. Devemos ser cuidadosamente conscienciosos. Não buscar na 

Revelação confirmação para uma Teoria previamente estabelecida, mas deixar que 

ela, a Teoria, seja formada pelos dados recebidos, por todos os dados, pelo conjun-

to de dados, centenas deles. Não uma teoria adotada por cinco ou dez informações 

isoladas, e que correspondem à nossa preferência. Este é um descaminho que deve 

ser percebido e evitado.

 Após oração pedindo guia, mente e coração abertos, nenhuma confiança 

própria, mas implícita em Deus, na presença e atuação do Espírito Santo. Asses-

soramento prometido a todo pesquisador sincero, para “clarear a mente” e bem 

“aplicar os ensinos” da Revelação:

CAPÍTULO 10
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O Grande Conflito, pág. 9 – “[...] o Espírito foi prometido por nosso Sal-
vador para aclarar a Palavra a Seus servos, para iluminar e aplicar os seus 
ensinos.”

 A primeira questão e pergunta pois neste tema é:

HAVERÁ UMA 3ª GUERRA MUNDIAL
ANTES DA VOLTA DE JESUS?

 Se você já possui uma posição sobre isto, espere um pouco mais. Vamos 

analisar o assunto sem posições prévias e definitivas, antes que se conclua o tema.

 Então vamos prosseguir juntos. Sempre que tiver restrições, manifeste-as 

por favor.

A TERCEIRA GUERRA MUNDIAL

 Sim ou Não?

 Perguntando melhor: – “Revelação”... haverá ou não?

 Pergunta-se à Bíblia, analisam-se os textos, os contextos próximos e dis-

tantes, e busca-se a interpretação precisa, e também AS MELHORES EXPLICA-

ÇÕES, no COMENTÁRIO BÍBLICO INSPIRADO, o ESPÍRITO DE PRO-

FECIA. Esse é o método para se formar a Teoria.

 Bem, vamos ao Grupo de passagens, algumas apenas, que sugerem a ine-

xistência, impossibilidade do referido conflito:

 1° GRUPO:  Velho Testamento 

 Isaías   13:9; 26:21; 28:21; 34:8

 Jeremias  30:23, 24

 Daniel   2:34, 44, 45

 Sofonias  1:2, 3

 Malaquias  4:1, etc.

   Novo Testamento

 Mateus   24:30

 II Pedro  3:10

 Apocalipse  6:16, 17; 14:14-20; cap. 16, etc. 
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PASSAGENS:
Isaías 13:9 – “Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ar-
dente; para por a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus 
pecadores.” (AVR)

Isaías 26:21 – “Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar 
os moradores da terra por causa da sua iniquidade; e a terra descobrirá o seu 
sangue, e não encobrirá mais os seus mortos.” (AVR)

Isaías 28:21 – “Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se 
irará como no vale de Gibeom, para realizar a Sua obra, a Sua estranha obra, 
e para executar o Seu ato, o Seu estranho ato.” (AVR)

Isaías 34:8 – “Pois o Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuições 
pela causa de Sião.” (AVR)

Jeremias 30:23, 24 – “Eis a tempestade do Senhor! A Sua indignação já 
saiu, uma tempestade varredora: cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. 
Não retrocederá o furor da ira do Senhor, até que Ele tenha executado, e até 
que tenha cumprido os desígnios do Seu coração. Nos últimos dias enten-
dereis isso.” (AVR)

Daniel 2:34 – “Estavas vendo isto, quando uma “Pedra” foi cortada, sem 
auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os es-
miuçou.” (AVR)

Daniel 2:44, 45 – “Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um 
reino que não será jamais destruído; nem passará a soberania deste reino a 
outro povo; mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para 
sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de 
mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande 
Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho, e fiel a 
sua interpretação.” (AVR)

Sofonias 1:2, 3 – “Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, 
diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais; consumirei as aves do 
céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios; e extermi-
narei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor.” (AVR)

Malaquias 4:1 – “Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha: todos 
os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho; e o dia 
que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não 
lhes deixará nem raiz nem ramo.” (AVR)
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Mateus 24:30 – “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e to-
das as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do homem sobre as 
nuvens do céu, com poder e grande glória.” (AVR)

II Pedro 3:10 – “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, se queimarão.” (AVR)

Apocalipse 6:16, 17 – “e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e 
escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cor-
deiro; porque é vindo o grande dia da ira deles; e quem poderá subsistir?” (AVR)

Apocalipse 14:14-20 – “E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre 
a nuvem um semelhante ao Filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma 
coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, 
clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança 
a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da 
terra está madura. Então aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu 
a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário 
que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro 
anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a 
foice afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha 
da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à 
terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da 
ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os 
freios dos cavalos, pelo espaço de mil e seiscentos estádios.” (AVR)

Apocalipse 16 – As últimas pragas, que sugerem, a priori, a atuação direta de 
Deus na história, encerrando-a.

 São assim pois dezenas de passagens do 1° Grupo que deixam transpa-

recer DESTRUIÇÃO FINAL, não por GUERRA, mas por Cristo em Sua vinda. 

Tais passagens serão objeto de estudo em capítulo posterior. Todas elas, de modo 

implícito, afirmam o fim de tudo pela presença e atuação de Cristo. Não esclare-

cem porém, E AQUI RESIDE A QUESTÃO, se ocorrerá de modo DIRETO ou 

INDIRETO, isto é, se tal intervenção ocorrerá logo após o fim da Graça ou na 

Sétima Praga. Mas deixam a impressão de intervenção direta. Todavia vamos nos 

antecipar, note bem: todas estas predições acima se cumprem na 7ª Taça, quando 

Jesus intervém diretamente nos desastrosos negócios humanos. É isto que o amigo 

constatará ao seguir com sua leitura.
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 O 2° Grupo aponta para uma GUERRA, CONFLAGRAÇÃO GERAL, 

CONFLITO MILITAR entre as nações, precedendo a Volta de Jesus, e através do 

qual, em grande parte, serão destruídas as nações. Algumas passagens:

 2° GRUPO:   Velho Testamento

 Jó    38:22, 23

 Jeremias   4:19, 20; 25:31, 32

 Ezequiel   capítulos 38, 39

 Daniel    11:40-45

 Joel    caps. 1, 2

    Novo Testamento

 Apocalipse    7:1-3; 17:16; 18:6 e 8, etc.

Jó 38:22, 23 – “Acaso entraste nos tesouros da neve, e viste os tesouros da 

saraiva, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da pe-

leja e da guerra?” (AVR)

Jeremias 4:19, 20 – “Ah, entranhas minhas, entranhas minhas! Eu me torço 

em dores! Paredes do meu coração! O meu coração se aflige em mim. Não 

posso calar; porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido 

da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa; porque já toda a terra 

está assolada; de repente são destruídas as minhas tendas, e as minhas corti-

nas num momento.” (AVR)

Jeremias 25:31, 32 – “Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque 

o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne; 

quanto aos ímpios, Ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o 

Senhor dos exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande 

tempestade se levantará dos confins da terra.” (AVR)

Ezequiel capítulos 38 e 39 – Profecia contra Gogue / Queda de Gogue. (É 

certo que algumas predições do capítulo 39, ao que tudo indicam, têm cum-

primento pós-milênio).

Daniel 11:40-45 – “Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele; e o rei 

do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e muitos 
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navios; e entrará nos países, e os inundará, e passará para adiante. Entrará na 

terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão; mas da sua mão escaparão estes: 

Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amom. E estenderá a sua mão 

contra os países; e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros 

de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito; os líbios e os 

etíopes o seguirão. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão; e ele 

sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas 

do seu palácio entre o mar grande e o glorioso monte santo; contudo virá o 

seu fim, e não haverá quem o socorra.” (AVR)

Apocalipse 7:1-3 – “Depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da 

terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse so-

bre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir 

do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo; e clamou com grande voz 

aos quatro anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: 

Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, ATÉ QUE selemos na 

sua fronte os servos do nosso Deus.” (AVR)

Apocalipse 17:16 – “E os dez chifres que viste, e a besta, estes odiarão a 

prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queima-

rão no fogo.” (AVR)

Apocalipse 18:6 – “Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retri-

buí-lhe em dobro conforme as suas obras; no cálice em que vos deu de beber 

dai-lhe a ela em dobro.” (AVR)

Apocalipse 18:8 – “Por isso, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte, 

e o pranto, e a fome; e será consumida no fogo; porque forte é o Senhor Deus 

que a julga.” (AVR)

 A discordância entre estes 2 Grupos de passagens é apenas APARENTE. 

Os dois acontecimentos, destruição por GUERRA e pela VINDA DE JESUS, são 

viva realidade, mas, como você verá mais adiante, ocorrerão no FIM DO TEMPO 

DO FIM, um precedendo o outro.

 É sumamente importante buscar esclarecimentos do Espírito de Profecia 

acerca de algumas passagens desse 2° Grupo.
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 Apenas sobre Apocalipse 7:1-3 são dezenas de textos confirmando, de ma-

neira implícita ou explícita, a veracidade de um CONFLITO ARMADO entre as 

NAÇÕES, após a retirada do Espírito Santo no FIM DA GRAÇA. Transcrevemos 

apenas alguns:
Meditações Matinais, 1977, 16 de junho, pág. 173 – “Os VENTOS serão 
a incitação das NAÇÕES para um COMBATE FATAL.”

Testemunhos Seletos, vol. 2. pág. 369 – “Só nos resta, por assim dizer, um 
pequeno instante. Mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e 
reino contra reino, não se desencadeou ainda um CONFLITO GERAL. Ain-
da os quatro ventos sobre os quatro cantos da Terra estão sendo retidos até 
que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do 
mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha.”

Day-Star, 14/3/1846, SDABC, Vol. 7, pág. 968 – “Pouco antes de entrarmos 
nele (no tempo de angústia), todos nós recebemos o selo do Deus vivo. En-
tão eu vi os quatro anjos deixarem de segurar os quatro ventos. E vi fome, 
pestilência e espada, nação se levantava contra nação, e o mundo inteiro 
estava em confusão.” (Meditações Matinais, 1977, 23 de agosto, pág. 241).     

Carta 79, 1900, E. G. White – “Quatro poderosos anjos seguram os po-
deres da terra até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. As 
nações do mundo são ávidas de conflito; mas elas são retidas pelos anjos. 
Quando for removido esse poder repressor, haverá um tempo de aflição e 
angústia. Serão inventados mortíferos instrumentos de GUERRA. Navios, 
com sua carga viva, serão sepultados nas profundezas do mar. Todos os que 
não possuem o espírito da verdade unir-se-ão sob a liderança de agentes 
satânicos. Mas devem ser mantidos sob controle até chegar o tempo para a 
grande batalha do ARMAGEDOM.”

 Este parágrafo é sumamente esclarecedor. Traz-nos três informações bem 
distintas:

1.  será após o selamento, isto é, ao encerrar a Graça os ventos serão 
soltos;

2.  segue-se, pois, uma GUERRA GERAL;
3.  tal conflito militar é nele denominado ARMAGEDOM.

Os Quatro Ventos Retidos ...
Até Quando?
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Testimonies, vol. 4. pág. 49 – “As grandes conflagrações e desastres em 
terra e mar que têm visitado nosso pais, eram uma advertência do que está 
prestes a sobrevir ao mundo. Deus quer mostrar ao homem que Ele pode 
acender sobre seus ídolos um fogo que a água não pode extinguir. A GRAN-
DE CONFLAGRAÇAO GERAL, está justamente à frente, quando todo 
este trabalho perdido da vida será varrido numa noite e num dia.”

The Great Second Advent Movement, E. G. White, pág. 274 – “Os an-
jos estão segurando os quatro ventos. É Deus quem mantém as potestades 
em sujeição. Os anjos não as soltaram por não estarem ainda selados todos 
os santos. AO LEVANTAR MIGUEL, ESTA TRIBULAÇÃO ESTARÁ 
SOBRE TODA A TERRA, pois eles estão prontos para assoprar. Há um 
impedimento por não estarem selados os santos. Sim, publica estas coisas 
que tens visto e ouvido, e as bênçãos de Deus estarão contigo.”

Review and Herald, 19-10-1897 – “Nas últimas cenas da história terres-
tre, GRASSARÁ A GUERRA (alastrar-se-á). Haverá epidemias, pragas e 
fomes. As águas do oceano transporão os seus limites. Propriedades e vidas 
serão destruídas pelo fogo e por inundações.”

 Assim, todas essas declarações acima destacam, explicitamente, não 

apenas que HAVERÁ a Terceira Guerra Mundial, mas também, claramente, 

QUANDO ela terá início: quando o Espírito Santo de Deus se afastar, retirando 

Seu poder repressor, ao Se “levantar Miguel” (Daniel 12:1), no Fim da Graça, após 

o SELAMENTO.

 Ora, nem seriam necessários tais comentários do Espírito de Profecia para 

se entender Apocalipse 7:1-3. Uma exegese cuidadosa nos indica que OS ANJOS 

BONS, dirigidos por Deus, estarão encarregados, não de destruir a terra, mas de 

evitar, adiar tão detestável acontecimento, ou seja, uma GUERRA GERAL. Isto, 

porém, apenas até o Selamento, que ocorre poucos dias antes do Fim da Graça, 

(ver, a propósito, Apocalipse 17:12).

 É elementar:

 GUERRA...................... Representada pelos “VENTOS”

 MUNDIAL................... Porque “quatro ventos” correspondem aos 4

    pontos cardeais: Leste, Oeste, Norte e Sul.
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 Também Apocalipse 7:1-3 destaca, chama a atenção, para a CAUSA da 
destruição: “Segurai, segurai, segurai”. Não adverte os seres humanos para o de-
sastre de pragas literais de Apocalipse 16, como águas se transformando em san-
gue, etc., mas para o efeito destruidor dos VENTOS quando forem soltos.
 É isso. O segurar dos ventos perdurará apenas até o SELAMENTO: “até 
que estejam selados”. E esse selamento se dará poucos dias antes do Fim da Graça.
 Essa é uma exegese séria, clara, segura, natural e não tendenciosa. Seria 
conveniente ao leitor ler Testemunhos Seletos, vol. 3. págs. 280-287 – A ÚLTI-
MA CRISE. Há ali uma gama de informações impressionantes sobre o assunto.
 Ao ler, você notará que esse capítulo, “A Última Crise”, confirma: HAVE-
RÁ UMA GUERRA MUNDIAL; DIZ ALI QUANDO SERÁ, e COMO SERÁ. 
Pobres e oprimidos (países e indivíduos) dando vazão ao seu ódio contra seus 
opressores: a rica Babilônia de Apocalipse 18, também referida em São Tiago capí-
tulo 5. Assim, eles (os pobres e oprimidos) é que tomarão a iniciativa deste conflito 
mundial.

 Mas leia sempre com caneta e lápis de côr à mão. Anote à margem. Desta-

que, sublinhe frases, palavras, etc. Relacione cada parágrafo com os demais.
Tiago 5:1-3 – “Eia pois agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas mi-
sérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os 
vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata enfer-
rujaram; e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo 
a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias.”

 É isto. Enquanto os fiéis sofrem a predita perseguição em âmbito mundial, 
Deus PERMITE, dá o Seu CONSENTIMENTO a essa explosão de ódio dos povos 
oprimidos contra a corrupta, rica e opressora Babilônia. A propósito, mais uma 
sugestão: leia a citação abaixo do livro Parábolas de Jesus, págs. 178 e 179. Al-
guns países oprimidos são ali destacados. Citados como “instrumentos de JUÍZO” 

contra Babilônia. Muito interessante o texto:
Parábola de Jesus, págs. 178, 179 – “Neste tempo, em que prevalece a ini-
quidade, podemos saber que a última crise está à porta.”

 “Próximo está o tempo em que dirá: “Vai pois, povo Meu, entra nos teus 
quartos, e fecha as tuas portas sobre ti: esconde-te só por um momento, até 
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que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do Seu lugar, para castigar os 
moradores da Terra, por causa da sua iniquidade, e a Terra descobrirá o seu 
sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos.” (Isaías 26:20-21) 
Homens que pretendem ser cristãos podem defraudar e oprimir os pobres; 
podem roubar aos órfãos e viúvas; condescender com seu ódio satânico por 
não poderem dominar a consciência dos filhos de Deus; porém Deus trará 
tudo isto a juízo. “Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não 
fez misericórdia.” (Tiago 2:13). Brevemente estarão perante o Juiz de toda a 
Terra, para prestar contas pelos sofrimentos físicos e morais infligidos à Sua 
herança. [...] Deus lhes pagará dobradamente por seus pecados. Referente a 
Babilônia, o símbolo da igreja apóstata, diz a Seus ministros de juízo: “Os 
seus pecados se acumularam até ao Céu, e Deus Se lembrou das iniquidades 
dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro confor-
me as suas obras: no cálice em que vos deu de beber dai-lhe a ela em dobro.” 
(Apocalipse 18:5-6)

 Da ÍNDIA, da ÁFRICA, da CHINA, das ilhas do mar, dos milhões de 
oprimidos dos países chamados cristãos, sobe para Deus o clamor do tor-
mento humano. Esse clamor não permanecerá muito tempo sem ser atendido.”

 Leia ainda, a propósito, com essa percepção, o precioso livrinho Vida no 
Campo, que destaca a luta renhida que haverá entre OS SINDICATOS DOS PO-
BRES contra O SINDICATO DAS NAÇÕES RICAS (a grande Babilônia).
 As outras passagens referidas no 2° Grupo, mereceriam ser aqui igual-
mente estudadas. Porém é interessante que o leitor por si mesmo as estude. Há 
centenas de informações mais, ali contidas, confirmando a eclosão deste Conflito 
Mundial que é de natureza originalmente espiritual, mas com desdobramen-
tos político-econômico-social-moral-militar. Não há como dissociá-los. Mesmo 
o conflito ocorrido no Céu, embora de natureza ESPIRITUAL, teve também seu 
aspecto POLÍTICO, SOCIAL, MORAL e MILITAR, (veja por curiosidade ape-
nas os textos abaixo):

Apocalipse 12:7 – “Então houve guerra no céu: Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o Dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam,” (AVR)

 Comentando tal acontecimento, assim esclarece a Pena Inspirada:
Primeiros Escritos, pág. 145 – “Os anjos foram dispostos em ordem por 
companhias, cada divisão com um mais categorizado a sua frente.”
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Primeiros Escritos, pág. 146 – “Houve então guerra no céu. Anjos se em-
penharam em batalha; [...]

 A terminologia usada pela Inspiração é inequívoca, bem como o seu con-

texto. Embora o grande conflito entre Cristo e Satanás seja de natureza espiritual, 

como foi visto, teve também um desdobramento de natureza militar. Assim será 

também, inclusive, no desfecho final, após o milênio, quando os perdidos, homens 

e anjos terão, antes do ataque à Nova Jerusalém, tempo suficiente para prepararem 

“petrechos de guerra”, isto é, armamentos para um final encontro igualmente mili-

tar:
O Grande Conflito, pág. 664 – “Há reis e generais que venceram nações, 
homens valentes que nunca perderam batalha, guerreiros orgulhosos, ambi-
ciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Na morte não experimen-
taram mudança alguma. Ao subirem da sepultura, retomam o fio de seus 
pensamentos exatamente onde ele cessou. São movidos pelo mesmo desejo 
de vencer, que os governava quando tombaram.

 Satanás consulta seus anjos, e depois esses reis, vencedores e guerreiros 
poderosos. [...] Formulam seus planos para tomar posse das riquezas e gló-
ria da Nova Jerusalém. Todos imediatamente começam a preparar-se para a 
batalha. Hábeis artífices constroem petrechos de guerra. Chefes militares, 
famosos por seus êxitos, arregimentam em companhias e secções as multi-
dões de homens aguerridos.”

 Parece-nos que, por enquanto, são suficientes os textos trazidos para este 

capítulo sobre o ARMAGEDOM, iniciado já no FIM DA GRAÇA, conforme des-

crito na última parte da Carta 79, 1900, E.G.White (ver novamente à pág. 139), 

interrompido com a vinda de Jesus, e reassumido após o milênio.

___
143
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Meditações Matinais, 1977, dia 8 de setembro, pág. 257:

AS TRÊS GUERRAS MUNDIAIS
1ª Guerra

1914
1918

“Foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. GUER-
RA, derramamento de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilên-
cias estavam por toda parte.”

Paz “Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno 
tempo de paz.”

2ª Guerra
1939
1945

“Mais uma vez os habitantes da Terra me foram apresentados; e novamen-
te tudo se achava na maior confusão. Lutas, GUERRAS e derramamen-
to de sangue juntamente com fome e peste imperavam por toda parte. 
Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. [...] E então 
o coração dos homens desmaiou de terror ‘na expectação das coisas que 
sobrevirão ao mundo’”. (Testimonies for the Church 1, pág. 268 – Serviço 
Cristão, pág. 55).

Paz *
3ª Guerra “Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja 

advertido de sua vindoura condenação; uma tempestade, porém, se está 
preparando, prestes a irromper sobre a terra, e quando Deus ordenar a 
Seus anjos que soltem os ventos, haverá tal cena de CONFLITO que a 
pena não pode descrever. ...”
* “Um momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus” 
(Evangelismo, págs. 703, 704).

 Este último período de paz, bem se entende, está situado, histórica e con-

textualmente, entre a Segunda e Terceira Guerras.

 Na sequência e desenvolvimento de tão palpitante tema, o estudo mais 

indicado a seguir há de ser: O DUPLO CUMPRIMENTO DAS SETE TROMBE-

TAS. Este é, pois, nosso próximo capítulo.

... Mas muito bom ânimo, este pesadelo em breve acabará.
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 Sempre houve muita referência por parte de alguns estudiosos à corre-

lação, à conotação, ao “paralelismo” muito estreito entre as 7 Trombe-

tas e as 7 Pragas finais. Isto em decorrência de alguns pontos coincidentes, como 

colocados abaixo:

 No demais, dentro da visão tradicional das Pragas, as coisas não se encai-
xavam. O quadro comparativo acima sugere mais que um simples paralelismo. A 
“coincidência” é incrível, curiosa e impressionante. Ocorre, porém, que não existe 
tal elemento na Bíblia. Quem sabe exista entre elas, as Trombetas e as Pragas, uma 

TROMBETAS PRAGAS
Apocalipse Alvos Apocalipse Alvos

1ª) 8:7 sobre a TERRA 16:2 sobre a TERRA
2ª) 8:8 no MAR 16:3 no MAR

3ª) 8:10 nos RIOS e FONTES 
DAS ÁGUAS 16:4 nos RIOS e FONTES DAS 

ÁGUAS
4ª) 8:12 Terça parte do SOL 16:8 sobre o SOL

5ª) 9:4 dano aos que não tem nas 
testas o SINAL DE DEUS 16:10

sobre o TRONO DA BESTA
ou sobre os que não têm o Sinal de 

Deus, mas da besta
6ª) 9:14 Rio EUFRATES 16:12 Rio EUFRATES

7ª) 11:18 tempo de DESTRUÍRES...
(Deus, agora, diretamente) 16:21 SARAIVADA

(Deus, atua diretamente) PP 109, 110

CAPÍTULO 11
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sugestão de SIMULTANEIDADE? Um segundo cumprimento das 7 Trombetas 
no futuro?
 Em caso positivo, as Trombetas teriam uma segunda APLICAÇÃO para 
o mesmo período das Pragas, a elas sobrepostas. É viável, é provável, é possível. 
Claro, com exceção da Sétima Trombeta cuja única aplicação é exclusivamente 
no futuro. É uma proposta palpitante. Merece um bom rastreamento em suas afir-
mações proféticas no sentido de se descobrir se há nelas, em todas elas, algo de 
escatológico.
 Neste capítulo, por várias razões, vamos usar o texto mais evidente, mais 
explícito, mais claro e mais forte da Pena Inspirada, já agora no início. Leia com 
bastante percepção a introdução às 7 Trombetas, abaixo transcrita. O INCENSÁ-
RIO é o objeto destacado. Observe que este evidenciado objeto do Santuário expe-
rimenta duas situações diferentes:

Apocalipse 8:3-5 – “Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um in-
censário de ouro; e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as 
orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da 
mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos 
santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lan-
çou sobre a terra; e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto.” (AVR)

 Estas duas situações por que passa o Incensário não sugerem duas ocasiões 
diferentes, dois períodos, ou melhor, duas ÉPOCAS DIFERENTES? Como?

1.  “Muito Incenso” = Período da Graça
2.  “o lançou sobre a terra” = Fim da Intercessão, fim da Graça

 Assim a própria introdução às Trombetas está pois, quem sabe, nos que-
rendo destacar uma DUPLA APLICAÇÃO DAS MESMAS EM DUAS ÉPOCAS 
DISTINTAS:

1.  1ª Aplicação: Passado, na Queda de Roma Ocidental e Oriental

2.  2ª Aplicação: Futuro, após a Graça.

 O Espírito de Profecia projeta brilhante luz a tal respeito:
Primeiros Escritos, pág. 279 – “Então vi Jesus, que havia estado a minis-
trar diante da arca, a qual contém os Dez Mandamentos, lançar o incen-
sário. Levantou as mãos e com grande voz disse: ‘Está feito’. E toda a hoste 
angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: ‘Continue 



                                                                                        A Dupla Aplicação das Trombetas

___
147

o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo; o justo 
continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.’” Apoc. 
22:11.

 Apresentamos um texto ainda mais evidente, conclusivo, quanto a uma 
aplicação também FUTURA das Trombetas:

Carta 109, 1890, E. G. White – “O poder do Espírito Santo deve estar sobre 
nós, e o capitão do Exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para 
dirigir a batalha. AINDA OCORRERÃO DIANTE DE NÓS solenes aconte-
cimentos. SOARÁ UMA TROMBETA APÓS A OUTRA. SERÁ DERRA-
MADA UMA TAÇA APÓS A OUTRA [...]” (Meditações Matinais, 1977, 6 
de setembro, pág. 255).

Manuscript 59, 1895 E. G. White – “Apocalipse 6 e 7 são muito significa-
tivos. Terríveis são os Juízos de Deus revelados. Os sete anjos estavam de 
pé diante de Deus para receber sua incumbência. Foram-lhes dadas SETE 
TROMBETAS. O Senhor sairá do Seu lugar para castigar os habitantes da 
Terra.”

 Temos, pois, nestes dois textos acima a mui clara indicação da ÉPOCA DO 
CUMPRIMENTO TAMBÉM FUTURO DAS TROMBETAS: APÓS A GRAÇA. 
Note em ambos os textos, os verbos estão no FUTURO.
 O primeiro texto estabelece uma estreita relação com as pragas, propondo 
não apenas SIMULTANEIDADE, mas IDENTIDADE entre AMBAS.
 Nota-se também nisto o “Princípio de Repetição Que Se Amplia”. Esta-
riam, pois, assim, nos acrescentando dados para melhor compreensão do que de 
fato ocorrerá após a Graça.
 Em acréscimo a estas observações do “conjunto”, ou “no atacado”, chama-
mos sua boa atenção para alguns fatos “no varejo”. Alguns versos, algumas decla-
rações proféticas nas Trombetas, que JAMAIS SE CUMPRIRAM NO PASSADO. 
São ...

PREDIÇÕES DE NATUREZA
ESSENCIALMENTE ESCATOLÓGICAS

1. Apocalipse 8:13 – “Ai! dos que habitam sobre a Terra! [...]”
 Há aí na expressão “sobre a Terra” uma sugestão de grandiosidade, de 

globalidade, muito maior do que o relativamente pequeno aconteci-
mento que foram a Queda de Constantinopla e a extinção do Império 
Turco.
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2. QUINTA TROMBETA  –  Apocalipse 9:4 – “Foi-lhes dito [...] mas 
SOMENTE AOS HOMENS QUE NÃO TÊM NAS SUAS TESTAS 
O SINAL DE DEUS.”

 Há aqui uma ordem divina que traz SEGURANÇA aos SELADOS. 
Tais “gafanhotos”, estranhos gafanhotos que saem de fornalhas, tão 
destruidores. Só estariam autorizados a eliminar ‘OS QUE NÃO TÊM 
NAS SUAS TESTAS O SINAL DE DEUS’. Ora, deve-se lembrar que 
ninguém ainda, ATÉ HOJE, recebeu a Marca da Besta ou o Selo de 
Deus. São cumprimentos FUTUROS, tão amplamente sabidos que 
dispensa comentários.

3. QUINTA TROMBETA  –  Apocalipse 9:6 – “Naqueles dias os ho-
mens buscarão a morte, e de modo algum a acharão; e desejarão mor-
rer, e a morte fugirá deles.” (AVR)

 Tampouco esta predição ocorreu naquela ocasião. Seu cumprimento é 
FUTURO, após a Graça, essencialmente.

4. SEXTA TROMBETA  –  Apocalipse 9:16 – “E o número dos exér-
citos de cavaleiros era de duzentos milhões; [...]”

A. A primeira pergunta é:
 Trata-se de número simbólico ou literal?
 Se o número “duzentos milhões” é simbólico, então a REALIDA-

DE é bem maior, muitas vezes maior, porque, quando a profecia 
trata com números, o ‘TIPO’ é sempre menor que o ‘ANTÍTI-
PO’. Portanto, não cabe aqui simbolismo, pois um exército de tal 
magnitude ... impossível.

 A única alternativa, pois, é que seja um número literal: “duzentos 
milhões de soldados”.

 Mas o estranho é que admitimos ao longo dos anos um exército de 
apenas 200.000 homens, o de Maomé II, como cumprimento desta 
predição. O princípio de exegese está visivelmente atropelado.

 Este fato histórico não cabe em nenhuma das duas hipóteses. Se 
o número é literal, o cumprimento histórico também o há de ser. 
Observe que a própria terminologia do texto aponta como número 

LITERAL. Algumas traduções:
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 American Bible Society (1917) – “O número das tropas de cavalaria era 
de DUAS MIRÍADES DE MIRÍADES; [...]”

 Comentário do SDABC, Vol. 7, pág. 793 – “VINTE MIL VEZES DEZ 
MILHARES – o número é, sem dúvida, símbolo de um exército vasto e 
numeroso.”

 Se tal exército é de fato formado por duzentos milhões de solda-
dos, e tudo indica que sim, tal cumprimento há de ser no futuro. 
Segundo Robert S. McNamara, ex-secretário de Defesa dos EUA, 
apenas “a CHINA tem condições de montar um exército de du-
zentos milhões de soldados”. A única nação de toda a história da 
humanidade. E o numeroso exército da 6ª Trombeta aponta muito 
bem sua ORIGEM:

6ª Trombeta 6ª Taça
“junto ao Grande Rio Eufrates” “sobre o Grande Rio Eufrates”
“o exército dos cavaleiros era

de 200 milhões;”
“para que se preparasse o ca-
minho dos Reis do Oriente.”

 Note: Um exército fantástico, vindo de território “oriental” tendo 

como ponto de referência o Rio Eufrates:

 JUSTO ALI ESTÁ A CHINA!

 A expressão “Reis do Oriente” será objeto de estudo mais detalha-
do quando analisarmos a 6ª Taça.

 Mais um pormenor interessante nesta exegese da 6ª Trombeta com 
a 6ª Taça:

a.  A 6ª Taça cai sobre o Rio Eufrates, que configura as nações 
e povos da região, os ÁRABES.

b.  A 6ª Trombeta indica que o portentoso exército está junto, 
isto é, encostado, próximo, ao oriente do Eufrates. Precio-
sos detalhamentos.

B. Apocalipse 9:20, 21 – “[...] não se arrependeram das obras de suas 
mãos [...]” (AVR)

 Esta mesma expressão é usada no período das Pragas: Apocalipse 
16:9 e 11, indica a ausência de possibilidade de conversão, pelo 
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afastamento do Espírito Santo, a partir do fim da graça. Naquela 
ocasião passada houve arrependimento, conversões. Portanto es-
sas declarações da 6ª Trombeta propõem uma segunda aplicação 
da mesma para o período Pós-Graça.

 Apocalipse 9:20 – “E os outros homens que não foram mortos por ES-
TAS PRAGAS, não se arrependeram [...]”

 Muito sugestivo o qualificativo acima, o termo “ESTAS PRA-
GAS”, para as Trombetas. Veja bem: as Trombetas, na sua 1ª apli-
cação do passado descrevem CENAS DE GUERRAS, que são 
aqui também denominadas “PRAGAS”. “Trombetas”, portanto, 
são GUERRAS, são “PRAGAS”, tanto nas Trombetas como nas 
Taças de Apocalipse 16. É esta percepção que a exegese do verso 
acima nos permite ter.

 Um exército grandioso, cuspindo “Fogo, Fumo e Enxofre” (verso 
17), os quais são rotulados como “Pragas” (no verso 18). Se assim 
foi no PASSADO, assim será no FUTURO, em sua segunda apli-
cação.

 É oportuno lembrar que Jeremias 50:13, usa o mesmo termo 
“PRAGA” para qualificar a GUERRA da Média contra Babilônia:

 Jeremias 50:13 – “Por causa do furor do SENHOR não será habitada, 
antes se tornará em total assolação; qualquer que passar por Babilônia se 
espantará, assobiará por causa de todas as suas pragas.” (AVR)

 Tal expressão cabe muito bem para o fim da opressora Babilônia 
Apocalíptica também, que será vingada por aqueles por ela OPRI-
MIDOS. Essa guerra final, mundial, é considerada e tratada como 
“PRAGA”, como acima foi observado. É mais esta informação 
que as Trombetas adicionam ao período Pós-Graça, ajudando-nos, 
assim, a entender o significado SIMBÓLICO das Pragas.

 Desta forma, na sua 2ª Aplicação, Trombetas e Pragas descrevem os mes-
mos acontecimentos em linguagem diferente, destacando mais detalhes desse con-
flito espiritual/militar, em sua conotação. ESTA JUSTAPOSIÇÃO DAS TROM-
BETAS ÀS PRAGAS DEVE SER SERIAMENTE CONSIDERADA.
 Na visão tradicional das Pragas, ou seja, como sendo literais, não havia 
como sincronizar “Trombetas” com “Pragas”. Não se encaixavam. Mas, com este 
enfoque, as engrenagens se ajustam.
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 Vale, a propósito, que se perceba mais algumas informações que nos são 
adicionadas aos acontecimentos finais pós-Graça:

Apocalipse 9:11 – “E tinham sobre si como rei, o ANJO DO ABISMO; cujo 
nome em hebraico é Abadom e em grego Apoliom.” (AVR)

 Eis aí, pois, Deus indicando quem de fato é o MEGA-DESTRUIDOR no 
tempo quando o Espírito Santo Se afastar da Terra. Repetidamente o Espírito de 
Profecia nô-lo destaca, especialmente no livro O Grande Conflito. As duas expres-
sões acima, hebraica e grega, significam DESTRUIDOR. Este é o mesmo ANJO 
DESTRUIDOR de Apocalipse 16.

C. Os alvos onde ocorrem TROMBETAS e TAÇAS são exatamente 
os mesmos, numa igual seqüência e identificação impressionantes. 
Emerge então, uma séria, seríssima pergunta:

 Por que ‘TERRA’, ‘MAR’, ‘RIOS e FONTES’, ‘SOL’, haveriam de 

ser considerados nas Trombetas como FIGURADOS, enquanto nas 

PRAGAS ... LITERAIS? Não haveria, assim, uma desconsideração 

a determinados PRINCÍPIOS de INTERPRETAÇÃO?

 Observe que ao serem tratados nas Trombetas como simbólicos os 
substantivos “terra”, “mar”, etc., se abre um PRECEDENTE im-
portante. Não fica, assim, estranho que também nas PRAGAS se 
adote o mesmo critério e princípio: que esses mesmíssimos termos 
sejam ali considerados igualmente SIMBÓLICOS. Permita-nos 
repetir:

 Não há princípio de interpretação profética que justifique conside-
rar TERRA, MAR, RIOS e FONTES, SOL simbólicos nas Trom-
betas e literais nas Pragas. Ou são ambos simbólicos, ou são ambos 
literais. Se não, a própria Bíblia é que nos haveria de dar algum 
indício a respeito. E isto não ocorre.

OS GAFANHOTOS DA 5ª TROMBETA

 É muito interessante, agora, avaliar a Natureza desses GAFANHOTOS, 
desses monstrengos tão estranhos e arrasadores, que emergem de “Grande Forna-
lha”, com tanta fumaça, etc.
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Apocalipse 9:2, 3 – “E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, 
como a fumaça de uma grande fornalha: e com a fumaça do poço escure-
ceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes 
dado poder, como o que têm os escorpiões da terra.” (AVR)

 Tais instrumentos de destruição estão, num encaixe perfeito, mencionados 

em Joel 1:4, objeto de consideração no capítulo 12 deste breve estudo.

 Mais alguns destaques são feitos sobre tão inusitados, potentes e temíveis 

“insetos”. Note com que se parecem:
Apocalipse 9:7-10 – “E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de ca-
valos aparelhados para a GUERRA; e sobre as suas cabeças havia como 
que umas  coroas semelhantes ao ouro; e os seus rostos eram como rostos 
de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes 
eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro; e o ruído 
das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao 
combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões; 
e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por cinco 
meses.”

1. Como “cavalos aparelhados para a GUERRA;”

 O que deseja o texto que entendamos com tal declaração?

A.  Ordem? Disciplina?

B.  Avanço, conjunto e veloz em direção ao alvo?

C.  Quantidade enorme, como de uma cavalaria?

D.  Objetos destruidores comandados, dirigidos por seres humanos?

E.  Alguma outra possibilidade? ...

2. Sobre as cabeças “DOS GAFANHOTOS” umas coroas de metal pare-

cido com ouro. Que deseja esta declaração significar?

A.  Que tais armamentos precisam de uma proteção especial na sua 

parte dianteira, em razão de sua vertiginosa velocidade para supor-

tar atritos com a atmosfera?

B.  Uma “coroa” literal ou um CONE?

C.  Ou que outras alternativas?
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3. Seus rostos eram como “ROSTOS DE HOMENS”. Esta mesma des-
crição é feita em Apocalipse 4:7, para destacar as virtudes, as caracte-
rísticas dos Quatro Seres Viventes perante o Trono de Deus. É univer-
salmente aceito que “rosto de homem” significa “INTELIGÊNCIA”:

 Apocalipse 4:7 – “E o primeiro ser era semelhante a um leão; o segundo ser, 
semelhante a um touro; tinha o terceiro ser o rosto como de homem; e o 
quarto ser era semelhante a uma águia voando.” (AVR)

 Assim eram também estes INSTRUMENTOS DE DESTRUIÇÃO 
MACIÇA: INTELIGENTES. Por que mais este dado sobre a capaci-
dade destes incríveis “gafanhotos”?
A.  Que seriam instrumentos de guerra, voadores (têm asas) e TELE-

GUIADOS?
B.  Que seriam BOMBAS INTELIGENTES, que “CAÇAM” seus 

ALVOS?
C.  Qual outra alternativa de interpretação?

4. “Tinham cabelos como de mulheres”.
 Se tais gafanhotos são simbólicos, e são, toda a descrição deles tam-

bém. Cabelos compridos, como de mulheres. Que deseja a profecia 
acrescentar com este outro dado?
A.  Estaria indicando o RASTRO QUE DEIXAM?
  Nos cometas, suas caudas também são chamadas de “cabeleiras”.
B.   Haveria outra alternativa?

5. Tinham COURAÇAS DE FERRO.
 É, não podem mesmo ser literais, mesmo que houvesse admirável 

processo de fantástica mutação nestes animais encarregados do exter-
mínio geral. Esta descrição sugere finalmente, conclusivamente, que 
com tal estrutura, se trata de FOGUETES TELEGUIADOS, como 
também de AVIÕES BOMBARDEIROS. Lembre-se que numa guerra 
moderna, a opção por foguetes, será superior, por suas vantagens. Mas 
a descrição couraças de ferro, que pretende destacar?
A.   Que têm o dorso de metal super-resistente?
B.   Que outra possibilidade?
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6. “O ruído de suas asas”.
 O fantástico barulho de seu vôo é também destacado, e deve ser por-

tanto objeto de consideração.
 Esta 5ª Trombeta, acoplada que está à 5ª Praga, sugere devastação contra 
o Trono da Besta. E não apenas contra seu trono, mas contra os que não têm o 
SINAL, o SELO DE DEUS, mas a MARCA DA BESTA. Esta é a advertência, 
a revelação HISTÓRICO-PROFÉTICA que o Apocalipse, que o Testemunho de 
Jesus, desejam trazer ao povo de Deus.
 A Escatologia nos mostra, assim, como Deus Se penaliza com os milhões 
de perdidos que serão vitimados. Por tanto sofrimento que poderia ser evitado, 
caso Lhe atendessem, se valessem dos oferecimentos de misericórdia.
 Deus Se preocupa grandemente com os negócios das nações, com a rela-
ção entre elas, com seus movimentos, com seu estado de espírito, com seu futuro. 
Se assim não fosse, nenhuma referência nos seria feita na Revelação Inspirada. 
Não haveria boa parte do livro de Ezequiel, não haveria quase a totalidade do livro 
de Daniel, de Joel, Jeremias, Amós, Apocalipse, etc. Leia, muito a propósito, o ca-
pítulo História e Profecia, do livro Educação, de Ellen G. White. Lembre-se que 
ela é apenas redatora, não autora; todas as obras que ela redigiu são chamadas de 
“TESTEMUNHO DE JESUS”.  
 Se estão registrados também no Espírito de Profecia, é porque devem ser 
por nós estudados e devidamente compreendidos, para que melhor possamos co-
nhecer inclusive o homem, a humanidade. Como também para melhor conhecer-
mos a participação divina na história. E, ainda, para melhor conhecermos a Deus, 
Sua Pessoa, natureza, caráter, etc.

___
154
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“E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos

aparelhados para a GUERRA; [...]” (Apocalipse 9:7)

Ilustração: Paulo R. Godoy

Muito estranho, de fato, estes “gafanhotos” que

saem de grande fornalha, têm carapaças de ferro, etc.
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 O livro de Joel é assaz interessante para melhor compreensão dos even-
tos finais. Não tão destacado como Daniel e Apocalipse. É lhes, en-

tretanto, precioso complemento, acrescentando-lhes muitos subsídios, em perfeita 
sincronia.
 A volta de Jesus é sua mensagem central. Ou melhor, DESTACADOS 
ACONTECIMENTOS QUE A PRECEDEM, em dois aspectos bem distintos:

1.   A grande movimentação de cunho espiritual entre o POVO DE DEUS:  
Joel 2:13-32.
A.  A arregimentação e fortalecimento do remanescente fiel, pelos 

exercícios espirituais nos dias finais da Graça: Joel 2:12-17.
B.  O socorro divino ao Seu povo, à Causa do Bem: Joel 2:18-32.

 Algumas poucas destas predições acima tiveram cumprimento PARCIAL 
RESTRITO, como é sabido, no período da Igreja Cristã nascente, no Pentecostes, 
e terão um segundo cumprimento, MAIS PLENO, na CHUVA SERÔDIA.

2.   A GRANDE CAMPANHA, DE NATUREZA VISIVELMENTE MI-
LITAR, de incomparável envergadura, EM TODA A EXTENSÃO DA 
TERRA: Joel 1:1 a 2:11, 20, 30 e 3:13-16.

 Vê o leitor, portanto, tratar-se de duas campanhas mundiais bem distintas, 
componentes dos lances finais do Grande Conflito entre Cristo e Satanás. Ora, se 

CAPÍTULO 12
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são ambas aqui postas em destaque, são igualmente importantes. Merecem nossa 
máxima atenção e estudo. Estão ambas registradas para que sejam PREVIAMEN-
TE conhecidas.
 De um lado, enfoca o Império do Mal em ação, consequência inevitável 
da dinâmica de seus princípios auto-destruidores. De outro, a intensa convocação e 
ação do Espírito Santo com vistas ao fortalecimento do Império do Bem, entre seus 
súditos, para a sua sofrida, mas retumbante vitória final.
 É, pois, este valioso livro, uma peça importante para se entender melhor 
Daniel 11:40-45, Apocalipse 7:1, 2, etc. Merece, assim, cuidadosa e muito honesta 
exegese. Convidamos-lhe, para, juntos e harmoniosamente, considerarmos parte de 
seu conteúdo, dando especial destaque a declarações chaves contidas nos capítulos 
1 e 2. Que o bom Espírito Santo, nosso confiável guia e professor, possa clarear 
nossa mente para bem entendermos o que ali deseja nos comunicar, como também 
para bem aplicarmos seus ensinos e figuras, tendo sempre a Revelação como sua 
própria intérprete. São alguns itens sumamente interessantes. É compreensível que 
destaquemos tão somente a matéria que está sendo considerada nesta publicação. 
Que nossa mente esteja, pois, na sua melhor condição de lucidez, particularmente 
para a análise do item 2, acima destacado, que denominaríamos ...

A ARREGIMENTAÇÃO AUTO-ANIQUILADORA
DO IMPÉRIO DO MAL

A. Joel 1:15, 18; 2:1, 11, 31; 3:14 – “[...] o dia do Senhor vem, ele está 
perto [...]”

 A repetida declaração “O DIA DO SENHOR” e o seu contexto apontam, 
confirmam seu conteúdo escatológico. Todos os eventos do livro de Joel relativos 
ao subtítulo acima, encaminham seu abrangente cumprimento unicamente para o 
período pós-Graça. Não há sequer uma única declaração inspirada, inclusive do 
Espírito de Profecia, que indique um cumprimento em qualquer período histórico 
do passado. Nenhum fato histórico passado se encaixa em seu conjunto de predi-
ções. É bom destacarmos que no capítulo 3, as predições relativas ao Vale de Josafá 
referem-se ao cerco da Nova Jerusalém pelas forças do mal e sua derrocada final. 
Vamos agora destacar alguns dados da auto-destruição do nefando Império.

B. Joel 1:2; 2:1 – “[...] escutai, todos os moradores da Terra: [...]”

 Esta expressão acima nos dá a dimensão dos acontecimentos que estão 
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sendo focados: um aviso, uma mensagem, uma proclamação de acontecimentos de 
AMPLITUDE MUNDIAL.

C.  Joel 1:4 – “O que ficou da LAGARTA o comeu o GAFANHOTO, e o 
que ficou do gafanhoto o comeu a LOCUSTA, e o que ficou da locusta 
o comeu o PULGÃO.”

LAGARTA E  Seu simbolismo é evidente como foi tratado no
GAFANHOTO  capítulo anterior, nos comentários da 5ª Trom-

beta, e pode ser melhor entendido pela seguinte 
passagem também num contexto bélico, a des-
truição (tipológica) de Nínive:

Naum 3:14, 15 – “Tira água para o tempo do cerco; reforça as tuas fortale-
zas; entra no lodo, pisa o barro, pega na forma para os tijolos. O fogo ali te 
consumirá; a espada te exterminará; ela te devorará como a lagarta. Multi-
plica-te como a lagarta, multiplica-te como o gafanhoto.” (AVR)

PULGÃO  Igualmente simbólico. Nota-se isto na descrição da queda 
   da antiga Babilônia, também tipológica:

Jeremias 51:14 – “Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo: 
Certamente te encherei de homens, como de pulgão, [...]”

Profetas e Reis, pág. 531 – “No momento mesmo em que o rei e seus nobres 
estavam bebendo pelos vasos sagrados de Jeová, e louvando a seus deuses 
de prata e ouro, os medos e persas, havendo desviado do seu leito o Eufrates, 
estavam marchando para o coração da cidade desguarnecida. O exército de 
Ciro estava agora sob os muros do palácio; a cidade estava cheia de soldados 
inimigos ‘como de pulgão’ (Jer. 51:14), e seus gritos triunfantes podiam ser 
ouvidos sobre o desesperado clamor dos foliões atônitos.”

 É, pois, bem evidente que tais insetos são representativos, figurando SOL-
DADOS, EXÉRCITOS EM CONFLITO. Observe, agora, a origem desta cam-
panha militar escatológica, objeto deste simbolismo, que na seqüência é sutilmente 
introduzida:

D.  Joel 1:6 – “Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e 
sem número; [...]”

 Este verso nos mostra muito claramente que ESTA NUVEM DE INSE-
TOS DESTRUIDORES TEM SUA CORRESPONDÊNCIA NA CAMPANHA MI-
LITAR, QUE ABRANGE TODA A TERRA, descrita nos capítulos 1 e 2 de Joel, 
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empreendida por esta NAÇÃO até então não identificada. Não se trata de uma 
invasão circunscrita à nação de Israel, como deixam transparecer as expressões 
“Minha terra” e “Minha vide”. Veja atentamente estas declarações subsequentes:

Joel 2:6 – “Diante dele [um povo poderoso, ordenado para o combate, verso 
5 u.p.] temerão os povos; [...]”

Joel 2:3 – “Diante dele [povo grande e poderoso qual desde o tempo anti-
go nunca houve, verso 2] um FOGO CONSOME, e atrás dele uma chama 
abrasa; A TERRA diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um 
desolado deserto; sim, nada lhe escapará.”

Joel 2:30 – “[...] na TERRA, sangue e fogo, [...]”

 Em verdade. Joel descortina um extenso conflito armado, de proporções 

mundiais, no termo da História, como mais adiante será completamente percebi-

do. Bem pode lhe parecer uma indevida INTERPRETAÇÃO MILITARISTA da 

escatologia. Todavia, não há como ser diferente, diante do vasto quadro profético 

apresentado na Bíblia. É oportuno relembrar que, como exemplo, todo o capítulo 

11 de Daniel tem também este conteúdo militarista. Aliás, reconsidere todo o livro 

de Daniel, e de igual modo constatará idêntico panorama. Assim, também, Eze-

quiel, o “profeta das nações”; boa parte de Jeremias, etc. ...

VIDE ou VINHA   Não constitui nenhuma novidade dizer que a Bíblia faz 

TRÊS APLICAÇÕES para o símbolo em destaque:

a)  Israel Literal: Jeremias 2:21, etc.;

b)  Israel Espiritual: Mateus 20:1, 2, 4, 7, 8; 21:28, etc.;

c)  Toda a TERRA: Apocalipse 14:18, 19.
Apocalipse 14:18, 19 – “E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o 
fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda dizendo: Lança 
a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas 
uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da 
vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus.”

 Fica, pois, constatado pelo contexto acima, que tal VIDE de Joel compre-

ende TODA A TERRA.

E.  Joel 1:7 – “Fez da Minha vide uma assolação, [...]”
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 Observe bem que o verbo fazer está na terceira pessoa. O que isto esclare-
ce insofismavelmente? Destaca que Deus não será o Destruidor da Terra, mas os 
próprios seres humanos: “uma NAÇÃO”... “FEZ” ... Fosse Deus, o verbo estaria 
na primeira pessoa do singular: “FIZ”.
 É uma destruição generalizada, como se vê nos versos seguintes. E mais: 
se “VIDE” é figurada, como de fato é, necessariamente os INSETOS que a devo-
ram igualmente o são. Insetos naturais, literais, são incapazes de atacar e devorar 
uma vide simbólica.
 Já dissemos que o Espírito de Profecia cita algumas vezes estas descrições 
de Joel. Todavia as abordaremos quando estudarmos Apocalipse 16, Praga por Praga.

F. Joel 2:10 – “Diante DELE [‘um povo poderoso’ vs. 5 u.p.] tremerá a 

terra, abalar-se-ão os céus; O SOL e a LUA se enegrecerão, e as ES-

TRELAS retirarão o seu esplendor.”

 É convencionalmente aceito que este verso aponta o Fim da Graça, o en-
cerramento da obra do Evangelho. A luz da verdade, da Bíblia, deixando de brilhar 
(ver Joel 3:15), em razão da retirada total da presença do Espírito Santo.

G. Joel 2:11 – “E o Senhor levanta a Sua Voz [...]”

 O atento estudante do livro O Grande Conflito percebe que essa profecia 

se cumpre durante a 7ª Praga, apenas dando início a acontecimentos sobrenaturais, 

como são descritos à página 636 do mesmo.

 Quando for feita a análise da 7ª Praga, mais meticulosamente se tratará 

deste evento.

H. Joel 2:20 – “E AQUELE QUE É DO NORTE farei partir para longe 

de vós, [...]”

 Aqui, finalmente, é identificado o “povo grande e poderoso” ... “ordenado 
para o combate”: “É DO NORTE”. Exatamente como o indicam Daniel 11:40-45, 
Ezequiel capítulos 38 e 39. Que harmonia, que sintonia, que perfeita sincronização.
 Os encaixes de todas as pedras deste quebra-cabeça profético-escatológi-
co são perfeitos, porquanto idealizado por uma Mente Superior, infalível. E está 
admiravelmente por Ele a nós revelado em Sua Palavra. Como já dissemos, esses 
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gradativo de exposição-assimilação.
 Claro que o amigo há de buscar e identificar tal NAÇÃO ou GRUPO DE 
NAÇÕES, não apenas geograficamente, tomando a Palestina, Israel, como ponto 
de referência. Mas há de perguntar à própria Bíblia quem ela indica como OS 
POVOS DO NORTE. É Ela, a própria Bíblia que deve dar a diretriz. Na histó-
ria contemporânea é também possível localizá-los, numa busca GEO-POLÍTICA. 
Mas é a própria Bíblia que os há de identificar, em alguma referência a eles; uma 
identificação teológica. E, isto feito, tenhamos o máximo respeito e consideração 
ao que a Palavra Inspirada estabelecer.

Joel 2:30 – “E mostrarei prodígios no céu, e na terra, SANGUE e FOGO, e 
COLUNAS DE FUMO.”

 Mais uma referência aos eventos, ou antes, ao evento dos versos anteriores 
– a TRÁGICA DESTRUIÇÃO DA TERRA nesse “COMBATE FATAL” entre 
as NAÇÕES “DO SUL”. “DO NORTE”, e “DO ORIENTE”. Sim, BLOCOS DE 
NAÇÕES com interesses conflitantes, se unindo “EM FEIXES”, “EM CACHOS”, 
como o pinta a Inspiração. Por enquanto basta. Lembre-se da proposta desta pu-
blicação: focar principalmente acontecimentos do período entre Fim da Graça e a 
Volta de Jesus. Assim também deverá ser neste breve comentário da escatologia de 
Joel.
 Esta é, pois, a exegese correta, sadia, imparcial, coerente, do tão precioso 
livro de Joel. Percebe-se, assim, o perfeito encaixe nas predições escatológicas 
dos vários livros bíblicos que tratam deste tema. Adiante estudaremos os elos da 
corrente profética de Apocalipse 16, com muito destaque ao enlace PROFECIA e 
HISTÓRIA.
 Sobre a identificação escatológica desses povos do Norte, tão belicosos, 
acompanhe atentamente os textos bíblicos cuidadosamente coletados no capítulo 
que segue.
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 É bom relembrar que estamos, por escolha e decisão, limitados ao es-

tudo de apenas alguns acontecimentos do período entre os dois notá-

veis marcos: Daniel 12:1 e Mateus 24:30.
Daniel 12:1 – “E naquele tempo se levantará Miguel, [...]” [Fim da Graça]. 

Mateus 24:30 – “Então aparecerá no Céu o sinal do Filho do Homem; [...]”

 Os acontecimentos objetos de nosso estudo são, em síntese, os seguintes:

Daniel 12:1

6 6

Mateus 24:30

Fim da Graça Volta de Jesus

• Abalo das Potestades da Terra e do Céu
• A Ira de Deus – Indireta e Direta
• Ira das Nações – Sem Restrição
• Os quatro ventos soltos
• O Armagedom – 1ª Fase
• As Sete Trombetas – Segunda Aplicação

• As Sete Pragas

CAPÍTULO 13
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 Estes sete itens, ao que tudo indica, e vale a pena notar, correspondem a di-

ferentes maneiras de descrever um mesmo acontecimento dentro do “princípio 

de repetição que se amplia”. Os acontecimentos do fim da história são tão trans-

cendentais que Deus haveria efetivamente de nos dar todo o destaque possível, 

com muitas indicações, e de muitas formas.

 É neste período que se encaixam os dados escatológicos de Daniel 11:40-

45, que transcrevemos a seguir:
Daniel 11:40-45 – “E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele e o rei 
do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios; e 
entrará nas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra glorio-
sa, mas escaparão da sua mão estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos 
de Amom. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E 
apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis 
do Egito; e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do oriente e do 
norte o espantarão; e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a mui-
tos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e 
glorioso; mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra.”

 Esta porção de Daniel sempre trouxe sérias dificuldades aos dedicados 

estudantes de escatologia. Está ali mais uma manifestação das positivas sutilezas 

divinas, do misto “revelar – ocultar”, como estímulo e desafio provindos da ines-

gotável sabedoria de Deus.

 O Espírito de Profecia nos adverte, de modo oportuno, em outros termos, 

o seguinte: se só vamos entender a engrenagem das profecias ligadas ao Tempo do 

Fim após seu cumprimento, “logo que utilidade tem” seu registro na Escritura?

 Vale pois nos determos nessa intrigante exposição escatológica de Daniel. 
Algumas coisas devem ser consideradas, na sua ordem, para que se chegue a uma 
conclusão coerente, em harmonia com todo o vasto contexto da escatologia apoca-
líptica.
 A primeira questão a ser esclarecida é:

A GUERRA, O CONFLITO ALI TRATADO
NO FINAL DO CAPÍTULO ONZE,

É DE NATUREZA ESPIRITUAL OU MILITAR?
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 Logo de início, poder-se-á notar que a TERMINOLOGIA ali usada, bem 

escolhida, indica, visivelmente, a descrição de um CONFLITO MILITAR:

 “CARROS”, “CAVALEIROS”, “NAVIOS”, “PAÍSES SERÃO DERRI-

BADOS”, “APODERAR-SE-Á DE TESOUROS”, etc.

 O seguinte princípio de interpretação deve ser lembrado:
O Grande Conflito, pág. 599 – “A linguagem da Bíblia deve ser explicada 
de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo 
ou figura.”

 O texto de Daniel, citado anteriormente como se observa, não usa qualquer 

símbolo bíblico. Isto é, seus substantivos não são figuras.

 Outro princípio de interpretação também nos dará diretriz confiável:

“A BÍBLIA é SUA PRÓPRIA INTÉRPRETE”

 Assim, devemos buscar nela, apenas nela, as respostas corretas. No Es-

pírito de Profecia também, porque tem a chancela, por que é abonado pela Bíblia 

como “Testemunho... de Jesus”. É dEle mesmo o parágrafo que transcrevemos 

abaixo:
Testemunhos Seletos, vol. 3, pág. 283 – “O mundo está excitado pelo es-
pírito de GUERRA. A profecia do capítulo onze de Daniel atingiu quase 
seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais 
falam as profecias.”

 É bom notar que todo o conteúdo do capítulo “A Última Crise”, de onde 

foi extraído o parágrafo acima, expõe exclusivamente causas e efeitos da GUER-

RA FINAL ENTRE AS NAÇÕES, dos Oprimidos contra a Rica e Opressora Ba-

bilônia. Não trata ali da Primeira ou Segunda Guerras Mundiais, mas da Terceira 

Grande Guerra ... em FUTURO PRÓXIMO. O capítulo discorre, vale lembrar, 

sobre a “ÚLTIMA CRISE”.

 E não é de se estranhar que ocorra tal evento, uma 3ª Guerra Total. Nem é 

necessário também o auxílio do conjunto profético da Bíblia para assim entender-

mos. Basta que se lembre de quatro dados em conjunção, naquela ocasião:
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•  O ÓDIO DE CLASSES CONTIDO, REPRIMIDO

•   O ARSENAL BÉLICO ESTOCADO

•  A RETIRADA DA REPRESSORA PRESENÇA DO ESPÍRITO 

SANTO

•  A EXPLOSÃO DAS PAIXÕES HUMANAS, por consequência

 A conclusão é óbvia: haverá tal conflito militar no Fim da Graça, quando 

“Se levantar Miguel”. É exatamente isto que Deus ali também quer nos revelar.

 Cabe muito bem trazer agora, lapidar esclarecimento escatológico da pena 

inspirada:

Vida e Ensinos, pág. 111 – ABALO DAS POTESTADES DO CÉU – “A 
16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das 
potestades do céu. Vi que quando o Senhor disse “céu”, ao dar os sinais re-
gistrados por São Mateus, São Marcos e São Lucas, Ele queria dizer céu, e 
quando disse “terra”, queria significar terra. As potestades do céu são o Sol, 
a Lua, e as Estrelas. Seu governo é no firmamento. As potestades da terra são 
as que governam sobre a terra.”

“As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Então o sol, a lua 
e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados 
pela voz de Deus”.

(Já foi destacado em capítulo anterior que a VOZ DE DEUS acontecerá na 7ª Taça)

“Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu- 

se e recuou; pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, donde 

vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que 

as potestades da terra estão sendo abaladas agora, e que os acontecimentos 

ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerras, espada, fome e pesti-

lência devem primeiramente abalar as potestades da terra, e então a voz de 

Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e também a terra. Vi que a agitação 

das potências na Europa não é, como alguns ensinam, o abalo das potestades 

do céu, mas sim o abalo das nações iradas”.

 Há aí muitos esclarecimentos que devem ser observados atentamente:
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Primeiros Escritos, pág. 36 – “Vi que a ira das nações, a ira de Deus, e 
o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, 
seguindo-se um ao outro: outrossim, que Miguel não Se levantara e que o 
tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações 
estão-se irando agora, mas, quando nosso Sumo Sacerdote concluir Sua obra 
no santuário, Ele Se levantará, envergará as vestes de vingança, e então as 
sete últimas pragas serão derramadas.

 Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos até que a obra de Jesus 
estivesse terminada no santuário, e então viriam as sete últimas pragas.”

 Mais um dado, pois. A este some o seguinte:
Primeiros Escritos, pág. 85 – “O ‘início do tempo de angústia’ ali mencio-
nado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, 
mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. 
Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações 
virão sobre a Terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não 
impedir a obra do terceiro anjo.”

 Observe bem ... mais dois detalhes aí fornecidos:
•  NAÇÕES IRADAS, MAS CONTIDAS. NO TEMPO FINAL DA 

GRAÇA.
•  NAÇÕES IRADAS, NÃO MAIS CONTIDAS, AO TERMINAR A 

GRAÇA.
 1º Caso: “Enquanto Cristo está no Santuário” ... portanto, ainda no 

Tempo da Graça.
 2º Caso: Após o encerramento da Graça, ... “ao tempo em que as                    

Pragas começarão a ser derramadas”.

 São destacadas acima duas situações diferentes: Guerras e conflitos arma-

dos sob controle pela presença do Espírito Santo, e Guerra final após a Graça, sem 

• POTESTADES DO CÉU = SOL, LUA, ESTRELAS

• POTESTADES DA TERRA = GOVERNANTES DAS NAÇÕES

• ABALO DAS POTESTADES DA 
TERRA = IRA DAS NAÇÕES, GUERRA, 

ESPADA, FOME, etc.
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a restrição do Espírito Santo. E mais: Ira das Nações Não Contida e Abalo das Po-

testades do Céu ocorrem em sequência, e não simultaneamente. Isto é importante 

que o amigo anote. O Abalo das Potestades dos Céus ocorrerá com A VOZ DE 

DEUS, que se dará apenas à altura da 7ª Taça.

 Podemos agora com todos estes dados, montar um gráfico bem compreen-

sível:

 Considere, observe o leitor que todo o capítulo 11 de Daniel destaca con-

flitos militares na história passada das nações. A CAUSA PRIMÁRIA é DE NA-

TUREZA ESPIRITUAL (ambição, ódio, poder, domínio, cobiça), mas os EFEI-

TOS são GUERRAS, etc.

 Assim visualizada a questão quanto aos conflitos militares de Daniel 11, 

podemos seguir na análise, na exegese dos versos 40-45. Cabem duas interpreta-

ções. A primeira é a seguinte: são três forças, três poderes em luta, em guerra, como 

são destacados, e que vamos tentar identificá-los:

•  “ELE”...     ???

•  “REI DO SUL”...    ???

•  “REI DO NORTE”...     ???

6

Volta de Jesus

Destruição Final
pelo fulgor de
Sua Presença

“Se levantará
Miguel”

Tempo de Graça gPeríodo das 6 Taçasf

Fim da Graça

gPeríodo da 7ª Taçaf
“Segura os ventos”

Nações Iradas – Contidas 
GUERRAS LIMITADAS,
com destruições parciais

“solta os ventos”

Início da 3ª GUERRA MUNDIAL 
Todas as nações envolvidas e atingidas

6 PRAGAS SIMBOLIZANDO:
• Ira das Nações, sem limites
• Ira de Deus - Indireta
• Destruição por meio de armamen-
tos humanos e catástrofes naturais
• Armagedom – 1ª Fase

“IRA DE DEUS DIRETA”

Finalmente Ele Intervém

7ª PRAGA

• É ouvida Sua voz
• Destruição Geral

Por meios
sobrenaturais

                GC  pág.  657    
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 O REI DO SUL está lutando “COM ELE” ... É simples: quando apenas 

DOIS estão lutando (como o caso de dois boxeadores), o “COM” de fato significa 

CONTRA.

 Mas quando são três em luta, o “COM” significa parceria, CONTRA o 

terceiro elemento. Exemplo:

 Numa guerra entre três nações: EUA, Inglaterra e Alemanha, dizemos:

Os EUA lutaram com a Inglaterra, e a Alemanha a invadiu com navios,
etc., é obvio que os EUA e a Inglaterra figuravam como aliados, e a

Alemanha invadindo a Inglaterra era a inimiga comum.

 Este é um caminho possível e que se ajusta razoavelmente ao texto e todo 

o contexto, a toda moldura básica da escatologia, caso o verso esteja apontando 

apenas uma única guerra, a 3ª e última. Daniel 12:1 destaca que sim. Ocorre ao 

“se levantar Miguel”.  

verso 40 ... “ELE”  Este é o sujeito do verso, em sequência aos 

versículos anteriores. A identificação é clara: 

IGREJA-ESTADO do VATICANO. A propósito 

não se esqueça da dupla personalidade daquele 

poder. É poder RELIGIOSO, mas é também po-

der CIVIL. É Igreja e é Estado.

 Embora rivais na 2ª Grande Guerra, EUA e Vaticano atualmente são alia-

dos. Religiosamente unidos pelo Ecumenismo. Civilmente unidos após o estabe-

lecimento de embaixadas; e militarmente unidos pelo guarda-chuva protetor da 

OTAN. (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

 Prosseguindo. Se for possível identificar com clareza o REI DO NORTE, 

inimigo comum de ambos, fica bem assentado quem será o REI DO SUL. Óbvio!

 A pergunta sobre quem é o REI DO NORTE inimigo de ambos, deve ser 

feita à Bíblia. Tão somente à Bíblia. Sua única intérprete. Não um “NORTE” indi-

cado pela geografia, ou por algum famoso especialista em política internacional, 
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ou ainda por algum eminente teólogo, mas exclusivamente pela Bíblia. Em termos 

assim compreensíveis:
BÍBLIA, diga-nos, por favor, QUEM é o REI DO NORTE? Que nação ou 
nações você estabeleceu como REI DO NORTE, no Final do Tempo do 
Fim?

 A resposta vem rápida, sem vacilação:

Leia atentamente Ezequiel 38. Ali, só ali é revelada sua identidade.

 É verdade. Um BLOCO DE NAÇÕES, desde há muito estabelecidas ao 

norte do Mar Negro e Mar Cáspio. Flávio Josefo, Dr. Young, Dr. Gesênius, Can-

tú, Heródoto, Bauman, Plínio, todos historiadores confiáveis, são UNÂNIMES 

em afirmar que os povos arrolados em Ezequiel 38 são exatamente todo o bloco 

de nações formado pela U.R.S.S., agora APARENTEMENTE desfeito. Aliás, os 

jogos de interesses entre as nações, sofrem mutações continuamente. São muito 

instáveis. Basta que se considere o artigo distribuído pelo New York Times em 31 

de março de 1994, do ex-presidente da Tchecoslováquia Václav Havel, do qual 

transcrevemos duas declarações:
New York Times, 31-3-1994 – “  1  se o Ocidente e todas as outras forças 
democráticas do mundo não tomarem medidas imediatas para submeter os 
assuntos Europeus e Eurasiáticos a uma nova ordem, outras forças podem le-
var a melhor, e o resultado será provavelmente desastroso. [...],  2  O próprio 
Ocidente está contribuindo muito para o Leste SE SENTIR DESAPONTA-
DO com o mundo em que depositava tantas esperanças no tempo da resis-
tência.”

 Outra questão importante. Aqueles povos têm confirmada sua ATUALI-

DADE no quadro profético escatológico. Duas declarações inspiradas:
Ezequiel 38:16 – “[...] NO FIM DOS DIAS sucederá que hei de trazer-te 
contra a Minha terra, [...]”

Ezequiel 38:17 – “[...] Não és tu aquele de quem Eu disse nos dias antigos, 
[...] que te traria contra eles?”

 Mas, voltando à identificação dos três poderes mundiais em luta, no tempo 

do fim, podemos tranquilamente concluir:
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 •  “ELE”    =  VATICANO (Igreja-Estado)

 •  “REI DO NORTE”   =  U.R.S.S. (Império aparentemente desfeito)

 •  “REI DO SUL”   =  EUA

 O Rei do Sul, aliado que é do Vaticano e Europa, e oponente do bloco das 

Nações do Norte, só pode ser, por inferência, os EUA, sem outra alternativa.

 Observe que o REI DO NORTE tanto na história como na Profecia é ini-

migo do ... (“ELE”) – VATICANO. Portanto jamais pode ser considerado como 

sendo Estados Unidos, aliado que é de Roma até o desfecho da história.

 Aí coligadas estão a “Besta do Mar”, a “Besta da Terra” e a poderosíssima 

“Besta do Abismo” de Apocalipse 17 (a já mencionada ILLUMINATI, que derru-

bou o domínio papal em 1798, conforme Apoc. 11:7), que tentarão impor a todos 

os povos, com o apoio irrestrito do BLOCO DOS SETE (Nações Ricas Dominan-

tes), um GOVERNO MUNDIAL, sob a liderança oculta da Illuminati. Sim, a TRÍ-

PLICE ALIANÇA: Catolicismo/Protestantismo/Espiritualismo. Mas tal imposição 

mundial não passará absolutamente na garganta de GOGUE; a ela não se subor-

dinará. Ao contrário: continuará se considerando Guardiã das Nações do Terceiro 

Mundo, e se arremeterá contra a Grande Babilônia, num desesperado e derradeiro 

esforço para ser ela, a RÚSSIA, a Senhora de um Império Mundial. Aquela nação, 

a história que o diga, sempre teve sangue imperial nas veias. Não há transfusão 

que mude sua natureza. Um armistício sim, um tratado de coexistência sim, mas 

submissão incondicional, capitulação passiva, jamais ela aceitará. Preferirá, 

antes, a destruição mútua. Seu arsenal ainda intacto será a resposta à pretensão de 

hegemonia da Grande Babilônia. Não é necessária visão de águia a qualquer estu-

dante de Filosofia da História para que se perceba esta realidade. Nem tampouco 

referendar estas afirmações com declarações de ‘experts’ em política internacional. 

Entre “trigo ou bomba, a Rússia sempre optou por bomba”. Circunstancial-

mente apenas teve agora que optar por “trigo”. Daí sua temporária abertura 

para o Ocidente.
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 Os olhos da Profecia ainda mais nos ajudam a compreender os movimen-

tos das Nações, desde que os nossos estejam untados com o bom COLÍRIO reco-

mendado pelo admirável Senhor dos Senhores. Mais um lembrete inspirado:

I Tessalonicenses 5:3 – “[...] quando disserem: Há paz e segurança; então 

lhes sobrevirá repentina destruição, [...]”

 Lembre-se sempre: as Nações Pobres é que se levantarão militarmente 

contra a Rica Babilônia, e não o inverso (ver Apoc. 18:6). E Daniel 11:40-45 e Joel 

1 e 2 descrevem tal campanha militar pelo REI DO NORTE que, portanto, jamais 

pode ser apontado como EUA. Esse país é, antes, o alvo militar das Nações Pobres 

sublevadas.

 Outro detalhe significativo:

Daniel 11:40 – “[...] entrará nas terras, e as inundará e passará.”

 Algumas traduções, são mais específicas e objetivas:

Bíblia de Jerusalém – “[...] entrará EM SUAS TERRAS [...]”

Bíblia Tradução Figueiredo – “E o rei do meio-dia pelejará contra ele no 

tempo assinalado, e o rei do aquilão marchará também contra ele como uma 

tempestade, com grande multidão de carroças, e de gentes a cavalo, e com 

uma grande armada, e entrará nas suas terras, assolá-las-á e passará.”

 Evidente, nas TERRAS do PAPADO, do VATICANO, ou seja, no CON-

TINENTE EUROPEU, como é assentado e aceito, em consulta à História e à Pro-

fecia de Apocalipse 13.

 O fato de Babilônia Antiga ‘tipo’ ter sido o REI DO NORTE, geografi-

camente, em relação a ISRAEL, no passado, não é fator determinante para que a 

Babilônia Moderna, Ocidental, o seja também; salvo se a Bíblia assim o indicasse. 

Mas as circunstâncias atuais são totalmente outras.



                                                                                         A Escatologia de Daniel 11:40-45

___
173

 Só há uma outra única alternativa à compreensão de Daniel 11:40, que nos 

parece mais coerente. É uma exegese mais segura. Novamente transcrevemos:
Daniel 11:40 – “E no fim do tempo, o REI DO SUL lutará com ELE, e o 
REI DO NORTE o acometerá [...]”

 A possibilidade mais provável é, pois, a indicação, num único texto ou 

verso, de DUAS GUERRAS MUNDIAIS DISTINTAS (a Segunda e a Terceira) 

em ocasiões diferentes:

1. Revised Version: “E no tempo do fim”

 Almeida: “E, no fim do tempo”

 A Bíblia de Jerusalém: “No tempo do Fim”

 Todos os estudiosos de Escatologia Bíblica estão concordes que o período 

“Tempo do Fim”, ou “Fim do Tempo”, teve seu início no ano de 1798, data que 

corresponde ao termo do tempo profético de 1260 anos.

 Daniel 11:40 poderia, pois, seguramente significar o seguinte:

No período compreendido desde 1798 até o

fim, o Rei do Sul lutará contra ele, e o Rei do

Norte o acometerá com ...

2.  É mais provável esta alternativa porque algumas versões não sugerem 

parceria do Rei do Sul com o Vaticano no “LUTAR COM”, mas en-

frentamento:
Almeida de 1903: “E no fim do tempo o Rei do Sul lhe dará marradas [...]”

Bíblia Judaica Completa, 2010: “Quando o tempo do fim chegar, o rei do 
sul se lançará contra ele, enquanto o rei do norte o atacará como um rede-
moinho, [...]”

Bíblia Hebraica, 2006: “Então, no fim dos tempos, o rei do sul com ele se 
chocará, e o rei do norte virá como um turbilhão [...]”

 Portanto, esta luta do Rei do Sul CONTRA “ELE”, deve referir-se à 2ª 

Guerra de 1939-1945. A do Rei do Norte, o levante militar da aparentemente des-

A Campanha do Rei do Norte
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falecida U.R.S.S., contra a vizinha Europa-Vaticano, ocorrerá a partir do Fim da 

Graça. O gráfico, então, resultaria assim:

 Os envolvimentos militares do Rei do Sul e do Rei do Norte contra “ele” 

estariam muito possivelmente, numa mesma ordem sequencial, cronológica:

A.  Primeiramente o Rei do Sul lhe dará marradas...

B.  Posteriormente, por fim, o Rei do Norte o acometerá...

 Constitui, por outro lado, exercício de interpretação insustentável apon-

tar o REI DO NORTE como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Tal 

proposição atropela todo o CONTEXTO DISTANTE, todo o quadro Profético- 

Escatológico. Dessa forma, as pedras do quebra-cabeça não se ajustam, não se 

encaixam harmoniosamente. Ressaltamos: EUA, atualmente é a nação líder da Ba-

bilônia Apocalíptica, de parceria com o Vaticano e com a Illuminati, mas não opo-

nente dessa Confederação Ocidental das nações ricas, opressoras. O Rei do Norte 

é constituído por outro Bloco de Nações, inimigo desse consórcio dominador.

 Se se observar bem Daniel 11:40-45, ver-se-á também, claramente, quem 

são alguns dos ALIADOS do REI DO NORTE e quais são algumas das Nações 

dele INIMIGAS ali relacionadas. Por aí, pois, se pode também esclarecer, elucidar 

facilmente esta questão. Tentar estabelecer identidade dos EUA como REI DO 

NORTE não subsiste à exegese. Nem o Papado, nem os EUA, invadirão Jerusalém, 

aliados que dela são. Mas a campanha ali mencionada, derribando países e con-

quistando Israel é feita pelo Rei do Norte – a Federação Russa. 

 Quanto à extensa CAMPANHA MILITAR ali empreendida pelo REI DO 

NORTE, não é difícil ser acompanhada. Dispensa, pois, maiores comentários. 

Tempo do Fim
1798

2ª Guerra
Rei do Sul (EUA)

CONTRA “ELE” – Papado

Fim da Graça
?

V. J.

3ª Guerra
Rei do Norte (U.R.S.S.)
“O” acometerá ... (Idem)
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Apenas um adendo julgamos oportuno, com relação a entrada do rei do Norte na 

Palestina:

 Na hipótese de a Nação Americana ser o Rei do Norte, a predição não se 

ajustaria ao cumprimento, visto que, como já foi dito, EUA e Israel são aliados  in-

condicionais. Mais que isto, Israel é sua “cabeça de ponte” no Oriente Médio, é sua 

menina dos olhos. Na predição profética o Rei do Norte, entre outras conquistas 

militares, realiza essa campanha contra Israel; donde se conclui que Rei do Norte e 

Israel são política e militarmente inimigos e, na sua conquista, arma ali sua tenda, 

isto é, ali se fixa, entra com o propósito de permanecer. Mas só até a volta de Jesus, 

é claro.

 A menos que haja maior luz, esta é a visão correta da escatologia de Daniel 

11, visto que Daniel 11:40-45 – Joel 2, 3 – Ezequiel 38, 39 – Apocalipse 16, 17, 

18, etc., constituem uma unidade escatológica, e estão, desta forma coesas em seus 

significados, com o amplo e harmonioso respaldo do Testemunho de Jesus, como 

até o final da presente proposta há de se observar.

 Relembrando, na segunda Guerra Mundial, EUA e Vaticano eram rivais, 

inimigos. O Vaticano se aliou à Alemanha, Itália e Japão para enfraquecer ou des-

truir a maior nação não católica do globo, para tentar outra vez, o Vaticano, reinar 

soberano, como na Idade Média. 

 Todo o quadro profético escatológico, como belo quebra-cabeças, fica 

harmoniosamente assim entendido, “cada osso junto ao seu osso”, formando um 

CONJUNTO COESO, COERENTE. ACEITÁVEL, e muito bem casado com a 

história.

 Como você, estamos ansiosos, vivamente desejosos de estudar a interes-

sante simbologia de Apocalipse 16. Mas o processo tem que ser gradativo, a fim 

de que se tenha à mão, previamente, todos os elementos necessários à sua com-

“E ARMARÁ AS TENDAS”
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 Permita-nos mais algumas observações sobre as incertezas que possam 

subsistir a respeito dos “Reis do Norte”: Gogue, Magogue, Meseque, 

Tubal, etc.

1. Os mais conceituados intérpretes são unânimes em afirmar o cunho 

ESCATOLÓGICO de Ezequiel 38 e 39. Um conjunto de profecias não 

cumpridas em qualquer tempo do passado.

2.  São divergentes quanto à época do futuro cumprimento, em três posi-

ções:

A.   ocorrerão exclusivamente antes da Volta de Jesus;

B.   ocorrerão exclusivamente após o Milênio;

C.   algumas predições ANTES, outras APÓS.

3.  Uma EXEGESE CUIDADOSA, CRITERIOSA, que não violente fra-

ses, palavras, texto e contexto... próximo e distante, será altamente 

valiosa.

4.  Buscar no Espírito de Profecia qualquer citação ou referência é indis-

pensável, a fim de poupar-nos de qualquer desvio de interpretação.

CAPÍTULO 14
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5.  O mesmo método usado no estudo da mística Babilônia deverá, obvia-
mente, ser adotado no estudo de Gogue:
A.  identificação HISTÓRICA-GEOGRÁFICA;
B.  identificação PROFÉTICA-ESCATOLÓGICA.

6.  Na interpretação, na identificação desses “Reis do Norte”, não deve-
rão ser olvidados os livros de Joel e Daniel 11:40-45, onde são tam-
bém citados. São textos igualmente escatológicos.

7.   A “UNIVERSALIZAÇÃO” de acontecimentos escatológicos pré-mi-
lênio deverá ser estudada. Equivale dizer se deveremos ou não aban-
donar o princípio da análise PROFÉTICO-HISTÓRICO-GEOGRÁ-
FICO, quando no estudo da escatologia apocalíptica pré-milênio, e 
POR QUE.

 Em outras palavras, devemos localizar geograficamente a atual Babilônia? 
E os Povos do Norte? E os Reis do Oriente? E a Besta da Terra? Etc., etc. A res-
posta é simples: se a Bíblia o faz, necessariamente devemos aceitá-la, da maneira 
como o faz, dócil e irrestritamente. Entre outras coisas, é o que também iremos 
analisar agora.
 O amigo há de perceber que algumas vezes, para se enfatizar a importân-
cia de determinadas colocações, conscientemente as temos repetido duas ou três 
vezes. Mas com enfoques diferentes para melhor conscientização do leitor.
 A Inspiração nos recomenda, insistentemente, buscar nos acontecimentos 
atuais respostas, dados para bem nos situarmos, a fim de entendermos como será o 
desfecho de todas as coisas:

Testemunhos Seletos, vol. 3. pág. 280 – “Os JORNAIS DIÁRIOS estão 
repletos de INDÍCIOS de um terrível CONFLITO em futuro próximo.”

Educação, pág. 178 – “A HISTÓRIA DAS NAÇÕES [...] FALA A NÓS. 
[...] diz-nos onde nos achamos HOJE, [...] e o que se poderá esperar no 
tempo vindouro.”

Testimonies. vol. 7 pág. 14 – “Os que se colocam sob a direção de Deus, para 
ser por Ele guiados, COMPREENDERÃO A SUCESSÃO DOS  ACONTE-
CIMENTOS que Ele ordenou.”

 Cabe muito bem, então, uma pequena análise de POLÍTICA INTERNA-
CIONAL, com curta consideração sobre a ECONOMIA MUNDIAL, ou, sinteti-
zando, um breve estudo da GEO-POLÍTICA DA FOME.
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 Bem, quanto aos “Povos do Norte”, permita-nos repetir a questão. Quem 
são, afinal? Quem nos pode dar resposta segura? Vamos buscá-la na Geo-Política? 
Na Lógica? O certo é que ambas nos darão respostas totalmente equivocadas.
 A Geo-Política classifica as Nações segundo seu assentamento geográfico. 
As Nações do hemisfério norte, são chamadas “do Norte”. São as Nações Ricas, 
o “Grupo dos Dez”. As do hemisfério sul são por ela consideradas “do Sul”. São 
os países Pobres, dezenas deles. Esta classificação tem bastante lógica. Todavia 
não se usa a lógica para a interpretação da Bíblia, da Verdade, principalmente de 
Profecias.
 Quanta coisa nela é totalmente destituída de lógica, razão porque é tão 
ridicularizada e rejeitada pela maioria dos intelectuais. É por aí que muitas vezes 
ela “confunde os sábios”. Não tem lógica, mas tem coerência, tem Princípios de 
Interpretação que ela mesma estabeleceu.
 A resposta deve ser sempre de caráter exclusivamente TEOLÓGICO. Per-
gunta-se pois à Bíblia, e à “BÍBLIA SÓ”. Ela é sua única intérprete. Apenas ela. A 
pergunta pois, a ela dirigida, deve ser da seguinte forma:

Bíblia, por estranha e surpreendente que possa ser sua
resposta, diga-nos que Povos ou Nações você classifica, no

quadro escatológico, como “REIS DO NORTE”?

 Assim está bem formulada a pergunta. Totalmente isenta de preconceitos, 
não tendenciosa. Então, com espírito de criança, devemos estar preparados para 
receber a resposta, por mais surpreendente ou desagradável que nos seja. Ainda 
que desmoronem nossos castelos e expectativas.
 Como vimos, Daniel 11:40 apenas descreve em poucas palavras as suas 
conquistas. Já o profeta Joel detalha mais amplamente sua campanha militar pró-
xima à Volta de Jesus, “cobrindo a terra toda”, e não a Palestina tão somente. Não 
uma guerra espiritual contra o Povo de Deus. Joel acrescenta dados desta campa-
nha militar do “Rei do Norte”, (ver Joel 2:20), mas não o identifica.
 Reiteramos: Ezequiel, o profeta e atalaia das nações, apenas ele tem 
a resposta. Ali, nos primeiros versos do capítulo 38. E é indiscutível o caráter 
escatológico do mesmo. Sua natureza intrínseca assim o determina. Descreve ali 
uma campanha militar de larga envergadura “no fim dos anos” (38:8). É agora, 
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justamente agora, diante da relação de povos ali registrada, que entra a HISTÓRIA, 
companheira inseparável da Escatologia.

 É aqui que se consulta historiadores confiáveis, os estudiosos da história 

antiga. Eles hão de nos dar inestimável contribuição na identificação dos mesmos, 

onde se estabeleceram, como foi sua formação, etc.

 Podem esses mesmos países (antiga U.R.S.S.) ser assim chamados “do 

Norte” por terem se situado ao NORTE DA BABILÔNIA ANTIGA, o que tem um 

pouco de sentido, visto que Ezequiel profetizou quando estava em Babilônia. Mas 

este não é um fator decisivo também (embora haja lógica) na composição da cadeia 

profética.

 Você deve ter já assimilado que a iniciativa deste conflito mundial perten-

ce aos oprimidos, dando vazão ao seu ódio contido, às paixões reprimidas contra 

a arrogante, rica e opressora Babilônia de Apocalipse 18. Só a Rússia de Marx 

(ainda não livre e isenta de sua influência) se considera líder e defensora das Na-

ções terceiromundistas. Apenas ela é militarmente forte para ousar, na consumação 

final, uma investida militar de tal porte contra o Ocidente ainda embriagado com a 

utopia, o ainda esperado “Milênio de Paz” via Globalização. Estudemos, pois, esta 

outra possibilidade profética.

 O tópico seguinte tratará da formação e identificação dos Povos do Norte.

 Neste capítulo, iremos reproduzir alguns dados históricos a nós legados 

por Flávio Josefo, Heródoto, H. G. Wells e outros, a respeito da formação dos 

povos arrolados no capítulo 38 do profeta Ezequiel. Faremos, também, algumas 

considerações com o objetivo de clarear, de proporcionar maior segurança nesta 

linha de estudos.

 Antes de tudo, porém, é interessante registrar a lista destes povos mencio-

nados no capítulo citado:

Formação e Identificação
dos Povos do Norte
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 A identificação de cada um destes povos é bem segura e confiável, por 
uma comprovação muito simples:

HÁ PERFEITA CONCORDÂNCIA NAS INFORMAÇÕES
DE TODOS OS HISTORIADORES ANTIGOS.

 Antes de mais nada, duas questões devem ser agora tratadas:
1.  Houve algum cumprimento desse avanço militar de tamanha enver-

gadura contra a Babilônia TIPO no passado? Em realidade o profeta 
Jeremias disse:

Jeremias 50:9 – “Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra Babilônia 
uma congregação de grandes nações da terra do Norte, [...]”

 Babilônia foi conquistada pelo consórcio MEDO-PERSA, ao norte, situa-
das ao sul do mar Cáspio. Já predizia Jeremias:

Jeremias 51:11 – “Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos; o 
Senhor despertou o espírito dos reis da Média, [...]”

 Como já vimos, Jeremias capítulos 50 e 51 têm DUPLA aplicação, percep-
tível pelo seu próprio conteúdo e por citações do Espírito de Profecia. Entretanto, 
Ezequiel 38 não tem nenhum cumprimento na história antiga. Tampouco exis-
te qualquer indicação da Pena Inspirada a respeito. Tais nações ali mencionadas 
jamais realizaram tal empreendimento militar contra “SEBÁ, DEDÃ, TÁRSIS” 
(verso 13), em qualquer época posterior a Jeremias.

2.  A terminologia do capítulo 38 de Ezequiel igualmente não permite 
aplicação para o cerco à Nova Jerusalém, após o milênio, pelas se-
guintes razões:

versos 2, 3 GOGUE

verso 2 MAGOGUE

versos 2, 3 MESEQUE

versos 2, 3 TUBAL

verso 5 PERSAS

verso 5 ETÍOPES

verso 5 PUTE

verso 6 GOMER

verso 6 TOGARMA
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A. A campanha militar de Gogue, Meseque, Tubal, etc., será contra 
“A TERRA DAS ALDEIAS NÃO MURADAS” (verso 11). Não 
aplicável pois à NOVA CAPITAL MUNDIAL, que é totalmente 
murada. Ademais, o alvo de Gogue em Ezequiel 38 está no plural: 
“ALDEIAS”. A campanha de Gogue em Apocalipse 20:8 como já 
foi mencionado corresponde à segunda fase do Armagedom.

B. A expressão “NO FIM DOS ANOS” (verso 8) não se ajusta ao 
período pós-milênio. Reassumiremos este assunto no estudo da 
Primeira Praga.

C. Também a investida de Gogue contra ISRAEL (verso 8), não suge-
re Israel – Povo de Deus, nem Israel – Nova Jerusalém. Note bem 
esta outra expressão: “VIRÁS À TERRA QUE SE RETIROU DA 
ESPADA” (verso 8). A Nova Jerusalém NÃO SE RETIROU DA 
ESPADA – Ela VEIO DO CÉU.

 Por estas razões e outras mais, é comumente aceito que seu cumprimento 
ocorra no fim da História. São descritos ali em Ezequiel 38, deste modo, aconteci-
mentos essencialmente escatológicos.
 Feitas estas observações, podemos considerar a origem, formação, estabe-
lecimento e índole desses povos “do norte”, “congregação grande” (38:4), “exérci-

to numeroso” (38:15) etc.

GOGUE

 Há poucas referências históricas a Gogue. John Davis, em seu dicionário 
da Bíblia, diz tratar-se de “GIGES”, chefe de povos da Lídia. Não há mais infor-
mações  valiosas. O interessante porém são as seguintes afirmações Bíblicas:

Ezequiel 38:2 – “[...] GOGUE, DA TERRA DE MAGOGUE, [...]” (ARA)

Ezequiel 38:2 – “[...] príncipe e chefe de MESEQUE e TUBAL, [...]”

 Desta feita, para se identificar Gogue, basta que identifiquemos MAGO-

GUE, MESEQUE E TUBAL. E é o que vamos fazer:

MAGOGUE

 Povo descendente de Jafé, filho de Noé:
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Gênesis 10:2 – “Os filhos de Jafé são: Gomer e Magogue, e Madai, e Javã, 
e Tubal, e Meseque, e Tiras.”

 Os Jafetitas se estabeleceram de fato, ao norte, nas proximidades do monte 

Ararat, sítio da Arca de Noé. Flávio Josefo identifica MAGOGUE com os CITAS. 

Plínio, escritor romano do primeiro século d.C. também. Idem, Cantú, John Cum-

ming. Mas merece menção o registro de H. G. Wells, em sua História Universal, 

vol. 3, pág. 481 do capítulo XX, seção 7, “Dario invade a Rússia”:

Vol. 3, pág. 482 – Dario “desejava atacar o SUL DA RÚSSIA, que 

acreditava ser a região central dos nômades CITAS, [...]” (ver mapa 

da página 484 do citado livro, reproduzido nesta página).

Mapa localizando os CITAS (Scythians) ao norte do Mar Negro e Mar Cáspio.

Vol. 2. págs. 362-363 – Heródoto “andou ao longo da costa do Mar 

Negro e acumulou considerável quantidade de conhecimentos a res-

peito dos CITAS (scythas), povo ariano que, então, se distribuía pelo 

SUL DA RÚSSIA.”

Essa era a região, a “Terra de Magogue” onde Gogue se fixou.
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MESEQUE E TUBAL

 Como se viu em Gênesis 10:2, “Gogue, príncipe e chefe de Meseque”, 

também descende de Jafé. Aliás, quase todos os povos confederados de Ezequiel 

38. Nas inscrições Assírias, MESEQUE E TUBAL estão sempre juntos. Muito in-

teressante este dado histórico, pois assim o fazem também Gênesis 10:2 e Ezequiel 

38:2 e 3.

Davis (1854-1926 d.C.) – “Nos dias de Tiglat, Pileser, (1120 a.C.) e de 

Salmanazar (859-825 a.C.) a terra de MOSCU, que é MESEQUE, estava 

situada nas montanhas ao norte da Assíria e nos limites de TABAL, que é 

TUBAL, a oeste. Encaminhavam-se para o mar Negro”.

Heródoto (484-425 a.C.) – Denomina as duas raças “Moscói e Tiberanói, 

a sudeste do Mar Negro.” (Heródoto 3.94; 7.78)

Josefo (37-100 d.C.) – Afirma que os povos de seu tempo, MOSCHE-

VOS e TOBELITAS, foram fundados respectivamente por MESEQUE 

e TUBAL.

Wilhelm Gesênius (1786-1842 d.C.) – judeu, exegeta bíblico alemão, 

em Hebrew and English Lexicon acrescenta: “MESEQUE foi fundador 

dos MOSQUÍS, POVO BÁRBARO, que habitava nas montanhas MOS-

QUIANAS [...]”

“MOSQUÍS é um nome grego derivado da palavra hebraica MESEQUE.”

“TUBAL é filho de Rafete (Jafé), fundador dos TIBERENOS, povo que 

habitava no Mar Negro, a Oeste dos MOSQUÍS.”

 Todas as conclusões a respeito dos descendentes de MESEQUE e TUBAL 

ficam, assim, bem evidentes.

TOGARMA

Dr. Gesênius – “[...] são uma nação e raiz DO NORTE, originária de GO-

MER, com abundância de cavalos e mulos [...] Alguns filhos de TOGAR-

MA fundaram a ARMÊNIA, segundo afirmam hoje os deste país.”
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Dr. Bauman – “Alguns filhos de TOGARMA se relacionam com as tribos 

TURCOMANAS da Ásia central. Parecem ser os COSSACOS e outras 

tribos vizinhas.”

 É interessante ao leitor notar o assentamento feito no livro de Ezequiel, 

bem coincidente:

Ezequiel 27:14 – “Das casas de Togarma traziam às tuas feiras cavalos e 
cavaleiros e mulos.”

GOMER

Davis – “Povo [...] veio das regiões além do CÁUCASO, para a Ásia. Era, 

talvez, o POVO CIMERIANO, que venceu GIGES.”

Dr. Young – “Estabeleceram-se no norte do Mar Negro, e daí se espalha-

ram para o Sul e para o Oeste até às EXTREMIDADES DA EUROPA.” 

(Analytical Concordance).

Josefo – Chamou os filhos de Asquenáz, entre eles GOMER, de “REGI-

NIANOS”. Um mapa do antigo Império Romano coloca-os na atual PO-

LÔNIA, TCHECOSLOVÁQUIA e ALEMANHA ORIENTAL.

 O moderno Talmud Judaico nos fornece o mesmo quadro geográfico.

 Mais uma contribuição da distribuição geográfica desses povos que deram 

origem à Rússia e países satélites, pode ser encontrada no mapa da página seguinte.

 A HISTÓRIA, pois, companheira inseparável da PROFECIA “fala a nós 

hoje”. Ela, também, é sempre apontada como “mãe e mestra”.

 A este capítulo acrescentamos ainda o seguinte: é tão grande a CONJU-

GAÇÃO DESTES DADOS HISTÓRICOS COM AS PROFECIAS BÍBLICAS 

LIGADAS AO FIM DO TEMPO DO FIM, como exposto nestas páginas até aqui, 

que merecem ser analisados com a devida seriedade, imparcialidade, equilíbrio 

e bom senso; com o mesmo espírito, enfim, com que se expõe tão interessante e 

significativa matéria. Uma honesta alternativa para ser estudada. Este pequeno ca-

pítulo é publicado apenas como uma abertura do assunto desde o início proposto.
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 Nesta página o leitor tem um mapa que, como documento histórico, acres-

centa-nos orientação e segurança quanto ao estabelecimento geográfico destes po-

vos do norte.

Mapa dos assentamentos dos descendentes dos filhos de Noé, que acompanha as Notas 
Auxiliares ao Estudo, da Bíblia REVISED VERSION, de 1895.

 Ah! sim, sobre a presença e ATUALIDADE destes “Povos do Norte” na 

Escatologia Bíblica, além das duas passagens já citadas de Ezequiel 38:16, 17, há 

notável referência a tais povos, que deverão ser evangelizados no tempo do fim:
Isaías 66:19 – “E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem envia-
rei às nações, a Tarsis, Pul, e Lude, frecheiros, a Tubal e Javã, até às ilhas 
de mais longe, que não ouviram a Minha fama, nem viram a Minha glória; e 
anunciarão a Minha glória entre as nações.”

 Aí está, bem clara, a descrição da disseminação da verdade do Sábado, 

“um sinal” entre “eles”, naquelas nações que também carecem do Evangelho no 

TEMPO DO FIM. São pois NAÇÕES NÃO CRISTÃS, o BLOCO DO NORTE.
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 O Espírito de Profecia é bem explícito, quando comenta o trabalho das 

Sociedades Missionárias e das Missões Adventistas naqueles países “pagãos”:
Profetas e Reis, pág. 374 – “Olhando ainda para mais longe através dos 
séculos, o profeta contemplou o cumprimento literal dessas gloriosas pro-
messas. [...]
 ‘Jeová declarou ao profeta que Ele enviaria as Suas testemunhas às nações, 
a Társis, Pul, e Lude [...] a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe.’” (Isaías 
66:19).

Profetas e Reis, pág. 375 – “Essas profecias de grande despertamento espi-
ritual em tempos de espessas trevas, estão sendo cumpridas HOJE no pro-
gresso dos postos missionários que estão alcançando as regiões entenebreci-
das da Terra. Os grupos de missionários em terras pagãs [...]”

 Está, pois, vista e assentada a sua ATUALIDADE, na Profecia e na Histó-
ria contemporânea. Somos tão gratos a Deus por esta segurança que nos oferece. 
Fica bem claro assim, quem são os três poderes em luta, em Daniel 11:40-45.
 Todos os dados alinhavados até aqui hão de contribuir, assim o esperamos, 
para melhor análise e compreensão de Apocalipse 16, ou seja, da ampla possibili-
dade de serem as seis primeiras pragas uma descrição simbólica das finais CENAS 
DE GUERRA. O REI DO NORTE se lançando, em algumas frentes de batalha, 
contra a GRANDE BABILÔNIA de Apocalipse 18, estendendo-se a “muitos paí-
ses” sucessivamente, como adverte Daniel 11:40, 41.

 Temos, assim, suficiente material introdutório ao estudo das Sete Pragas.

 Este trabalho não constitui outra escola de interpretação, permitida e fran-

queada pela própria natureza da Bíblia e amplamente recomendada pelo Espírito 

de Profecia, mas tão somente uma tentativa de contribuição ao estudo de escatolo-

gia, ao ajustamento de suas peças. Sempre tendo em vista os DOIS GRUPOS de 

passagens, comparando-os, medindo-os, harmonizando-os em sua aparente con-

tradição. Tal estudo poderia, assim, ser chamado, com propriedade, Estudos de 

Escatologia Comparados.

 O leitor haverá de notar, pois, com o acréscimo do capítulo seguinte, a sin-

cronia, o ajustamento significativo de todas as peças desta complexa engrenagem 

escatológica, desde Ezequiel, Daniel, Jeremias, Joel, Mateus 24 até Apocalipse, 
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etc., sem a necessidade de comentários ou conclusões forçadas, insustentáveis, 

descabidas.

 É claro que, para o leitor visualizar e bem se situar nesta gama de coloca-

ções aqui contida, despenderá tempo. Deverá ler e reler. Mas será compensador.

 Convém acrescentar, ao presente capítulo, mais um pequeno tópico:

 O estudo de Escatologia, que está sempre atado à História, é muito adver-

so. Traz em si a possibilidade ou necessidade de eventuais mudanças de conceitos, 

em parte ou no todo. E isto, se entende, não faz o gênero do teólogo. É muito indi-

gesto. Mas é necessária esta adaptabilidade, a não ser que não se importe em perder 

o sentido da realidade, para se fixar no culto à tradição.

 Considere bem o seguinte: o diálogo entre duas ou mais pessoas desarma-

das é muito menos tenso e com melhores perspectivas de bons resultados do que 

entre homens precavidamente armados. Isto mesmo ocorre com o relacionamento 

entre as Nações.

 Ainda que bem rotulado como “Conferência de Cooperação Econômica”, 

entre Países Industrializados, Ricos, e Nações em Desenvolvimento e Pobres, tais 

encontros muitas vezes quase resultaram em confrontação militar.

 De um lado: Estados Unidos da América do Norte, Inglaterra, França, Ale-

manha, Itália, Japão, Canadá, e do outro: Argélia, Nigéria, África do Sul, Argen-

tina, México, Brasil, Espanha, Portugal, Índia, Venezuela, Chile, Arábia Saudita, 

Turquia, Coréia do Norte, etc.

 Já que a pretendida GLOBALIZAÇÃO, ou NOVA ORDEM MUNDIAL, 

ou NOVA ERA, ou MILÊNIO DE PAZ, não vai mudar esse triste desenho mun-

dial, (Ricos versus Pobres) é certo que o castelo da utopia ruirá.

 São dezenas de países desesperadamente endividados, sistematicamente 

pilhados em seus minguados recursos financeiros. Agrava o quadro ainda, o esva-

ziamento desses recursos públicos pela corrupção interna nessas infelizes Nações 

Pobres.

A Política Externa e Interna da Rússia
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 A Globalização, aos olhos de todos, está encaminhando EUA e Europa 

para se tornarem os “donos da terra”, o que será absolutamente intolerável para tais 

Nações Oprimidas. A Rússia que o diga.

 Exercício difícil de ser realizado é tentar calcular o percentual do PIB (Pro-

duto Interno Bruto) para a manutenção da Rússia Militar – algo em torno de 15% 

ou mais. Com que consequência? A Rússia Civil tornou-se incapaz de sustentar a 

Rússia Militar.

 É esta a única razão pela qual adotaram a Política de Distensão: conseguir 

recursos no Ocidente para injetá-los na Rússia Civil, a fim de, quando possível, 

beneficiar a Rússia Militar. Ambas esperavam maciços investimentos ocidentais 

em seu país desde a queda do muro de Berlim.

 Trata-se apenas de uma mudança tática, política e não ideológica. Mudan-

ça pois, apenas aparente e temporária. É bom lembrar que tanto o Congresso como 

a Cúpula Militar dessa Nação permanecem ideologicamente os mesmos. Nunca 

deixarão de ser profundamente imperialistas e ainda com certa coloração marxista.

 Não há necessidade de trazer aqui a dimensão do arsenal russo, nem quan-

titativa nem qualitativamente. Vai além de nossa imaginação o que está estocado 

em terra, mar e espaço. Mais que suficiente para detonar este planeta dezenas de 

vezes.

 A meta russa de “alcançar e ultrapassar” a América do Norte (EUA) está 

mais que atingida. A superioridade russa inclusive no campo da Guerra Convencio-

nal é esmagadora, segundo alguns ‘experts’ embora aparente a figura de um “leão 

velho”. E esta superioridade é a mesma no campo de armas químicas e bacterio-

lógicas, cuja produção tem custos mais baixos que armamentos altamente sofisti-

cados. Além destes recursos bélicos, aquela nação está três gerações na frente dos 

EUA, em termos de tecnologia com armas guiadas por ondas eletro-magnéticas ou 

RAIOS ESCALARES de curtíssima onda, identificados e trabalhados por Nikola 

Tesla, físico croata, falecido em 1943.

As Duas Rússias
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 Além do mais, a fome, a ambição e o ódio sempre são péssimos conse-

lheiros, não nos esqueçamos. É o tamanho deles e não da Máquina de Guerra que 

deve nos impressionar. Assim, não é apenas a pobreza de tantos países tão esbu-

lhados que haverá de detonar o levante dos Povos do Norte contra a escatológica 

Babilônia, mas sua sufocada ambição e ódio contidos. Relembrando: povos geo-

graficamente do Leste, mas na Escatologia Bíblica, do Norte.

 É muito proveitoso transcrever abaixo algumas colocações de Gilles 

Lapouge, ex-comentarista de Política Internacional no jornal Le Monde, França, 

publicado no jornal O Estado de São Paulo em 12 de junho de 1977(!):
Gilles Lapouge – “Na realidade é ridícula [segundo Lapouge, ‘as ajudas públicas 
aos países em desenvolvimento’], se pensarmos que o endividamento dos países 
pobres a respeito dos ricos é atualmente de 180 bilhões de dólares [em 1977] – 
endividamento monstruoso que constitui a prova clamorosa da injustiça da ordem 
atual, da degradação, apesar das aparências, das ‘relações de troca’, do recuo, en-
fim, dos países pobres em relação aos ricos, que a crise não impede de aumentar, 
dramática e continuamente.”
 “Resta saber por quanto tempo a confusa debandada do presente e a lei da 
selva capitalista poderão persistir sem provocar uma explosão. Parece que o fracas-
so da Conferência de Paris deveria soar como alarma.”
 “[...] é de recear que a luta de classes descubra uma nova motivação numa 
escala planetária e que um amplo ‘SINDICATO’ DAS NAÇÕES POBRES se junte 
para pôr a navalha na garganta das NAÇÕES RICAS.”

 A este respeito, é oportuno trazer à lembrança a condição do devedor em 

relação ao credor, no intercâmbio comercial:
Provérbios 22:7 – “O rico domina sobre os pobres: e o que toma emprestado 
é servo do que empresta.”

 Em razão do desfecho indicado pelos já citados dados Profético-Escatoló-

gicos, tudo nos leva a crer que este será o comportamento russo na sua derradeira 

oportunidade: “ou Nós ou Ninguém”, como disse Putin em recente entrevista, 

referindo-se ao domínio mundial Europa & E.U.A.
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 As alianças atuais, entre a Rússia e os países Ocidentais ricos, claro que 

são um engodo. A esta conclusão haveríamos de chegar, mesmo que as predições 

bíblicas não nos revelassem assim: “quando disserem paz e segurança, haverá re-

pentina destruição” (I Tessalonicenses 5:3).

 A História, se a aceitamos como mestra, nos apresenta este triste pano-

rama. O Império Russo e Europa Ocidental, etc., nunca se consorciaram, nunca 

formaram parcerias. Afinal, lembre-se, não são irmãos de sangue. Sempre foram 

Impérios distintos sem qualquer coligação na História.

 A ausência moderadora do Espírito Santo dará ensejo a decisões surpreen-

dentes no termo da história, no relacionamento entre Nações e Nações.

 Vale a pena que seja acrescentado mais um dado importante: o bloco da 

antiga U.R.S.S. continua internamente bem amarrado por acordos, tratados, etc. A 

“U.R.S.S”, realmente nunca deixou de existir; antes, tem apenas sua nomenclatura 

alterada para “Federação Russa”. Trinta milhões de soldados russos permanecem 

nos vários países dessa comunidade. Outros documentos conjuntos visam preser-

var a unidade destes países:

•  “Tratado de Segurança Coletiva”;

•  “Tratado de União Econômica”;

•  “Declaração sobre a Observância da Soberania, Integridade Territorial 

e Inviolabilidade das Fronteiras dos Estados Membros da C.E.I.”.

 Em circunstâncias determinadas, não nos iludamos, o estremecido Império 

ressuscitará, com funestos resultados para toda a humanidade, em firme oposição 

ao pretendido domínio mundial EUA/EUROPA, pelo estabelecimento do PROJE-

TO mediúnico chamado NOVA ORDEM MUNDIAL, ou Globalização, coman-

dado pela Illuminati, a mais poderosa e rica organização, ateísta, espiritualista. 

É, embora neguem, Religião e Estado, como Igreja Católica e Vaticano. Como 

ESTADO, sua sede está, veladamente, situada no centro de Londres, cujo nome “A 

Coroa” fica assim bem camuflado, confundindo-se com a Casa Real do governo 

britânico.
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 O  livro do Apocalipse, como Daniel, é ímpar por sua constituição. É 
bem compreensível que Cristo tenha preferido nos trazer importan-

tíssimas verdades ligadas à história de Sua Igreja e à história das Nações ao longo 
dos séculos, especialmente os acontecimentos escatológicos, através de “Figuras 
e Símbolos”. Nenhum outro livro da Bíblia lança mão de tantos símbolos, de tan-
tos enigmas. Teria que ser assim, numa linguagem codificada, para ocultar dos 
inimigos da verdade e dos alheios a ela, os lances do Grande Conflito ao longo da 
história, especialmente os Acontecimentos Finais.
 Assim, paciente amigo, tais verdades não poderiam estar flutuando na su-
perfície de águas tão profundas, como é o citado livro. Inclusive, óbvio, as do 
capítulo 16.
 Note bem as disposições destes símbolos ao longo do Apocalipse:

- Cristo e a espada de Sua boca - O Cordeiro e Os Seus remidos no Monte Sião
- Os Sete Selos - As Bestas do Mar e da Terra
- Os Quatro Cavaleiros - As 3 Mensagens pregadas ... “Por Anjos”
- As Sete Igrejas - A Ceifa e a Vindima
- João e o livrinho - A Grande Prostituta
- As Duas Testemunhas - A Queda de Babilônia
- A Mulher e o Dragão - Satanás Amarrado
- As Sete Trombetas - Almas debaixo do altar, etc.

CAPÍTULO 15
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 Muito estranho, muito curioso, que apenas as 7 Pragas sejam tidas como 
literais. Um “corpo estranho” ali inserido? Em decorrência apenas desta questão, 
esquecido tudo o mais que foi anotado nesta obra, uma REAVALIAÇÃO, um isen-
to reexame já há muito deveria ter sido feito a este respeito.
 Observe atentamente as colocações destacadas pela Inspiração no capítulo 
referente ao livro de Apocalipse, a respeito da maneira como deveremos considerar 
a linguagem usada no referido livro profético, como regra básica:

Atos dos Apóstolos, pág. 583 – “Na revelação a ele dada foram desdobradas 
cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus, e a 
história da igreja foi desvelada até o fim dos séculos. Em figuras e símbolos, 
assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatas-
se, a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivesse 
inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles.”
Atos dos Apóstolos, pág. 584 – “No Apocalipse são pintadas as coisas 
profundas de Deus. O próprio nome dado a suas inspiradas páginas, “re-
velação”, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação 
é alguma coisa que foi revelada. O próprio Senhor revelou a Seu servo os 
mistérios contidos neste livro, e propõe que seja aberto ao estudo de todos. 
Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história 
da Terra, como o foram aos que viviam nos dias de João. Algumas das 
cenas descritas nesta profecia estão no passado e algumas estão agora tendo 
lugar; algumas apresentam-nos O FIM DO GRANDE CONFLITO entre 
os poderes das trevas e o Príncipe do Céu e algumas revelam os triunfos e o 
regozijo dos remidos na Terra renovada.”
  “Que ninguém pense que por não poder explicar o significado de cada 
símbolo do Apocalipse, é-lhe inútil investigar este livro numa tentativa de 
conhecer o significado da verdade que ele contém.”

 Apocalipse 16, sem dúvida, constitui também uma porção das “coisas pro-
fundas de Deus”. Vamos considerar, por exemplo, (não se aborreça por favor) a 
questão dos anjos encarregados daquelas destruições, embora já tenhamos feito 
rápida referência a eles nos capítulos 1 e 8. São esses “ANJOS” SIMBÓLICOS ou 
LITERAIS? Se literais, são ANJOS BONS os encarregados daquelas destruições.
 E os “ANJOS” das Trombetas, que liquidaram o Império Roma-
no Ocidental e Oriental, são literais ou simbólicos? Não cabe literalidade. 
Foram os Bárbaros e Maometanos que o fizeram. Assim, em respeito aos 
princípios de Interpretação Profética, também os de Apocalipse 16 hão de 
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ser simbólicos. Analise cinco comparações básicas:
• “Anjos” das 7 Igrejas:........................... Simbólicos = Líderes humanos
• “Anjos” das 3 Mensagens Angélicas:... Simbólicos = Pregadores, missionários
• “Anjos” das 7 Trombetas:..................... Simbólicos = Bárbaros, maometanos
• “Anjos segurando 4 ventos” ................. Simbólicos, inclusive o número 4 e ven-
     tos. Simbolizam anjos bons, mas não es-
     tão nos 4 pontos cardeais, presentes con- 
     tinuamente no espaço. Estão atuando nos
     líderes das nações, impedindo a 3ª guerra 
     mundial. É uma “CENA PINTADA”
• “Anjos” das 7 Pragas: ...........................Seriam literais (?) Porque? Exceção?
 Estamos quase em condições de analisar o sentido figurado de cada Praga. 
Mas é conveniente lembrar, mais uma vez, o modo como João recebeu as mensa-
gens de Apocalipse:

UM FILME, UM DESENHO ANIMADO PROJETADO EM SUA MENTE
PELO ESPÍRITO SANTO.

 A introdução às 7 Pragas (Apocalipse 15:6-8) ainda merece um pouco 
mais de atenção, consideração e análise. A similaridade com Jeremias 25 é tanta, 
que nos deteremos debruçados sobre o diálogo de Deus com Jeremias, sobre as 
figuras usadas e sua aplicação:

PARALELISMO

Jeremias 25 Apocalipse 15
a) Contra Babilônia Antiga e demais nações a) Contra Babilônia Moderna e demais...
b) Deus passa as Taças às mãos do Profeta b) Um dos Seres Viventes dá as Taças aos Anjos
c) Taça cheia do vinho da Ira de Deus
(SIMBÓLICAS)

c) Taças cheias da Ira de Deus – SIMBÓLICAS!

d) Destinado às Nações d) Vinho derramado sobre a Terra (16:1) – SIM-
BÓLICO!

e) Ira de Deus = Guerras (vs. 16) e) IDEM

 Em primeiro plano, fica destacado, pelo diálogo divino com Jeremias, que 
não ocorreu literalmente o ritual ali descrito, mas apenas uma CENA PINTADA 
em visão, para ilustrar um acontecimento futuro. A justiça divina seria executada 
através de GUERRAS. Mais que um paralelismo, quem sabe uma diretriz, uma su-
gestão. Ou uma proposição de que as Taças e o Vinho nelas contido, em Apocalipse 
15:6-7, sejam tão simbólicos como os de Jeremias 25:
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Há aí, no mínimo, um importante PRECEDENTE.
 Nada estranhável, pois, que também a Introdução às Pragas seja uma 
“CENA PINTADA”, desenhada na mente de João, para ilustrar o mesmo fato: 
fim do tratamento com misericórdia e graça, e início do tratamento com justiça 
perante as nações. Claro que a CENA é SIMBÓLICA! Idem, as Taças, o Vinho e 
portanto os Anjos. É bom lembrar que anjos em profecias nem sempre são anjos, 
mas instrumentos que Deus usa para realizar seus desígnios. A descrição feita de 
saírem do santuário pode perfeitamente significar que está no propósito de Deus tal 
destruição; indica também Sua supervisão a cada evento.
 Temos, pois, em Jeremias, repetimos, excelente precedente para encarar-
mos seriamente a possibilidade de serem SIMBÓLICAS as Pragas de Apocalipse 
16. Sim, Pragas e Ira simbolizando Guerra, dos Oprimidos contra a Rica e Opres-
sora  Babilônia (Apocalipse 18:6).
 Interessante acrescentar ainda outro dado do livro de Jeremias.

Jeremias 19:7, 8 – “Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém 
neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos 
que buscam a vida deles; e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos 
céus e aos animais da terra. E porei esta cidade em espanto e por assobio; 
todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará, por causa de todas 
as suas pragas.”

 O final do verso 8 usa o mesmo termo “PRAGAS” simbolicamente, signi-
ficando a sua queda, como nação, “à ESPADA diante de seus inimigos”.
 Portanto, biblicamente, nem sempre PRAGAS são acontecimentos SO-
BRENATURAIS. Podem ser, podem não ser. As de Apocalipse 16 aparentam ser. 
Mas podem apenas aparentar. Num livro que é TODO SIMBÓLICO, repetimos, é 
ESTRANHA A ALTERNATIVA DA LITERALIDADE. É melhor sempre, como 
Deus instantemente recomenda, NÃO JULGAR PELA APARÊNCIA. A verdade 
pode não estar na SUPERFÍCIE, já que, segundo Apocalipse 1:1, apenas Seus ser-
vos hão de entender.
 Sendo assim, propomos uma abordagem alternativa no estudo de Apoca-
lipse 16 – um exame considerando cada “TAÇA” como sendo de natureza SIMBÓ-
LICA, ou “CENAS PINTADAS”. Muito sugestiva a passagem abaixo, com uma 
segunda aplicação escatológica:

Ezequiel 33:1-7 – “Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do 
homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espa-



                                                                                                         Em Figuras e Símbolos

___
197

da sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu 
atalaia; se, quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e 
avisar o povo; 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. 
Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado; o seu sangue será so-
bre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. 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 
iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, 
pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel; por-
tanto ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso.” (AVR)

 Torna-se imperioso cavar mais fundo. O que realmente nos depara o futu-
ro? As possibilidades devem ser abordadas de todos os pontos de vista possíveis, 
para que o que possa ser clareado o seja, para que o que quer que possa ser vislum-
brado se incorpore como uma ferramenta – digamos uma lente – aos nossos olhos, 
quer permitindo maior acuidade, quer estendendo nossa capacidade compreensiva. 
Precisamos melhorar o foco e analisar minuciosamente tudo o que já conhecemos 
ou julgamos conhecer; e carecemos também, aumentar sensivelmente nossa visão 
de conjunto do “quebra-cabeças”. Isto permitiria selecionar o que é pertinente e o 
que não é.
 A nação judaica perdeu a visão de conjunto ao não se permitir o foco ade-
quado sobre as profecias de Jeremias a respeito da invasão de Babilônia, bem como 
sobre a pessoa de Jesus, rejeitando, por fim, Aquele que era a “Pedra de Esquina”, 
tornando-se-lhes então “Pedra de Tropeço”. Justo Aquele que é a peça central, fun-
damental, do “quebra-cabeças” proposto pela revelação profética.
 Talvez haja alguém que diga que não devemos centrar nossa atenção nesta 
catástrofe precedente ao também fulgurante acontecimento do retorno de Jesus, 
mas, antes, destacar apenas esta redenção final, quando o que é corruptível receber 
o toque final, o toque transformador. É verdade. Ocorre que há centenas de livros 
e vozes destacando este fim glorioso para os justos. E nem um sequer advertindo 
dos riscos, engodos e calamidades que o precedem. Por esta razão este livro aí está. 
Se está assentado, registrado em tantos lugares e de tantas maneiras, na Revelação, 
é-nos imperioso que as analisemos, para melhor nos situarmos. Afinal, o desnorte-
amento, a desorientação são altamente desfavoráveis ao exercício da fé.
 Um detalhe interessante sobre outra diferença entre os dois adventos de 
Jesus. No primeiro, a alegria veio antes com a presença consoladora de Jesus, e a 
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tristeza e catástrofe depois, com os horrores do ano 70 d.C., com Jerusalém. No se-
gundo advento, a catástrofe vem antes, e todos devem ser também alertados, como 
Jesus mesmo o fez. São tão significativos tais acontecimentos, que Jesus muitas 
vezes, em detalhes, se referiu a eles. Assim também devemos fazer. Acrescentam-
nos benefícios conhecer melhor os enganosos lances finais do Império do Mal. 
Note o amigo, no texto abaixo, a confirmação da necessidade de focar melhor tais 
assuntos:

O Grande Conflito, pág. 510 – “Todos os que estão ativamente empenha-
dos na causa de Deus, procurando  1 DESVENDAR os enganos do MALIG-
NO e APRESENTAR A  2 CRISTO perante o povo, estarão habilitados a 
aderir ao testemunho de Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda 
a humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações.”

 Desta forma é altamente relevante o presente empreendimento; traz-nos 
preciosos dividendos, e é repetidamente recomendado por Deus:

Testemunhos para Ministros, pág. 118 – “Não deixeis que as cenas so-
lenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. [...] Promovei 
NOVOS PRINCÍPIOS e ENTREMEAI a evidente verdade. Será como 
uma espada de dois gumes. Mas não sejais prontos demais em assumir uma 
atitude de controvérsia.”

 Um dos principais objetivos destes escritos não é outro senão despertar os 
de mente inquiridora, para o estudo cuidadoso, meticuloso, desta outra possibili-
dade: AS PRAGAS COMO FIGURAS. Isto porque, como é do feitio da Bíblia, 
relembramos, toda verdade e doutrina tem sempre DOIS GRUPOS DE PASSA-
GENS aparentemente antagônicos, como alternativas ao exercício do livre arbí-
trio humano. Cumpre-nos avaliar qual é mais consistente. No caso das Pragas, se 
figuradas ou se literais, a fim de avaliarmos qual alternativa subsistirá a um foco 
maior de luz, para que se constate a verdade a respeito. Tenhamos isto na mente: 
se literais, Deus será o destruidor. Se simbólicas, será Satanás. Isto é importantís-
simo saber, para melhor nos situarmos naquela ocasião, como também estaremos 
conhecendo melhor a Deus, e Seu desprazer em atuar diretamente contra o império 
do mal.
 Ambos devem ser estudados. Temos reunido e ainda estamos reunindo 
(sempre fielmente dentro de seu contexto) passagens bíblicas e do Espírito de Pro-
fecia, as quais pertencem ao segundo dos 2 GRUPOS mencionados.
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 A atitude cristã mais nobre, diante deste material aqui exposto, é “IR A 
BÍBLIA” para uma avaliação pessoal ou em grupo, afim de que se perceba “se 
as coisas são de fato assim”. Atitude menos nobre seria uma reação descabida e 
alvoroçadora. Que Deus nos guarde sempre de atitudes menos racionais, sentimen-
talistas e preconceituosas. Muito bem: tudo o que foi exposto até aqui tem como 
objetivo a preparação para a exegese lúcida de Apocalipse 16, VERSO POR VER-
SO, FRASE POR FRASE, PALAVRA POR PALAVRA.
 Finalmente agora vamos estar defronte de tão palpitante estudo. Caso o 
amigo entreveja, na exegese feita, alguma incoerência, ou contradição, ou infideli-
dade, contate-nos por favor. O que não pode nos faltar, bem sabe Deus, é honesti-
dade no trato com Sua Palavra.

___
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O ABALO DAS NAÇÕES IRADAS

 Como abertura deste capítulo, convém reportarmo-nos à época do êxo-
do, sobre um pormenor no procedimento de Moisés, por divina reco-

mendação:
Patriarcas e Profetas, pág. 263 – “Antes de ser infligida cada uma das Pra-
gas, Moisés devia descrever sua natureza e efeitos, para que o rei pudesse 
salvar-se da mesma se o quisesse.”

 Isto é muito significativo para nós hoje, por duas razões:
1. Cumpre-nos fazer o mesmo em favor de toda a humanidade: publicar, 

avisar, advertir a todos sobre a verdadeira natureza das pragas (ver 
Ezequiel 33:1-7), e seus correspondentes efeitos:

Evangelismo, pág. 29 – “Está próximo o tempo em que grandes cidades se-
rão destruídas, e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Quem, 
porém, está dando à realização desta obra o dedicado serviço que Deus re-
quer?...”

2. O livro O Grande Conflito, página 627, destaca o “caráter semelhan-
te” das Pragas Finais com as do Egito. Não são IGUAIS, mas “de 
caráter semelhante”. Clareando: o homem é semelhante a Deus, mas 

CAPÍTULO 16
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muito longe de ser igual. As Pragas Finais, ao que tudo indica, não 
são iguais às do Egito no que se refere à sua natureza, às suas CAU-
SAS, todavia iguais NO EFEITO avassalador, destruidor.

 Por tudo o que foi apresentado, há toda evidência de que são de nature-
za Simbólicas, figurando este Conflito Mundial, sem precedentes na história. O 
TRABALHO contra o CAPITAL. Os miseráveis contra os insaciáveis. Uma re-
vanche e vingança. Ação e reação, causa e efeito. Todas as Nações Oprimidas têm 
agora o “CONSENTIMENTO divino para espalhar a desolação por toda parte” em 
decorrência da ausência do moderador Espírito Santo, no Fim da Graça.
 Um conflito formidável: “Ata-os em FEIXES” para a sega final (Mateus 
13:30). Esta predição se cumpre à risca, como todas: centenas de Sindicatos das 
classes trabalhadoras e das Nações Oprimidas contra as dezenas de Sindicatos dos 
Poderosos. Tanto de Grupos como de Nações.
 É muito evidente o quadro profético-escatológico. É importante lembrar 
que a iniciativa desta conflagração pertence aos oprimidos e esbulhados. Na mira, 
para ser justiçada, está a GRANDE BABILÔNIA de Apocalipse 18. “Tornou-se 
MORADA DE DEMÔNIOS” (Apoc. 18:1) pela retirada total do Espírito Santo. 
Não mais constituída apenas pelas Grandes Igrejas confederadas, mas junto a elas 
Governos, Autoridades Civis e Militares, Poderio Econômico, Mídia, etc., etc.
 Mas, à frente de todo este grupamento opressor estão A BESTA QUE 
EMERGE DA TERRA e A BESTA QUE EMERGE DO MAR (Apocalipse 13), 
lideradas pelo Espiritualismo, a BESTA QUE SOBE DO ABISMO, na TRÍPLICE 
UNIÃO. Pela Illuminati, que em 1798 depôs o papado (Ver Apoc. 11:7). No tempo 
do fim este poder aparece CONDUZINDO A MULHER ... (Ver Apoc. 17:3 e 8) 
impondo seu projeto de globalização. Esta gigantesca e poderosa SOCIEDADE 
SECRETA continuará agindo sempre secretamente, nos bastidores da história, até 
o seu extermínio. Todos os três poderes unidos, contra o povo de Deus e contra a 
pobre humanidade, espoliada, marcada, subjugada ao fantástico e quimérico, utó-
pico e pretendido Governo Mundial.
 Esta revanche dos oprimidos há de derrubar a tão famosa Torre da moder-
na Babel. A linguagem dos oprimidos é hoje, como no passado, bem diferente da 
linguagem dos construtores: não falam a mesma língua.
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 Então, como aponta a profecia, na alça da mira estão A BESTA e SUA 
IMAGEM, EUROPA e EUA, coligados e enredados pelo espiritualismo ascenden-

te e dominante: 
Apocalipse 14:9, 10 – “Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com gran-
de voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na 
fronte, ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha 
preparado sem mistura, no cálice da sua ira, [...]” (AVR)

 Mais um dado a respeito da Geo-Política Mundial. É muito evidente, para 
qualquer observador da história antiga e contemporânea, que algumas nações te-
nham idêntica aspiração e aguardem a oportunidade, fabricada ou não, para efeti-
vá-la: o COMANDO DO MUNDO GLOBALIZADO:
 EUA    Domínio Econômico-Militar
 VATICANO (Igreja e Estado)  Domínio Político-Religioso
 RÚSSIA   Domínio Político-Militar
 CHINA   Domínio Político-Militar-Econômico

 A ILLUMINATI, tão pouco conhecida, sociedade secreta de cunho emi-
nentemente espiritualista, constitui o mais fantástico poder Político-Econômico-
Religioso-Civil e Militar, a única organização capaz de levar a efeito a sonhada 
Globalização, por ela mesma idealizada. O seu organograma é assaz impressio-
nante. Maiores considerações sobre tão famosa Pirâmide não constitui objetivo 
desta publicação. Animamos todavia o leitor a uma investigação a respeito deste 
“Carro-Chefe” e “Locomotiva”, começando pela análise do que está impresso nas 
cédulas de um dólar. Vale também uma referência à secretíssima TRILATERAL, 
sua subsidiária, ativamente engajada no mesmo projeto da Nova Ordem Mundial. 
De tonalidade igualmente espiritualista, é um braço forte da Illuminati, embora 
seus componentes insistam em afirmar sua dissolução.
 O jogo de interesse nas relações entre as nações é muito complexo e va-
riável, bem ilustrado pelo complicado de rodas de Ezequiel 1. Essas mutações 
ocorrem nos bastidores dos poderes através de pactos, alianças, tréguas e conflitos. 
Solenemente efetivados e facilmente rompidos.
 Mais duas questões, à vista de todos. A ONU está interessada e compro-
metida com a Globalização. Desempenha, pois, papel ativo, cada vez mais atuante. 
A Liga das Nações pulverizou-se, mas este Orgão está cada vez mais destacado no 
pacto das nações. Entretanto, sua Sede, lembremo-nos, não está localizada num 
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território neutro, mas numa nação forte, dominante, servindo portanto aos seus in-
teresses nacionais e mundiais, em grande medida. Através, inclusive, do seu avan-
tajado poder de veto e de voto.
 Uma segunda questão também notável: como temos dito, a Rússia, ao re-
verso do que muitos imaginam, politicamente não morreu. O seu Legislativo é ain-
da de tendência perceptivelmente comunista. Da mesma forma, a maioria de seus 
Generais. Seu temporário pacto com o Ocidente é apenas estratégico. Amealhar 
algumas divisas e desguarnecer o Ocidente de seu estado de vigilância. Ao serem 
frustrados seus sonhos de ser guindada, econômica e socialmente a um melhor 
status, tudo pode mudar. Mormente quando perceber a efetivação de um regime e 
governo global, sob a égide da Nação Americana e da Europa. A frágil estabilida-
de política e militar tenderá a ruir. Vale notar ainda que seu arsenal mal avaliado, 
é colossal. Não está sucateado como se supõe. Há de ser usado, como o indicam 
Ezequiel 38 e 39. Dois capítulos puramente escatológicos. Uma campanha militar 
para o “fim dos anos” (38:8), para o “fim dos dias” (38:16).
 É aqui que se encaixa conhecida predição, que destaca inclusive o elemen-
to surpresa, que dará alguma vantagem aos “reis do norte”:

I Tessalonicenses 5:3 – “Pois, que, quando disserem: Há paz e segurança, 
então lhes sobrevirá repentina destruição, [...]”

 É muito oportuno inserir aqui mais um esclarecedor texto da Inspiração, 
confirmando-nos o colossal arsenal mundial que será usado no período repetida-
mente referido:

Testemunhos Seletos, vol. 3. pág. 286 – “Os agentes humanos estão-se 
preparando e usando sua faculdade inventiva para fazer funcionar o mais 
poderoso aparelhamento para ferir e matar.” (do capítulo: A Última Crise)

 Será de fato surpreendente. Esmagadora surpresa. Ocorrerá justo no Fim 
da Graça, após o Selamento, quando os anjos soltarem os “Ventos”, como foi 
anteriormente considerado.
 É, principalmente por esta razão, que devemos sair das Grandes Cidades, 
primeiros alvos na estratégia militar. Tudo nos leva a crer que disporemos de ape-
nas quinze dias, desde o Decreto Dominical até a eclosão deste conflito, no fim 
da graça, quando esta unidade mundial será fragmentada, segundo profecia bem 
específica:

Apocalipse 17:12 – “E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não 
receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamen-
te com a besta.”
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Apocalipse 17:16 – “E os dez chifres que viste, e a besta, estes odiarão a 
prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queima-
rão no fogo.” (AVR)

 Convém lembrar que a besta do capítulo acima, é a que “sobe do abismo”. 
Verdade, aquela com sede em Londres, denominada “A Coroa”.
 A recomendação divina é para, promulgado o Decreto Dominical, sairmos 
“imediatamente” das Grandes Cidades. Este detalhe e advertência significam, 
praticamente, uma confirmação do curto período de tempo de que dispomos para 
escaparmos de tão furiosa tempestade.
 Mais um importante detalhe: a CAUSA apontada pelo livro O Grande 
Conflito, como fator de destruição, no Fim da Graça, são “Fogos”, “Fogos da 
Destruição”, “Bolas de Fogo”, etc. É o que nô-lo indica, também, cada Trombeta. 
Se são “fogos” a causa, a literalidade das Pragas fica efetivamente comprometida, 
pois “fogos” não transformam água em sangue, por exemplo. Algumas citações:

O Grande Conflito, pág. 631 – “O trigo será colhido e atado em molhos para 
o celeiro de Deus; o joio será atado em feixes para os fogos da destruição.”

 Vale observar que este texto está registrado no capítulo que trata dos acon-
tecimentos que se desenrolam imediatamente após a Graça.

Evangelismo, pág. 26 – “[...] para fazer com que os homens se liguem às 
confederações e uniões – atando-se a si mesmos em molhos para a queima 
dos grandes fogos dos últimos dias – tudo isso é operação de instrumentos 
satânicos. A este círculo de crime e de loucura o homem chama ‘vida’.”

 Ademais, chamamos de novo sua atenção para Vida e Ensinos, pág. 111. 
A eclosão de um CONFLITO MILITAR no Fim da Graça, que significa “O Abalo 
das Nações Iradas”, descarta a possibilidade de, simultaneamente, caírem Pragas 

Sobrenaturais pela atuação divina, visto que:

Ira das Nações e Ira de Deus não são acontecimentos
SIMULTÂNEOS, mas SUCESSIVOS.

 Um acréscimo mais sobre a causa da destruição, por “fogos”, muito escla-
recedor:

Testimonies vol. 4., pág. 49 – “As Grandes Conflagrações, desastres em 
terra e mar, que têm visitado nosso país, eram uma evidência do que está 
prestes a sobrevir ao mundo. Deus quer mostrar ao homem que Ele pode 
acender sobre seus ídolos um Fogo que a água não pode extinguir. A GRAN-
DE CONFLAGRAÇÃO GERAL está justamente à frente quando todo este 
trabalho perdido da vida, será varrido, numa noite, num dia.”
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 A exegese do texto de Testimonies vol. 4 nos mostra o seguinte:
 Deus pode ACENDER FOGOS de destruição (no futuro)...
 COMO o FARÁ? É-nos logo a seguir indicado:
 Pela GRANDE CONFLAGRAÇÃO GERAL.
 Portanto, ATUAÇÃO INDIRETA, usando os citados agentes humanos, 
como aconteceu com a antiga Babilônia.
 O essencial aí está. Apenas como ponto de partida. Um breve roteiro. O 
interessante é que todos os ramais proféticos a ele se ajustam, numa sincronia im-
pressionante, como veremos.
 O passo seguinte é proceder à exegese, verso por verso, frase por frase, pa-
lavra por palavra, de Apocalipse 16. Cada texto, da Bíblia e do Espírito de Profecia, 
ajudar-nos-á a nos desvestirmos de eventuais conceitos ainda arraigados.
 Devemos nos perguntar: o que de fato há de acontecer no término do gran-
de conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e o Arqui-enganador-destruidor?  É 
oportuno, novamente, que nos lembremos da seguinte declaração inspirada:

O Grande Conflito, pág. 623 – “[...] sua [do inimigo] obra de engano e 
destruição atingirá o auge no tempo de angústia.”

 De início, é necessário relembrar o que já foi muito considerado no co-

meço deste livro, quanto à natureza peculiar da Bíblia. Livro de fé, suas verdades 

não poderiam estar descritas de maneira tão cristalina e evidente, sem alternativas 

e opções. Seríamos então coagidos a crer, não teríamos como exercitar nossa livre 

escolha.

 Mas não, a Bíblia não cometeria tamanho desrespeito ao uso do livre arbí-

trio humano. Por isto, relembramos, toda doutrina e verdade são-nos apresentadas 

através de 2 Grupos de passagens em aparente contradição. 

 Até hoje, por razões desconhecidas, no caso do capítulo 16 de Apocalipse, 

foi apenas considerado o grupo de passagens mais à tona, mais à vista, mais per-

ceptível. Não há nenhum desdouro em destacar, como temos feito, o outro grupo. 

A Primeira Taça
Se Alguém Adorar... A Besta da Terra
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Por isto, seja considerado em todo o seu significado o texto abaixo, do capítulo “O 

Apocalipse”:
Atos dos Apóstolos, pág. 583 – “Em figuras e símbolos, assuntos de vasta 
importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o 
povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivesse inteligente com-
preensão dos perigos e conflitos diante deles.”

 Ora, o conteúdo de Apocalipse 16 é “de vasta importância”. Portanto, o 

mais coerente é que seja tratado da forma acima recomendada pela Inspiração, com 

inteligente compreensão das suas “FIGURAS E SÍMBOLOS”.

 É bom trazermos o texto completo da primeira Taça para uma cuidadosa, 

sensata e equilibrada exegese:
Apocalipse 16:1, 2 – “E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia 
aos sete anjos: Ide, e derramai sobre a terra as sete salvas da ira de Deus. E 
foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má 
e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua 
imagem.”

 Antes de qualquer análise do texto da Primeira Taça, sugerimos-lhe ler 

novamente o Capítulo 9, “Pequeno Estudo Sobre o Literalismo das Pragas”, visto 

que agora trataremos apenas da perspectiva simbólica das mesmas.

 Sempre tenha em mente a soma de informações providas pelo texto bíblico 

na descrição das Pragas em conjunção com as Trombetas:

 1ª Praga:     1ª Trombeta:

 • Sobre a Terra     • Na Terra

 • “Fogos da Destruição”   • Fogo com Sangue

 • Início da Grande Conflagração  • Trombeta = Guerra

 Um exercício de exegese inicialmente nos mostra:

 Sobre a TERRA:

 Terra, na Bíblia, tem 3 significados bem distintos:

1. Terra = Globo Terrestre   - Gên. 1:1

2. Terra = Porção Seca         - Gên. 1:10

3. Terra = Nação Americana, EUA  - Apoc 13:11
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 A grande possibilidade de estarem os EUA sendo aqui simbolicamente 
apontados, como PRIMEIRO ALVO dentro do amplo contexto de Guerra nesse 
período, é assaz considerável. Afinal é aquele país que está liderando a Grande 
Federação de Nações chamada Babilônia. É a nação líder também na perseguição 
ao povo de Deus. A advertência divina quanto a ela é, pois, procedente:

Apocalipse 14:9, 10 – “[...] Se alguém adorar Besta e a sua Imagem [...] 
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, [...]”

 Que adendo importante, este acima: tal “vinho da ira de Deus” também 
não é literal!
 O comentário inspirado desta passagem nos é também esclarecedor, refe-
rindo-se a Nação Americana:

O Grande Conflito, pág. 627 – “A NAÇÃO que por tanto tempo Ele supor-
ta, e que não ferirá antes de haver ela enchido a medida de sua iniquidade, 
segundo os cálculos divinos, beberá, por fim, a taça da ira sem mistura de 
misericórdia. 

 Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, 
sem mistura, se ameaçara fazer cair sobre os que adoram a besta e sua ima-
gem, e recebem o seu sinal. (Apocalipse 14:9-10).”

 No texto e contexto, o país aí referido é bem claro: precedido por arti-
go definido, singular! Trata-se incontestavelmente da Nação agora em foco, ainda 
que não totalmente explicitada. Apenas este texto seria suficiente para se perceber 
que aquele país precipuamente está no alvo dos “Juízos divinos”. Nenhuma outra 
nação é colocada com tamanho destaque, pelo Espírito de Profecia, como objeto 
inicial desses Juízos retribuitivos.
 Por outro lado, não poderiam tantas verdades do capítulo 16 estar registra-
das em linguagem normal. Jamais Cristo em Sua sabedoria iria, clara e diretamen-
te, anunciar que a Primeira Taça seria contra EUA, pelas razões já mencionadas. 
Tampouco diria, da mesma forma, que a Europa, sítio do Vaticano, co-perseguido-
ra, seria a vítima número dois dos Reis do Norte, e dos trabalhadores despojados 
de todos os quadrantes, atrelados aos seus SINDICATOS.
 Como vimos, será a Nação Líder atingida pelos “Fogos da Destruição”, 
por Guerra. Já vimos também quem o fará: os “Povos do Norte”, liderando as na-
ções pobres, os trabalhadores atados em feixes pelos Sindicatos, vítimas do apetite 
desmesurado da GRANDE COMPOSIÇÃO, da Babilônia Apocalíptica, aquela do 
capítulo 18.
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 Sobre esta arremetida e ofensiva contra os EUA, trazemos novamente a 
tão minuciosa predição, a respeito da campanha militar do Rei do Norte:

Ezequiel 38:10-13 – “Assim diz o Senhor Jeová: E acontecerá, naquele dia, 
que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio. E 
dirás: Subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que 
estão em repouso, que habitam seguros; todos eles habitam sem muro e não 
têm ferrolho nem portas; A fim de tomar o despojo, e de arrebatar a presa, e 
tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra 
o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e 
habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os 
seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu ban-
do para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e 
as possessões, para saquear grande despojo?”

 Nenhuma outra nação preenche tão admiravelmente cada item desta série 
de identificações nos quatro versículos acima, algumas das quais reproduzimos e 
consideramos a seguir:

verso 11 – “E dirás: Subirei contra a terra das aldeias não muradas, [...]”

 O “mau desígnio” (verso 10) projetado pelos povos anteriormente ali ci-
tados, os Reis do Norte, não se refere ao cerco à Nova Jerusalém, após o milênio, 
pelas seguintes razões:

1. Todos os povos arrolados em Ezequiel 38:1-6 são unicamente Povos 
do Leste, ao passo que a investida contra a capital da Nova Terra será 
feita por nações e povos de todas as épocas.

2. Não pode se referir à campanha contra a Nova Jerusalém, também, 
porque ela é uma Cidade murada, ao contrário do que diz o verso 11:  
“contra a terra das aldeias não muradas”.

verso 12 – “[...] contra as terras desertas que agora se habitam, [...]”

 Esta declaração destaca o modo como aconteceu sua origem e estabeleci-
mento. Que estes povos do norte, no fim dos anos, se lancem contra a nação líder 
da Babilônia (EUA) é política, militar, econômica e espiritualmente compreensível 
e aceitável. Conjuga com todo o conjunto escatológico. E é a nação americana o 
único país que preenche tranquilamente estes dois itens seguintes:

• v. 11 – É a nação símbolo da liberdade: “habitam sem muros”.
• v. 12 – Eram terras desabitadas até 1492.

verso 12 – “[...] o povo que se ajuntou dentre as nações, [...]”
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 Mais um item que descreve perfeitamente a formação da raça e população 
norte-americana, tão cosmopolita que é.

verso 12 – “[...] tem gado e possessões, [...]”

verso 13 – “[...] para levar a prata e o ouro [...]”

 Tais expressões jamais seriam usadas para os remidos na Nova Terra. Infa-
livelmente aponta para a maior nação capitalista do globo.
 A alternativa é sensata. A Taça Número Um, pertence, por justiça, àquele 
país, por ter, no fim dos tempos, privado da liberdade os seres humanos; por ter 
sacudido de si os princípios cristãos; por ter comandado a tenaz perseguição aos 
fiéis em todos os quadrantes, e por ter arrastado tantas autoridades civis e religiosas 
de outros países a tão cruel e injusta opressão final. Será, pois, a nação campeã do 
império do mal – merece a 1ª Taça. Faz jus a esta recompensa.
 Portanto, entendido está:

“TERRA” = EUA

 Apenas como lembrete, damos abaixo mais duas passagens bíblicas que 
usam a mesmo termo “Terra”, referindo-se à Nação Americana:

Apocalipse 12:16. p.p. – “E a terra ajudou a mulher [...]” [Através do des-
cobrimento da América].

Ezequiel 34:25 – “E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a 
besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos 
bosques.”

Ezequiel 34:28 – “E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera 
da terra nunca mais as comerá; [...]”

 Esta promessa aponta para as condições de segurança e tranquilidade que 
haverá na Nova Terra, e indica uma razão: a ausência da “Besta da Terra”. Apenas 
destacamos que sendo simbólicas as “ovelhas” (verso 31), a “besta fera da TER-
RA” (NO SINGULAR!) também o há de ser, necessariamente.
 Ainda um fato importante! Não há nos escritos do Espírito de Profecia ne-
nhum registro de ACONTECIMENTOS SOBRENATURAIS no período das seis 
primeiras pragas. Absolutamente nada! Tão somente calamidades como Inunda-
ções, Terremotos e a Guerra de Auto-Extermínio. Tudo fruto da promoção final do 
Arqui-destruidor. Não há um assentamento sequer indicando Deus como o agente 
da destruição, nesse período, mas apenas concedendo que o Inimigo o faça.
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 Convém ainda trazer aqui uma curta exegese do texto abaixo:
Ezequiel 39:2, 17-21 – “E te farei voltear, e te porei seis anzóis, e te farei 
subir das bandas do Norte, e te trarei aos montes de Israel.(*) [...] Tu, pois, 
ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda a espécie, 
e a todos os animais do campo: Ajuntai-vos e vinde, vinde de toda a parte 
para o meu sacrifício, que Eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos mon-
tes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos 
e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e 
dos bodes, e dos bezerros, todos engordados em Basã. E comereis a gordura 
até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o 
sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós. E vos fartareis à Minha 
mesa, de cavalos, e de carros, de valentes, e de todos os Homens de Guerra, 
diz o Senhor Jeová. E Eu porei a minha gloria entre as nações, e todas as 
nações verão o Meu juízo, que eu tiver executado, e a Minha mão, que sobre 
elas tiver descarregado.”

 (*) conferir, comparar com Daniel 11:41.
 Ezequiel 39 apresenta-nos uma série de predições aplicáveis, algumas de-
las para o período que precede a Vinda de Jesus, e outras para o período após o 
milênio. O conteúdo, o sentido de cada declaração determina quando se cumprirá.
 Mas neste texto acima queremos destacar a participação incrível de tantos 
animais neste conflito, um verdadeiro e amplo arsenal zoológico. Literal? Vejamos:
 O verso 18 destaca os “poderosos” e os “príncipes”, usando as figuras 
de carneiros, cordeiros, bodes e bezerros. O que acha? São literais ou simbó-
licos estes animais? Está muito evidente sua simbologia. E se o são, igualmente 
simbólicos são os animais referidos em Ezequiel 39:4, 17 e 38:20, os quais estão 
apontados ali como os grandes destruidores:

 • Aves de toda a Espécie (?);
 • Répteis que Se Arrastam (?);
 • Peixes do Mar (?).
 Donde procede a incrível participação literal de tais animais numa guerra 
com armamentos tão sofisticados e com um potencial de destruição jamais visto? E 
difícil tomá-los como literais. Se bezerros, bodes, carneiros e cordeiros são simbó-
licos, e são, necessariamente estes outros abaixo também. Que simbolizariam tão 
ferozes e destruidores animais no contexto em que estão? É muito evidente:
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 • Peixes do Mar  = Navios, Porta-Aviões, Submarinos,
         Barcos de Guerra, etc. (?)
 • Aves do Céu   = Aviões, Helicópteros, Foguetes, etc. (?)
 • Répteis que Se Arrastam = Tanques, Carros Blindados, etc. (?)
 Claro que você terá uma reação inicial: arrepios e calafrios. Mas, honesta-
mente, oferece a Bíblia, neste texto, outra alternativa ou possibilidade? Muitos tex-
tos proféticos fazem declarações implícitas; outros, ficam salientados, pelo óbvio, 
qual o significado dos mesmos, dos símbolos, sem que seja necessário ir em outra 
parte à busca de interpretação. Este é o caso presente. Não há a menor chance, 
neste contexto de guerra, que tais símbolos tenham outro sentido. Todavia, caso o 
amigo tenha melhor luz, informe-nos, por favor. É quase certo que não será possí-
vel encontrar outra alternativa mais coerente. Esta surpreendente realidade acima, 
pode ser notada em mais um texto confirmatório:

Profetas e Reis, pág. 299 – “Nos últimos dias da história da Terra, o concer-
to de Deus com Seu povo que guarda os Seus mandamentos deve ser reno-
vado. ‘E naquele dia farei por eles aliança com as bestas-feras do campo, e 
com as aves do céu, e com os répteis da terra; e da terra tirarei o arco, e a 
espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo 
para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignida-
de, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás 
ao Senhor.’”

 Nos últimos dias o povo de Deus não seria perturbado, absolutamente, 
por tantos animais literais, de sorte que merecesse tamanha promessa divina. In-
seridos num contexto de Guerra, como estão, só poderiam ser simbólicos. Te-
míveis e destruidores são os armamentos lançados de aviões, de barcos de guerra, 
de tanques, etc. Estes sim, na Nova Terra estarão proscritos.

 Em verdade. Que tais animais literais “comam carne”, “bebam sangue”, é 

razoável. Mas que se fartem de “carros” (Ezequiel 39:20), é altamente imprová-

vel, tão indigesto que é. Aliás, este verso faz referência a:

 “Valentes e Homens de Guerra”.

 Aí está claramente destacado o contexto histórico de uma grande guerra 

auto-destruidora. Estão aí, pois, algumas predições escatológicas que se ajustam às 

Pragas (Predição-Cumprimento), inclusive à primeira delas.
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 A situação mundial geral será a seguinte:
• Os seres humanos pecaram contra o Espírito Santo.
• Estão consolidados no mal, robotizados.
• Ódios e Paixões subiram ao extremo.
• Satanás, (que se deleita na guerra), os domina amplamente.
• Deus o permite, como Juízo retribuitivo.
• Anjos Bons protegem os selados (Salmo 91), e apenas isto.

        Não participam desta destruição generalizada.
 Tão somente, ainda, uma pequena lembrança a respeito deste clima espi-
ritual-político-econômico-militar de todos os povos. A Rússia, com seu potencial 
bélico formidável, se lança de início contra a nação rival belicamente mais forte, 
enquanto está com seu poder de fogo, com seu arsenal ainda intacto. A estratégia 
militar assim o recomenda.
 Por outro lado, entretanto, a Nação Americana está situada muito distante. 
Além disto, detém um arsenal de defesa, de resposta, e também de ataque, respeitá-
vel. Portanto, é muito improvável que haja uma INVASÃO das nações agressoras 
aos EUA.
 De fato, a profecia da Primeira Taça destaca apenas os EFEITOS deste 
ataque à distância, com aviões, mísseis, submarinos, etc., com armas químicas 
e bacteriológicas inclusive. Os resultados estão claramente descritos na seguinte 

expressão:

“ÚLCERAS MÁS e MALIGNAS”

 Todavia haverá devastação com grande mortandade “na Terra” = EUA. É 
a informação que nos é passada pela Primeira Trombeta, em seu segundo cumpri-
mento nessa ocasião:

Apocalipse 8:7 – “E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, 

e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, [...]”

 Assim, haverá ulcerações e grande mortandade provenientes do “fogo” 
profusamente lançado por Gogue e seus exércitos. Notável harmonia com os efei-
tos da Primeira Taça.
 Junto a tudo o que já foi dito nos capítulos anteriores, é o bastante sobre a 
Primeira Taça, como ponto de partida para posteriores investigações.
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“... tremerão diante da Minha face os PEIXES do mar, ...” 

(Ezequiel 38:20)

Ilustração: Paulo R. Godoy

Não poderia obviamente, ser omitida a menção às forças navais

(“peixes do mar”) no conflito mundial, também chamado de

Ira das Nações.
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“... as AVES do céu [de toda espécie] ...” 

(Ezequiel 38:20, 39:17)

Ilustração: Paulo R. Godoy

O simbolismo dos animais participantes do Armagedom I e II,

de Ezequiel 38 e 39, é admirável.
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“... e todos os RÉPTEIS que se arrastam ...” 

(Ezequiel 38:20)

Ilustração: Paulo R. Godoy

Os “répteis que se arrastam sobre a terra” tem também

participação ativa no Armagedom.
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 A respeito do verdadeiro idealizador e promotor das pragas finais, há um 
texto mais, da Inspiração, que vale a pena transcrevê-lo:

Isaías 14:3-6 – “E acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso 
do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram ser-
vir, então proferirás este dito contra o rei de Babilônia e dirás: Como cessou 
o opressor! A cidade dourada acabou! Já quebrantou o Senhor o bastão dos 
ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com 
praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem 
que alguém o possa impedir.”

 O “Rei de Babilônia”, figurando aqui Satanás (O Grande Conflito, pág. 
660), é apontado como DOMINADOR DAS NAÇÕES e AUTOR DAS PRA-
GAS, no período pós-Graça, por inferência.

 Mas a guerra nos quatro cantos da terra continua. Repetimos:

Não GUERRA ACRESCIDA DE PRAGAS, mas...
GUERRA figurada pelas PRAGAS.

 O Rei do Norte, enquanto ataca maciçamente os EUA, simultaneamente, 
avança sobre a Europa pelas razões políticas já mencionadas: sua insurreição à 
dominação mundial das nações ricas, ocidentais. Daí a descrição sutil da 2ª Taça, 
que descrevemos abaixo:

Apocalipse 16:3 – “E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se 

tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente.”

 Não cabe o literalismo pelas razões já apontadas no capítulo 9. A alterna-
tiva simbólica ajusta-se muito bem ao quadro profético, numa sequência coerente 
e admirável. As razões políticas, militares, econômicas e espirituais já foram men-
cionadas. A Europa é a segunda potência do bloco ocidental denominada “Babilô-
nia”, também totalmente comprometida, envolvida na imposição da Nova Ordem 
Mundial. Não será, por isto, poupada pelas nações do leste, apontadas na escatolo-
gia bíblica (Ezequiel 38:15) como “do norte”:

Daniel 11:40 – “[...] e entrará nas suas terras, e as INUNDARÁ, e passa-
rá.” (ARA)

 Nesta descrição acima, dois dados importantes:

A Segunda Taça
Se Alguém Adorar... A Besta da MAR
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1. Ao contrário do que ocorrerá com a nação norte-americana, haverá 
INVASÃO do Continente Europeu pelas tropas do ex-Pacto de Varsó-
via, porque estão ali encostadas, bem próximas.

2. “as INUNDARÁ, e passará” sugere ocupação total ainda que tempo-
rária, e avanço para outros países, como Israel, citado no verso 41.

 A segunda Taça sobre o MAR é clara:
Apocalipse 13:1 – “E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar 
uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres, dez 
diademas, e, sobre as cabeças, um nome de blasfêmia.”

Apocalipse 17:15 – “[...] As águas que viste, onde se assenta a prostituta, 
são povos, e multidões, e nações e línguas.”

“MAR”  =  EUROPA

 Um avanço militar dos russos e povos confederados, de tal porte como 
descrito em Daniel, não poderia ter outro resultado: mortandade sem precedentes 
na história. Daí a expressão profética: MAR EM SANGUE.
 Muito a propósito, é oportuno lembrar que os capítulos 26 a 34 de Eze-
quiel, contendo profecias de cumprimentos em até três épocas diferentes, acres-
centam dados interessantes. Um deles, referindo-se à sorte escatológica dos povos 
ateus do leste geográfico, enquanto empenhados nessa carnificina mundial contra 
Babilônia Ocidental, sofrem também revezes militares, não apenas na frente de 
combate, mas também seus países são alvejados por destruição geral. A descrição 
é curta, mas lapidar:

Ezequiel 32:6 – “E a terra onde nadas regarei com o teu sangue até aos mon-
tes; e as correntes se encherão de ti.”

Ezequiel 32:11 – “[...] A espada do rei da Babilônia virá sobre ti.”

 É figura precisa de amplo significado, embora seja destacado aqui apenas 

o derramamento de tanto sangue em todos os quadrantes. Sangue humano, e não 

um milagre da química celestial, numa transformação sobrenatural da água em 

sangue. Voltamos a afirmar: acontecimentos sobrenaturais na NATUREZA, por 

interferência direta de Deus, estão restritos exclusivamente à 7ª Praga. É assim que 

a Pena Inspirada expõe, como veremos na abordagem da 7ª Taça.
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 Ainda convém considerar a curiosa descrição da 2ª Trombeta que, em sua 
2ª aplicação, refere-se ao mesmo acontecimento da 2ª Taça:

Apocalipse 8:8 – “[...] foi lançada no MAR UMA COISA como um grande 
monte ARDENDO EM FOGO, e TORNOU-SE EM SANGUE a terça parte 
do mar.”

 A última expressão “terça parte” é indiscutível. Refere-se à primeira apli-

cação da 2ª Trombeta, a queda de Roma Ocidental entre 395 e 476 d.C., figurando 

destruição parcial, como aconteceu. A segunda aplicação da predição é muito mais 

significativa em seus detalhes. Veja que tanto na 2ª Trombeta como na 2ª Taça não 

cabem literalismo: que FOGO na ÁGUA produza SANGUE é esperar demais das 

forças em luta nesta ocasião. As figuras se encaixam harmoniosamente no quadro 

geral:

 • UMA COISA ... EM FOGO =     Bombas, ogivas, etc.

 • NO MAR   =     Europa

 • EM SANGUE   =     Sangue humano

 Uma tal interpretação da escatologia não chega a ser surpreendente, pois 

há em toda a Bíblia declarações apontando o conhecimento profético crescente, 

nas bordas do fim, e que este conhecimento se multiplicaria, de modo progressivo, 

sempre segundo a disposição divina.

 Não se põe, todavia, “ponto final” em nada. Devemos permanecer “abertos”.

 Mas, como se vê, a Europa merece a retribuição acima mencionada, por 

razões passadas e futuras.
 

 É imperioso que tais comentários e exegese sejam o mais objetivo e su-
cinto possível, sem todavia subtrair, sem omitir textos de indiscutível importância. 
Transcrevemos agora a 3ª Taça e a 3ª Trombeta, juntas, porque se complementam, 

como ocorre com as demais:
Apocalipse 16:4 – “E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas 
fontes das águas, e se tornaram em sangue.”

A Terceira Taça
Muitos Países Serão Derribados
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Apocalipse 8:10 – “E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma 
grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, 
e sobre as fontes das águas.”

 Destacamos, primeiramente, a expressão profética...

1. “RIOS e FONTES”

 Como dissemos, nos restringiremos neste capítulo ao enfoque simbó-

lico de cada taça, visto que o literal já foi amplamente comentado no 

capítulo “Pequeno Estudo Sobre o Literalismo das Pragas”.

 A primeira pergunta que se faz ao texto há de ser: É possível que o 

termo “Rios e Fontes” seja simbólico nas Pragas? Esta pergunta deve 

ser respondida com outra, dirigida a você mesmo:

 – É POSSÍVEL QUE “RIOS E FONTES” seja igualmente SIMBÓLI-

CO nas TROMBETAS?

 Não apenas É POSSÍVEL em Apocalipse 8:10, como igualmente pos-

sível em Apocalipse 16:4. Seria sumamente razoável que, seguindo os 

Princípios Gerais de Interpretação Bíblica, considerássemos as Pragas 

como Simbólicas, a exemplo do que ocorre com as Trombetas.

A. Reproduzimos a seguir, algumas passagens bíblicas onde “RIOS” 

são usados figuradamente, significando POVOS, NAÇÕES, PAÍ-

SES não tão densamente povoados: 

 Apocalipse 12:16 – “E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a sua boca, 
e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca.”

 Nesta passagem, há uma referência às perseguições empreendidas 

pelas hordas dos cruzados contra os cristãos refugiados nos Alpes 

e Pirineus, na Europa, na Idade Média. (1° cumprimento).

 Isaías 8:7 – “Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes 
e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória; e subirá sobre 
todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras.”

 Ezequiel 29:3 – “Fala, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra 
ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, 
e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim.”
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 Aí está, nos versos citados (Isaías 8:7 e Ezequiel 29:3), a descrição 

do comportamento de dois povos que não reconheciam o Deus 

Criador, Assíria e Egito.

 PASSADO  g	 EGITO  (1ª aplicação)

 PRESENTE g	 NAÇÕES DO LESTE (2ª aplicação)

 RIOS  =  Sua população, povos e nações sob sua dominação.

 Salmos 93:3 – “Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, 
os rios levantam as suas ondas.”

 O sentido figurado desta passagem também é obvio.

 Jeremias 46:7, 8 – “Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas 
águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as 
suas águas se movem como os rios; ele disse: Subirei, cobrirei a terra, 
destruirei a cidade, e os que habitam nela.”

 A nação egípcia, aqui, está figurada pelo seu próprio rio, o Nilo.

 Via de regra, sempre que “RIOS” são usados como figura de povos, na-
ções, há ali um contexto de guerra, observe bem. E em Apocalipse 16:4 
não há de ser diferente!

2. Que estes “Rios e Fontes” se tornem em sangue, mas sangue humano, 

é bem compreensível, já que Daniel 11 nos assegura que “muitos paí-

ses serão derribados”, isto é, invadidos, destruídos com grande derra-

mamento de sangue. A propósito, a descrição que a Pena Inspirada faz 

da condição do mundo NESTE PERÍODO, referindo-se à ORIGEM 

DO SANGUE inundando tudo, é esclarecedora:

 Primeiros Escritos, pág. 290 – “A Terra parecia ser INUNDADA com SAN-
GUE, e havia corpos mortos de uma extremidade dela a outra.”

 Segue-se abaixo outra referência aos acontecimentos, não sobrenatu-

rais, que deram origem a tanto sangue. Esse quadro ocorre assim que 

Jesus Se torna visível no céu:
 O Grande Conflito, pág. 642 – “Cessaram os gracejos escarnecedores. [...] 

O choque das armas, o TUMULTO DA BATALHA ‘com ruído, e OS VES-
TIDOS QUE ROLAVAM NO SANGUE’ (Isaías 9:5), silenciaram.”



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       

___
222

 Muitos dariam melhor acolhimento à ordem divina de “sair das gran-

des cidades”, primeiro passo para o subsequente abandono das cida-

des menores, tão enfatizada pela Inspiração no livro Vida no Campo, 

beneficiando a si mesmos e suas famílias, se tão somente buscassem 

entender as razões subjacentes: as cidades, hoje, são um foco de des-

truição espiritual e, amanhã, serão elas mesmas destruídas por uma 

grande conflagração, tão logo Jesus encerre Seu trabalho de Interces-

são e Misericórdia no Santuário Celestial. Portanto, a alternativa de 

interpretação escatológica que se entrevê nos textos Inspirados, os 

sinais de aproximação da eclosão de uma Terceira Guerra Mundial, 

longe de representar uma posição alarmista, é um chamamento para 

que os fiéis atendam à exortação divina e, o quanto antes, busquem 

“salvar-se desta geração perversa”.

3. Vale ainda considerar a figura usada na 3ª Trombeta como instrumento 

de destruição:

uma “grande estrela ARDENDO COMO UMA TOCHA”

•  Não é literal;

•  Vem do espaço ... muito significativo!

•   INCANDESCENTE – outra figura muito bem escolhida para 

ilustrar os fogos da destruição na conflagração geral.

A. Agora, passemos da PREDIÇÃO ao CUMPRIMENTO, em rela-

ção aos eventos da 3ª Taça:

 Os “Rios e Fontes” são, no contexto, a representação de países 

menores (militarmente, politicamente ou populacionalmente) que 

estarão, todos eles, também envolvidos nessa cruenta batalha. As 

NAÇÕES DO NORTE continuam sua campanha militar, junto 

com os oprimidos, liderados pelos seus Sindicatos que, por sua 

vez, são comandados pela “ressuscitada” U.R.S.S, agredindo e 

sendo agredidos.
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 Muitos outros países menores do Bloco Ocidental defendendo-se 

e atacando também, numa luta sem mais trégua, acordos, tratados 

de paz. Tal conflagração irá até as últimas consequências, já que 

todos estão programados no mal, pela retirada do Espírito Santo. 

Por isto a expressão de Apocalipse 16:9, 11:

 “E NÃO SE ARREPENDERAM”

 Nem espiritualmente, nem militarmente tinham como “voltar 

atrás”. Satanás, seu comandante supremo, ávido de destruição, do-

mina de maneira completa a “MENTE” de todos, como o faz com 

a de seus anjos.

 Assim é que...

 “MUITOS PAÍSES SERÃO DERRIBADOS”

 Esta é, pois, a 3ª Taça: a inevitável colheita de tantos países que se 

coligaram contra Deus, contra Cristo, contra Seus Mandamentos, 

contra Seu povo.

 Apenas mais um detalhe: a 2ª Taça está acertadamente no singular 

(MAR) porque, simbolicamente, na escatologia, em todo o globo 

só existe UM: A EUROPA. Caso houvesse de se tomar literalmen-

te como substantivo, deveria estar no plural, tantos mares que exis-

tem. Porém, a 3ª Taça está corretamente no plural porque ...

 MUITOS OUTROS PAÍSES estarão envolvidos.

... Mas nunca esmorecer, antes tem bom ânimo;
este pesadelo mundial logo vai passar.
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Apocalipse 16:8 – “E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o Sol, e foi- 
lhe permitido que abrasasse os homens com fogo.”

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

 Como já foi amplamente ventilado, o “Comentário Bíblico Inspirado” co-
loca as Trombetas como acontecimentos PASSADOS e FUTUROS (Carta 109, 
E. G. White, 1890 - ver pág. 147). Cumprem-se em duas ocasiões da história. No 
FUTURO, em composição com as Pragas. Descrevem os mesmos acontecimentos, 
dentro do princípio de “Repetição Que Se Amplia”.
 Assim sendo, novamente a pergunta:
 Se os “ANJOS” das TROMBETAS SÃO SIMBÓLICOS, por que não os 
“ANJOS” das PRAGAS? Necessariamente o são, tanto ELES, como também O 
QUE FAZEM. Estamos sendo assim repetitivos para que as cortinas da nossa men-
te permaneçam abertas.

1. A 1ª aplicação, no PASSADO, da 4ª Trombeta, aquela que FERE O 
SOL, é usada simbolicamente, claro. Mas note, NUM CONTEXTO 
DE GUERRA, a dos Hérulos contra Roma em 476 d.C. A sua 2ª apli-
cação, no FUTURO, que corresponde à 4ª Taça, sobre o Sol, não po-
deria ser diferente:

 Não se trata de alterações físico-químicas da estrutura solar, nem 
na atmosfera terrestre. Claro que esta sofrerá consequências irrepa-
ráveis, mas resultantes de explosões sem limites. Os eventos sobrena-
turais estão, repetimos, restritos à 7ª Taça, quando o céu há de “se en-
rolar como um pergaminho que se enrola”. (Apocalipse 6:14). Muitos, 
com relação ao cumprimento da 4ª Taça, têm afirmado que, naquela 
ocasião, “o Sol aquecerá sete vezes mais”. Para fazer sucumbir todos 
os habitantes do globo, bastaria que o Sol aquecesse duas vezes mais. 
Todavia muitos perdidos estarão vivos na Volta de Jesus.

A Quarta Taça
A Terra Suspira e Geme
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 A passagem que comenta literalmente sobre a LUZ DO SOL, “BRI-

LHANDO” sete vezes mais, está em Isaías, e se refere unicamente à 

condição dos dias e das noites na Nova Terra. Dias sete vezes mais 

claros que os nossos, e noites também. Um brilho, porém, não ofus-

cante, segundo o Espírito de Profecia. Eis a passagem:

 Isaías 30:26 – “E será a luz da Lua como a luz do Sol, e a luz do Sol sete ve-
zes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura 
do seu povo, e curar a chaga da sua ferida.”

 A ocasião em que isto se dará é aí indicada – “QUANDO o Senhor 

ligar a quebradura do Seu povo”, quando já restaurado.

2. O que então estaria Cristo desejando nos informar em linguagem co-

dificada, para apenas Seus servos entenderem? O que poderia simbo-

lizar “SOL”, neste contexto?

A.  SOL = JESUS?  (Apocalipse 12:1)

 O “Sol da Justiça” (Malaquias 4:2)

 Estaria, assim, o Sol figurando Jesus? Sinceramente, tão tolerante 

amigo, você acredita mesmo que Jesus é o GRANDE DESTRUI-

DOR?
B. “SOL” tem também outro significado no capítulo 16. E a diretriz 

quem dá é o próprio “Testemunho de Jesus”. Mas antes que sejam 
colocados diante de seus olhos esses textos, já baseados neles, va-
mos aquecer sua imaginação.

 O astro rei, o Sol, não é outra coisa senão uma ... BOLA DE FOGO 
enorme, bem maior, é certo, que aquelas que serão diariamente 
despejadas sobre a população mundial, especialmente as concen-
tradas nas grandes e, posteriormente, nas pequenas cidades, nessa 
última e formidável guerra, enriquecida (?) com tanta tecnologia.

 E é justo, por esta razão, repetimos, que o povo de Deus seja re-
comendado a sair prévia e apressadamente das grandes cidades 
e, depois, até das pequenas. A Inspiração descreve, em figuras de 
linguagem diferentes, este mesmo motivo para a fuga:
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 •  “VASSOURA DA DESTRUIÇÃO”
 •  “DILÚVIO DO AÇOITE”
 •  “JUÍZOS DIVINOS”
 Quais “Juízos Divinos”? perguntaria o leitor. Exatamente aqueles 

apontados por pseudo cristãos que foram vítimas deles, por não 
terem saído rapidamente das grandes cidades, assim que emitido 
o Decreto Dominical. Tais “Juízos Divinos” ali descritos no livro 
Evangelismo, são justamente as “BOLAS DE FOGO” que, numa 
grande conflagração pós-Graça, eram lançadas do espaço sobre as 
cidades e habitações. Assim que caíam, explodiam. Tais explosões 
foram descritas pela Inspiração como “flechas incandescentes” 
que voavam em todas as direções. Apenas não diz se tais “bolas 
de fogo” eram atiradas de aviões, tanques ou foguetes. Mas eram 
bombas, muito claramente perceptíveis. São dois parágrafos inspi-
rados, frutos de duas visões, uma em 1906 e outra complementar 
em 1909. Note o amigo que estas BOLAS DE FOGO, observadas 
num contexto de GUERRA, foram ali chamadas “Juízos de Deus”. 
Expressão sugestiva para nosso aprendizado. Abaixo, os dois textos:

 Evangelismo, pág. 29 – “Das janelas eu podia avistar uma terrível CON-
FLAGRAÇÃO. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e DESTAS 
BOLAS voavam FLECHAS INCANDESCENTES em todas as direções. 
Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares esta-
vam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível.”

 Evangelismo, pág. 43 – “Nas visões da noite passou diante de mim uma 
cena muito impressiva. Vi uma imensa BOLA DE FOGO cair no meio 
de lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: 
“Sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à Terra, mas não sabíamos 
que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: ‘Os se-
nhores sabiam! Por que, então não nos disseram? Nós não sabíamos.’ Por 
toda parte ouvi pronunciarem-se semelhantes palavras de exprobração.”

 Estas bolas de fogo é que são muito bem ilustradas pelo Sol da 4ª 
Taça.

C. Mas o atento leitor haverá de fazer uma pergunta mais objetiva, 
em relação à 4ª Taça:
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  O Espírito de Profecia tece comentários à 4ª Taça?
 Se o faz, coloca-a num contexto de GUERRA?
 Para tão boa e decisiva pergunta, a resposta deve estar à altura. Só 

que, em caso positivo, fica mais uma vez evidenciado o caráter 
simbólico das pragas, Mais que isto, fica sacramentado, definido, 
ou melhor, definitivamente.

 Talvez seja esta praga a mais comentada pela Inspiração, tanto no 
livro O Grande Conflito, como em Testemunhos Seletos, Profetas 
e Reis e Educação. Absolutamente todas as suas considerações es-
tão num CONTEXTO DE GUERRA, tanto os parágrafos prece-
dentes como os posteriores. E os textos bíblicos mais usados são 
dos livros de Joel, todo escatológico, e de Amós.

 As referências do livro O Grande Conflito estão no capítulo ‘Apro-
xima-se o Tempo de Angústia’, que trata dos acontecimentos que 
se sucedem após o Fim da Graça:

 O Grande Conflito, pág. 628 – “Na praga que se segue, é dado poder ao 
Sol para que ‘abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasa-
dos com grandes calores.’ (Apoc. 16:8-9).”  ←  (esta é a transcrição de 
Apoc. 16:8-9)

 A interpretação     → “Os profetas assim descrevem a condição da Terra 
naquele tempo terrível: ‘E a Terra [está] triste; ... porque a colheita do 
campo pereceu.’ ‘Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se se-
cou entre os filhos dos homens’. ‘A semente apodreceu debaixo dos seus 
torrões, os celeiros foram assolados’. ‘Como geme o gado! as manadas 
de vacas estão confusas, porque não têm pasto: ... os rios se secaram, e o 
fogo consumiu os pastos do deserto’. ‘Os cânticos do templo serão gritos 
de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová: muitos serão os cadáveres; em 
todos os lugares serão lançados fora em silêncio.’ Joel 1:10-12, 17-20; 
Amós 8:3.”

 Esteja o leitor bem atento. No parágrafo anterior, como neste, a 
Pena Inspirada primeiramente CITA ALGUMAS PRAGAS DA 
MANEIRA COMO ESTÃO DESCRITAS NO APOCALIPSE. 
CITA, isto é, TRANSCREVE. Mas note:

 CITAÇÃO NÃO É INTERPRETAÇÃO.
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 Depois de igualmente citar a 4ª Taça, (os versos 8 e 9 de Apoca-
lipse 16), é que dá início aos COMENTÁRIOS, ÀS CONSIDE-
RAÇÕES, ÀS ELUCIDAÇÕES, ou seja, à INTERPRETAÇÃO 
DA MESMA, introduzindo descrições que os profetas Joel e Amós 
fizeram da ...

CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE DA TERRA,

 CONDIÇÃO da NATUREZA, da VEGETAÇÃO, DA
 HUMANIDADE e dos ANIMAIS...

 ... em consequência desta CONFLAGRAÇÃO GERAL, dos “FO-
GOS DA DESTRUIÇÃO”, tendo em vista o tempo já decorrido 
desde o seu início, no Fim da Graça.

 As forças do mal não são coesas, mas rivais e inimigas entre si, 
como não poderia deixar de ser. Transtornaram, por renhidos e 
ininterruptos combates, a superfície da Terra, em proporções nun-
ca vistas, num cenário desolador.

 Bem se lembra o leitor que na exegese de Joel ficou constatado que todo 
aquele cenário de devastação ali descrito tem origem na campanha mi-
litar empreendida pela “NAÇÃO DO NORTE”. Isto é, pelos Povos do 
Leste Geográfico contra a Babilônia do Oeste. (Ver Joel 2:20)

 É, assim, nesta moldura, que está comentada a 4ª Taça. Mas se-
guem-se citações que acrescentam dados e esclarecimentos nesta 
direção; preditos em Joel 1:

 •  As árvores se secaram ...
 •  OS CELEIROS FORAM ASSOLADOS ...
 •  OS ARMAZÉNS DERRIBADOS ...
 •  O gado geme, não têm pasto ...
 •  Fogo consumiu a vegetação ...
 Fosse, literalmente, o calor do Sol a 210 graus, muitas coisas es-

tariam derretidas, o gado torrado e as árvores, todas elas, estariam 
em cinzas.

 Os efeitos, como descritos em Joel, também apontam, não para o 
Sol como causa, mas para destruições pelos FOGOS provindos 
daquelas famosas BOLAS.
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 Se literal tal praga, a alteração seria no “Luminar Maior”, no Sol; 

seria um acontecimento sobrenatural. Mas lembre-se que ao últi-

mo sinal sobrenatural do Tempo da Graça, a Queda das Estrelas, o 

seguinte acontecimento seria “o céu se enrolando como pergami-

nho”, exatamente na 7ª Taça, como o amigo pode constatar abaixo:

 O Grande Conflito, pág. 334 – “Depois destes sinais S. João contem-
plou, como o grande acontecimento a seguir imediatamente, o céu re-
tirando-se como pergaminho que se enrola, enquanto a Terra tremia, 
montanhas e ilhas se removiam dos lugares, e os ímpios procuravam, 
aterrorizados, fugir da presença do Filho do homem. (Apocalipse 6:12-
17).”

 É conclusiva, final, a afirmação acima. Nada sobrenatural, por 

interferência divina, ocorreria na Terra, desde a Queda das Estre-

las até a 7ª Taça. Portanto, nada sobrenatural com relação ao Sol.

 Mas ainda assim, mesmo assim, acrescentamos mais um texto 

entre outros, relacionando a 4ª Taça com GUERRA; do capítulo 

‘História e Profecia’ do livro Educação:

 Educação, págs. 179, 180 “Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das 
contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado 
de sua condenação vindoura; mas está-se formando uma tempestade, 
prestes a irromper sobre a terra; e, quando Deus ordenar a Seus anjos que 
soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá 
descrever.”

       “A Bíblia, e a Bíblia só, dá-nos uma perspectiva correta destas coisas. 
Ali estão reveladas as grandes cenas finais da história de nosso mundo, 
acontecimentos que já estão projetando suas sombras diante de si, fazen-
do o ruído de sua aproximação com que a Terra trema e o coração dos 
homens desmaie de terror.”

        [...] a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram 
assolados, os armazéns derribados, [...]

      “Estou ferido no meu coração!... Não me posso calar, porque tu, ó mi-
nha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da GUERRA. Quebran-
to sobre quebranto se apregoa: porque já toda a terra está destruída.”
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 Observou o leitor que os mesmos versículos de Joel usados no livro O 

Grande Conflito para comentar a 4ª Taça são aqui repetidos, significando que se 

trata da mesma ocorrência.

 Já basta. Tudo o mais que for dito a respeito do assunto é desnecessária 

redundância. Temos que ser breves, a fim de que esta obra seja compreensível, ob-

jetiva, para que não se confundam nela os leitores. Mas se deseja, leia novamente 

Testemunhos Seletos, volume III, págs. 283 e 284, do capítulo ‘A Última Crise’, 

observando atentamente este enfoque e contexto.

 O leitor atento já percebeu a coerência que o simbolismo das pragas apre-

senta. Há coerência, há sequência lógica, há uma estrutura harmônica. Mais que 

isto, um CONJUNTO COMPLETO. Todas as NAÇÕES estão aí incluídas. Cada 

qual com sua participação em maior ou menor escala, dependendo de seu po-

derio político, econômico, militar, etc. No conjunto das 6 Taças, NADA SOBRA 

e NADA FALTA, na sua apresentação simbólica. Não há nenhuma redundância. 

Isto é admirável. Tal consistência é mais uma evidência de seu sentido figurado. 

Excetua-se, evidentemente, a 7ª Taça, literal, porque difere das demais em sua NA-

TUREZA, em sua ORIGEM, em sua CAUSA, como já temos observado, e mais 

será dito na parte a ela referente.

 Ao acompanhar a descrição desta 5ª Taça, assim como da 6ª e 7ª, o leitor há 

de verificar por si mesmo o que foi dito acima. Mas vejamos agora a 5ª Taça. Para 

sua facilidade, a transcrevemos abaixo:
Apocalipse 16:10 – “E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da 

besta, e o seu reino se fez tenebroso; e eles mordiam as suas línguas de dor.”

 É interessante que se note: enquanto a 2ª Taça faz referência à destruição 
da Europa, dos seus países, a 5ª Taça aponta a inacreditável pulverização da SEDE 
DE UMA IGREJA, a mais influente, a mais poderosa. Descreve o fim da preten-
dida Capital Espiritual do Mundo, da “Grande Cidade”, Roma, que ao longo dos 

A Quinta Taça
O Trono da Grande Babilônia
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séculos sempre se opôs a Cristo e Seu povo, desde que se tornou capital do Império 
Mundial de Ferro, em 168 a.C. Hoje ela está, apesar de aparentar o contrário, mais 
do que nunca comprometida com a MUNDIAL SOCIEDADE SECRETA, a ILLU-
MINATI.

 A Inspiração a identifica de muitas maneiras, usando uma interessantíssi-
ma variedade de termos e expressões, cada qual destacando itens de seu caráter e 
identidade. Eis alguns:
 1.  →  “Cidade de Tiro” (2ª aplicação)  Ezequiel 26, 27
 2.  →  “Príncipe de Tiro”   Ezequiel 28:1-10
 3.  →  “Rei”     Daniel 11:36
 4.  →  “Ele”     Daniel 11:40
 5.  →  “O Homem do Pecado”   II Tessalonicenses 2:3
 6.  →  “Besta Fera do Mar”   Apocalipse 13:1-10
 7.  →  “A Grande Prostituta”   Apocalipse 17:1
 8.  →  A Grande Cidade”   Apocalipse 17:18
 9.  →  “Rainha”    Apocalipse 18:7
 Mas é do Espírito de Profecia uma expressão também lapidar:

O Grande Conflito, pág. 570 – “[...] gigantesco sistema de engano [...]”

 Tal qualificativo se ajusta bem ao seguinte texto:
Apocalipse 18:23 – “[...] TODAS AS NAÇÕES FORAM ENGANADAS 
PELAS TUAS FEITIÇARIAS.”

 Mas jamais poderia crer o mundo ecumênico que seu desaparecimento 
pudesse ocorrer. Deve o amigo se lembrar que a Igreja Católica constitui:
 •  A MAIS ANTIGA.
 •  A MAIS BEM ESTRUTURADA e
 •  A MAIS SÓLIDA INSTITUIÇÃO HUMANA de toda a história. Nações 
e governos têm vindo e ido. Organizações de todos os tipos emergem e submergem 
num breve lapso de tempo; mas Roma, o Vaticano, é de fato uma “obra-prima” do 
gênio humano. Deve ter, para tanto, uma parceria muito estreita com forças mais 
que humanas, ardilosamente ocultas.
 O Cardeal Gibbons descreve com muita propriedade, com muito bom des-

taque, esta instituição sem paralelo:
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 “Perpetuidade, ou duração até o fim do tempo é um dos sinais mais distin-
tos da Igreja.
 A indestrutibilidade da Igreja Católica, é realmente maravilhosa e bem cal-
culada para excitar a admiração de toda a mente que reflete [...]
 Filhos da Igreja, nada temais aconteça o que acontecer. Cristo está com 
ela, e por isto ela não pode soçobrar. [...] Não manteve ela firmemente o seu 
curso através de tempestade e raios de sol? O cumprimento do passado é a 
maior segurança para o futuro.
 Por entre as contínuas mudanças nas instituições ela é a única Instituição 
que nunca muda. Por entre as ruinas universais dos monumentos da terra, ela 
é o único monumento de pé, suntuoso e preeminente. [...] Por entre a Destrui-
ção Geral dos Reinos seu reino jamais foi destruído.”

(Cardeal Gibbons, The Faith of Our Fathers, págs. 50, 51 e 61).   

 A sua arrogância, vaidade e orgulho, provindos de suas características úni-
cas, as quais são objeto de tanta admiração e culto, são muito bem destacadas pela 
inspiração:

Ezequiel 27:3 u.p. – “[...] Eu sou perfeita em formosura.”

Ezequiel 28:9 – “[...] Eu sou deus [...]”

Daniel 11:36 – “E este rei fará conforme a sua vontade; e se levantará, e 
se engrandecerá sobre todo deus, e contra o Deus dos deuses falará cousas 
maravilhosas [...]”

Apocalipse 13:3 – “[...] e toda a terra se maravilhou [...]”

Apocalipse 17:4 p.p. – “A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, 
e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas; [...]” 

Apocalipse 18:7 – “[...] ela se glorificou, e em delícias esteve, [...] Estou 
assentada como rainha, [...]”

 A sua punição, posta em destaque numa das Taças, decorre justamente de 
sua desmesurada grandeza, ambição e orgulho, e do tão bem e pacientemente urdi-
do complô mundial para que pudesse reinar sobranceira, de maneira dominadora, 
esmagando impiedosamente os protestantes na Idade Média e os guardadores dos 
Mandamentos de Deus antes e depois do fim da graça. E também por participar da 
opressão econômica do mundo que ajudou a globalizar, ainda que por curto período.
 Permita o leitor um adendo a respeito de sua pretendida supremacia ecu-
mênica mundial. Você agora poderá ver até onde ambiciona chegar, com os ajusta-
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mentos doutrinários entre as várias Igrejas, destacando-se como a maior impulsora 
e beneficiária, na efetivação da união tríplice: Protestantismo, Espiritualismo e 
Catolicismo:

1. UNIÃO “EM UM SÓ CORPO”...  (observe GC pág. 588)
2. UM SÓ “CREDO UNIVERSAL”  (observe GC pág. 445)

 Mas vamos considerar seu merecido desaparecimento. Ao se analisar todo 
o material profético a respeito, fica a impressão seguinte: a Europa foi subjugada 
pelas forças do “norte”, que agora ousa se voltar contra a Capital da Grande Ba-
bilônia, até então poupada numa conflagração que se amplia irreversivelmente. 
Finalmente “a grande cidade” é atingida:

Apocalipse 18:10, 16, 18, 19 – Aquela “forte” e “grande CIDADE”

Apocalipse 18:8 – “[...] e será queimada no fogo; [...]”

Apocalipse 18:9 – “[...] o fumo do seu incêndio.”

Apocalipse 18:17, 18 – “Se puseram de longe” vendo “o fumo do seu in-
cêndio”

 Diferentemente de todas as outras organizações religiosas, sua sede física 
estava militarmente bem ao alcance das nações “do norte” bíblico, ou “do leste” 
geográfico.
 Numa expressão que só mesmo a inspiração conseguiria, é registrada a 
última pergunta de Deus ao pretenso ser divino, o papa. Desaparece sem abrir mão 
de sua pretendida infalibilidade e divindade, não reconhecida pelos seus algozes:

Ezequiel 28:9 – “Porventura pois de alguma maneira, dirás diante d’aquelle 
que te matar: Eu sou Deus; sendo tu homem, e não Deus, na mão do que te 
traspassa?” (Almeida, 1903).

 Finalmente desaparece a Sede do pretendido Império Mundial. Pretendido 
inclusive pelo arqui-enganador, que aspirava eternizar aqui seu Império do Mal, na 
sua longa disputa com Cristo, pela “POSSE DA TERRA”. Mais um lance por ele 
perdido.
 O caráter rápido e total dessa punição pelos reis do norte é assim descrita, 
numa significativa e vívida ilustração:

Apocalipse 18:21 – “E um forte anjo levantou uma pedra, como uma grande 
mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada Babilônia, 
aquela grande cidade, e não será jamais achada.”
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 A Europa, agora sob novo comando, visto ter sido subjugada na 2ª Taça, 

também participa de tão memorável evento:
Apocalipse 17:16 – “E os dez chifres [...] a queimarão no fogo”.

 Assim, não seria completa, não seriam lapidares as descrições em Apoca-

lipse 16, se não contivesse, numa Taça específica, a final ruína da Capital do preten-

dido SACRO IMPÉRIO MUNDIAL. Este Secular Monumento do Engano merecia 

de fato um destaque especial, uma “Taça Comemorativa” ao seu extermínio.

 Seria oportuno reler todo o conteúdo de Jeremias capítulos 50 e 51, tão 

citados em Apocalipse, e anotar uma série de informações a respeito de Babilônia 

Apocalíptica; ali são registrados dados tanto sobre seu caráter como sobre seu fim. 

Em verdade que há uma 2ª aplicação profética para o tempo do fim em muitos da-

queles textos, muitos deles citados em Apocalipse 18, ora se referindo à Babilônia 

Mundial, ora àquela GRANDE CIDADE, sua admirada Sede. Leia também mais 

dados sobre as ocorrências da 5ª Taça no capítulo que trata da 5ª Trombeta, visto 

que, em muito, correspondem aos mesmos acontecimentos.

 Finalmente analise mais algumas questões:

 QUEM DE FATO DESTRUIU A GRANDE CIDADE ?

1. Os “Reis do Norte”, então já no comando do que resta dos Dez Chi-

fres? ou

2. O “Anjo” de Apocalipse 16:10?

 Está muito bem visto que a 1ª alternativa é segura e certa.

3. Esse anjo da 5ª Taça é Simbólico ou Literal? E o da 5ª Trombeta? 

Como, por quê?

 Necessariamente terá que ser Simbólico, pois “A GRANDE CIDADE 

QUE DOMINA SOBRE OS REIS DA TERRA” foi queimada, efetivamente, por 

seus inimigos, os povos por ela oprimidos (Apocalipse 18:6).

 Sendo um ANJO SIMBÓLICO, como em verdade é, assim como igual-

mente os dois seguintes das 6ª e 7ª Taças, como ajustar a seguinte dificuldade:
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•  foram 7 Anjos Literais que saíram do Santuário

    ou

•  4 Anjos Literais e 3 Anjos Simbólicos. Isto, se tratarmos as quatro pri-

meiras taças como literais e as duas seguintes como simbólicas, como 

alguns comentaristas assim consideram.

 A propósito, cabe uma pergunta: o sétimo Anjo, que também sai do San-

tuário, da presença de Deus, é simbólico ou literal? Se literal, é ele quem atuará na 

destruição final, ou será, de fato, Cristo. Este “Anjo” é, pelo que se depreende, tão 

simbólico como seus predecessores.

 Assim, a priori, em consideração aos Princípios Básicos de Interpretação...

OU OS 7 ANJOS, TODOS ELES, SÃO LITERAIS
OU TODOS ELES SIMBÓLICOS.

 Eis aí, pois, uma seríssima dificuldade a ser transposta para um honesto 

estabelecimento final da pretendida LITERALIDADE, não só dos ANJOS, como 

também das TAÇAS que levam os líquidos “químicos”, com fórmulas diferentes 

para terem resultados diferentes.

 Um atento estudo sobre a literalidade ou não dos anjos em todo o livro de 

Apocalipse é altamente compensador. Sobre a 5ª Taça já é o bastante. 

 Finalmente, o GIGANTE ASIÁTICO acordou, entrou em cena, não que 

estivesse em realidade dormindo, mas, ao invés, bem atento aguardando sua hora 

estrategicamente certa de avançar sobre as nações em luta, já a esta altura bem 

desgastadas e militarmente enfraquecidas. É este o terceiro bloco de nações que 

também sonha se tornar um império mundial.

 Um exército estupendo, como já referido na 6ª Trombeta:
Apocalipse 9:16 – “E o número dos exércitos de cavaleiros era de duzentos 
milhões; [...]”

A Sexta Taça
A Entrada da China no Espólio
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 Embora tenha a China condições de organizar uma infantaria desse por-
te, vale lembrar que, sem dúvida, outras nações próximas e dela aliadas, também 
avançam sobre o despojo. Note, para tanto, que está no plural a referência às mes-
mas:

Apocalipse 16:12 – “O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio 
Eufrates; e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis 
do oriente.”

 Ultimamente alguns expositores têm proposto que tais “Reis do Oriente” 
se referem à vinda de Cristo, na glória de Seu Pai e com todos os santos anjos. 
Todavia, pondere nas questões abaixo:

1. Em lugar algum da Bíblia há qualquer referência a ANJOS sendo tra-
tados como “Reis”, abrindo, então, um precedente importante para 
que se admita “Reis do Oriente” se referindo a “Cristo e Seus Anjos”. 
Além do mais, Deus o Pai, também Rei, permanecerá no Céu. Deve-
ria, pois, tal expressão estar no singular, referindo-se ao único Rei que 
se aproxima: Jesus.

2. Que “Eufrates” seria esse que, caso não fosse secado, impediria o re-
torno de Cristo? A queda dos países árabes, dos povos muçulmanos? 
De fato, não há NADA, acontecimento algum na Terra, por grandioso 
que fosse, que pudesse constituir uma barreira à manifestação de Jesus 
e Seus Anjos em glória e imedido poder.

3. Na OPERAÇÃO TIPO, na antiga Babilônia, o secamento literal do 
Rio Eufrates deu ensejo não a qualquer interferência dos exércitos 
celestiais, mas ao assalto final das tropas inimigas de Babilônia, os 
Medo-Persas, para estabelecerem eles o seu sonhado império mun-
dial. Assim, foi com a Babilônia TIPO e, assim também, tudo nos leva 

a crer, será com o ANTÍTIPO, a BABILÔNIA APOCALÍPTICA.

O SECAMENTO DO EUFRATES

 Com respeito a este acontecimento que dá condições ao avanço das forças 
chinesas e seus aliados, uma constatação:
 Muito se fala sobre o visível crescimento do ISLAMISMO no mundo, cujo 
trabalho de “evangelização” é feito à ponta de espada, conforme recomenda o Al-
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corão. Mas as nações árabes, islâmicas, nunca terão um exército à altura para esta 
ocasião. Os povos árabes são pobres, semi-primitivos, embora seus governantes 
tenham impressionante soma de dólares para tanto. Falta-lhes também tecnologia 
suficiente para a fabricação e o manejo de armamentos sofisticados, competitivos, 
em alta escala.

 Bem, de acordo com Apocalipse 16:12, o simbólico Rio Eufrates, signifi-
cando os povos árabes ali situados, num contexto de guerra “SECOU-SE”, foram 
anulados, dizimados, desmantelados. Afinal, o domínio sobre estas nações sem 
dúvida está disputadíssimo, tanto por Babilônia Apocalíptica como pelas Nações 
do Norte, na seguinte conjuntura:

Ganha a Guerra, em grande medida, quem controlar, quem dispuser de
COMBUSTÍVEL para mantê-la. A razão do “secamento do Eufrates” estaria aí.

 Nem o Iraque, nem a Arábia Saudita, nem o Irã, nem a Síria, nem a Turquia 
e Afeganistão tem, juntos, qualquer força militar expressiva, significativa para se-
rem considerados. Simplesmente “secaram-se” a esta altura, dando agora, plenas 
condições à China e seus aliados para seu avanço, não por via aérea ou marítima, 
já que não dispõe de Marinha ou Força Aérea que se preze. Ou este “secamento” 
poderia significar uma redução significativa de sua população, por conflitos inter-
nos e intervenção externa. Por morticínios e emigração. 
 A China avança sobre o espólio das nações fustigadas, desgastadas pelo 
conflito que já dura quem sabe meses. Uma infantaria fantástica, com 200 milhões 
de soldados, enxameando, de início, os territórios, as nações mais próximas (ver 
Apocalipse 9:16), para, inclusive, apoderar-se da riqueza petrolífera da região.
 Ao que parece, é em decorrência de seus movimentos militares agora ini-
ciados, que a Rússia se vê em pânico, visto que suas exauridas tropas estão es-
palhadas em várias frentes: na Europa, Oriente Médio, África quem sabe. Daí o 
registro escatológico:

Daniel 11:44 – “Mas os rumores DO ORIENTE e DO NORTE o espantarão; 
[...]”

 Milhões de soldados chineses cruzando as extensas fronteiras russas, num 
surpreendente ataque, pela retaguarda e certamente pelo “rei do sul”, a Besta da 
Terra, via Alasca.
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 Alguns expositores que merecem todo o nosso respeito afirmam que o 

início do Armagedom ocorre na 6ª Taça apenas, com o Secamento do Eufrates. 

Mas vale lembrar que o SECAMENTO DO EUFRATES DA BABILÔNIA TIPO 

CONSTITUIU O ASSALTO FINAL à sua queda, e não o ASSALTO INICIAL. A 

queda de sua capital, único e último reduto de resistência aos Medo-Persas, ocor-

reu após 2 anos de cerco. Naquela ocasião, todo o território babilônico já havia sido 

dominado.

 Assim, a 6ª Taça constitui, ao que tudo indica, NÃO O ASSALTO INI-

CIAL DO ARMAGEDOM, mas o ASSALTO FINAL, em sua 1ª fase, interrom-

pido pelos acontecimentos sobrenaturais não esperados da 7ª Taça. Como já foi 

bem comentado e respaldado com textos da Inspiração, o ARMAGEDOM teve 

seu início com a retirada do Espírito Santo no Fim da Graça. Apenas Sua presença 

restringia os “ventos contidos” das “nações iradas”.

 Releia para nova constatação, o capítulo 7, “O Fim da Graça”, onde estão 

os textos inspirados que apontam para essa ocasião o início do Armagedom.

 Do Testemunho de Jesus tem-se a garantia complementar da participação 

da China nesta última batalha sem vencedores:
Parábolas de Jesus, págs. 178, 179 – “Homens que pretendem ser cristãos 
podem defraudar e oprimir os pobres; podem roubar aos órfãos e viúvas; 
condescender com seu ódio satânico por não poderem dominar a consciência 
dos filhos de Deus; porém Deus trará tudo isto a juízo. ‘Porque o juízo será 
sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia.’ (S. Tiago 2:13). 
Brevemente estarão perante o Juiz de toda a Terra, para prestar contas pelos 
sofrimentos físicos e morais infligidos à Sua herança. [...] Deus lhes pagará 
dobradamente por seus pecados. Referente a Babilônia, o símbolo da igreja 
apóstata, diz a Seus ministros de juízo: ‘Os seus pecados se acumularam até 
ao Céu, e Deus Se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela 
vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras: no cálice em 
que vos deu de beber dai-lhe a ela em dobro.’ (Apocalipse 18:5, 6).

 Da ÍNDIA, da ÁFRICA, da CHINA, das ilhas do mar, dos milhões de 
oprimidos dos países chamados cristãos, sobe para Deus o clamor do tor-
mento humano. Esse clamor não permanecerá muito tempo sem ser atendido.”
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 Não olvidemos, pois, que algumas informações da 6ª Trombeta, em sua 

segunda aplicação futura, se somam às da 6ª Taça. Transcrevemos, pois, o seu con-

teúdo:
Apocalipse 9:13-16 – “O sexto anjo tocou a sua trombeta; e ouvi uma voz 
que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a 
qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que se 
acham presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos 
que  haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de 
matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros 
era de vinte mil, vezes dez mil; pois ouvi o número deles.” (AVR)

 De todas as informações do texto acima, quais dados cabem no futuro, res-

peitando sempre os Princípios de Interpretação Profética? Consideremos alguns:

1. Tradução de Knox – “E o ajuntamento dos exércitos que os seguiam em 
cavalos (pois ouvi chamar os seus ajuntamentos) era vinte mil exércitos de 
dez milhares.”

 Tradução Americana – “O número das hostes de cavaleiros era duas vezes 
10.000 vezes 10.000.”

 Revised Version – “O número das tropas de cavalaria era duas vezes dez mil 
vezes dez mil.”

 Este imenso exército, numérico, matemático, de 20.000 vezes 10.000, 

igual a 200.000.000 de soldados, não está fora da realidade do poten-

cial humano da China. Nenhuma outra nação teria população suficien-

te para alistar tal número de soldados em sua infantaria, principalmen-

te.

 Trata-se, ao que tudo indica, de um número bem definido, literal. Se 

simbólico, convém lembrar que, quando profecias tratam com núme-

ros, a realidade-cumprimento é imensamente superior à predição, o 

que torna, neste caso específico, impossível um exército de tal magni-

tude.

2. Apocalipse 9:17 – “[...] e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de le-
ões; e DE SUAS BOCAS SAÍA FOGO, FUMO E ENXOFRE.”
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 Tal descrição cabe muito bem tanto para o passado, como para o fu-
turo. Os cavalos eram os “carros de guerra”, os veículos usados pelos 
soldados na guerra que levou a derrota à Turquia. No futuro próximo, 
na 6ª Taça, os veículos da infantaria chinesa são melhores, e deles 
também cuspirá “fogo”, “fumo” e “enxofre”.

3. Apocalipse 9:19 – “Porque o poder dos cavalos está NA SUA BOCA E NAS 

SUAS CAUDAS.”

 Não há como tomar literalmente estes cavalos destruidores. Não exis-
tiram similares em toda a história. Estes instrumentos de guerra devem 
ser seriamente adaptados à realidade. Ainda porque se acrescenta um 
dado a estes incomparáveis cavalos militares:

 “As suas CAUDAS são semelhantes a SERPENTES, ...
e com elas danificam”

 CAUDAS INIGUALÁVEIS estas desses cavalos anômalos. Com elas 
danificam: têm que ser caudas de alta tecnologia...

4. Apocalipse 9:18, 20 – “Por estas PRAGAS”

 Este dado acima se ajusta melhor no futuro, na 6ª Taça, que no pas-
sado. Mas o interessante é notar, reiteramos, que esta guerra descrita, 
estes “FOGOS” destruidores, são aqui nas Trombetas tratados como 
PRAGAS. É de se considerar atentamente.

5. Apocalipse 9:20, 21 – “E NÃO SE ARREPENDERAM”

 Situação apenas verificada no futuro, após a Graça, quando não mais 
haverá conversões: “Quem é injusto, continue injusto”, etc. Tal condi-
ção humana é também destacada em Apocalipse 16:9, 11, na descrição 
da 4ª e 5ª Taças.

 Como o objetivo deste livro é lidar com alguns temas que carecem de 
aprofundamento dentro do assunto geral do Armagedom e das Sete Pragas, não se 
tratando pois de um comentário exaustivo, verso por verso, deixamos de abordar, 
por exemplo, temas igualmente muito importantes como “Os três espíritos imun-
dos, semelhantes a rãs”, o que, se possível, poderá ser feito no futuro.
 Vale uma observação, a esta altura, uma pergunta: Afinal de contas, de que 
lado, no fim de tudo, estará UM PAÍS RICO, MAS ORIENTAL, o JAPÃO? Isto 
mesmo, o Japão, atual aliado da Babilônia Ocidental. Esta dúvida residual perma-
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necerá até ao tempo em que ele se posicione, se defina. Não há qualquer alusão 
inspirada a respeito, nem mesmo de natureza implícita.
 Voltamos a dizer: tudo são análises, apenas estudos. Tudo pode ser revisto, 
reconsiderado. Não pode haver ideia fixa, preestabelecida. Interessa-nos apenas 
saber COMO SERÁ O FIM. Segundo todo o material inspirado de que dispomos, 
estas são as conclusões mais razoáveis, mais próximas da realidade, até que outra 
publicação, quem sabe, mais consistente, demonstre o equívoco das mesmas. Es-
tamos francamente abertos ao diálogo em alto nível, salutar, cristão, descontraído. 
Todavia, qualquer discordância, qualquer outra linha de interpretação, deverá con-
siderar absolutamente todos os dados fornecidos pela Inspiração, de todo este vasto 
contexto escatológico.
 Afinal, todo o diálogo nesta área, no devido espírito, é assaz interessan-
te, envolvente, renovador, salutar, enriquecedor, mantendo-nos a todos sempre 
ATENTOS, DESPERTOS, RECICLADOS, visto que ...

Provérbios 29:18 “Não havendo profecia, o povo [de Deus] se corrompe; [...]”

 

 Finalmente, Cristo Se apresenta para encerrar um triste e extenso período 
da história da humanidade. Sem dúvida, a parte final ... a mais triste, a mais sofrida. 
E não poderia ser diferente o modo do sucumbimento do Reino do Mal, porque foi 
fundado em enganosos conceitos. Estará em pleno exercício a Lei Fundamental 
do Universo: CAUSA e EFEITO, SEMEADURA e COLHEITA. Isto é: Sua justi-
ça, fundamento de Seu trono. Satanás, pretendido governante eterno do mundo, é 
enganado por suas falsas promessas e princípios. Por fim, desmorona o “gigante 
pigmeu”.

A NATUREZA DA 7ª TAÇA

 Desde os primeiros capítulos deste livro temos destacado, como consta no 

“Testemunho de Jesus”, a fundamental dessemelhança da 7ª Taça em relação às 

anteriores:

 Desde a 1ª até a 6ª Taça  =  Juízos Divinos Indiretos, ou seja,

      por Permissão Divina.

A Sétima Taça
Hora de Destruir os que Destroem a Terra
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 A 7ª Taça                 =        Juízos Divinos Diretos, ou seja, por Par-
     ticipação Divina. É seu EXECUTOR.
 Lembra-se o leitor, sem dúvida, do que aconteceu na queda da BABILÔ-
NIA TIPO, assim como na de JERUSALÉM. Seu Fim, a maneira como sucum-
biram foram apontadas pelo livro de Apocalipse e por Jesus como TIPOS da des-
truição do mundo. Este último fato é amplamente confirmado pelo livro O Grande 
Conflito, nos capítulos 1 e 39: Destruição Indireta, por PERMISSÃO DIVINA, 
através de conflitos armados.
 Deve ainda o leitor estar lembrado de tão significativa passagem bíblica, 

escatológica, comentada nas páginas 47 e 48:
Isaías 28:21 – “Porque o Senhor SE LEVANTARÁ COMO no monte de 
Perazim, e Se irará, COMO no vale de Gibeom, para fazer a Sua obra, a 
Sua estranha obra, e para executar o Seu ato, o Seu estranho ato.”

 O livro O Grande Conflito faz referência a esta passagem no capítulo que 
trata dos acontecimentos ligados ao Fim da Graça, na página 627. Vamos à exegese 
da mesma:

1. Isaías 28:21 – “Porque o Senhor Se levantará [...]”

 Daniel 12:1 – “E naquele tempo Se levantará Miguel [...]”

Trata-se do mesmíssimo acontecimento: Fim da Graça.
2. “COMO”: “Significa do mesmo modo que” (fonte: Enciclopédia Mérito)

        A.  Em Perazim  -  Guerra entre Davi e os Filisteus, seguida de INTER-
VENÇÃO DIRETA DE DEUS, de maneira sobre-
natural.

       B.  Em Gibeom  - Guerra de Josué contra 5 reis cananeus, culmi-
nando com INTERVENÇÃO DIRETA DE DEUS, 
igualmente com acontecimentos sobrenaturais:

 Perazim:  Deus interveio na guerra de Davi contra o exército dos fi-
listeus.

 Gibeom:  GRANDE SARAIVADA sobre os exércitos inimigos.
 Pois bem: Isaías 28:21 está justamente afirmando que, no Fim, Deus  

Se Levantaria COMO em Perazim e Gibeom. Tudo muito claro. É 
como se Ele quisesse nos dizer que as coisas, no final, ocorreriam da 
mesma FORMA E ORDEM:
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I. Primeiramente uma GUERRA permitida por Deus (Apocalipse 
7:1-3 e 18:6);

II. Finalmente Deus atuará diretamente, conforme os acontecimentos 
da 7ª Trombeta e 7ª Taça.

 A Pena Inspirada após comentar o ocorrido em Gibeom, ressalta muito 
bem que assim será também no fim:

(a) Patriarcas e Profetas, pág. 509 – “Estamos informados de uma MAIOR 

BATALHA a ter lugar nas cenas finais da história da Terra quando ‘o 

Senhor abriu o Seu tesouro, e tirou os instrumentos de Sua indignação’. 

Jeremias 50:25. ‘Entraste tu’, pergunta Ele, ‘até aos tesouros da neve, e viste 

os tesouros da saraiva, que Eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia 

da peleja e da guerra?’ Jó 38:22-23.

(b) “O Revelador descreve a destruição que terá lugar quando a ‘Grande Voz do 

Templo do Céu’ anunciar: ‘Está Feito’. Diz ele: ‘Sobre os homens caiu do céu 

uma grande saraiva, pedras do peso de um talento’. (Apocalipse 16:17 e 21).”

 Observe bem o leitor que a primeira parte do parágrafo (a) acima, constitui 
uma Predição, enquanto a segunda (b) corresponde ao Cumprimento. Observe 
ainda que o acontecimento inicialmente descrito é uma batalha, uma guerra, de 
maiores proporções que aquela, seguida da entrada divina em cena na altura da 7ª 
Taça apenas, após o anúncio do céu “Está Feito”.
 Você já percebeu, então, que se a Bíblia e o Espírito de Profecia indicam 
estes dois acontecimentos (Gibeom e Perazim) como exemplares, similares, figu-
ras, em última análise eles são TIPOS da forma e sequência dos Acontecimentos 
Finais, exatamente assim:

Fim da Graça Volta de Jesus“Está Feito”
(Apoc. 16:17)

Guerra Geral Intervenção
Divina

6 Taças 7ª Taça

O Senhor
Se levantará

... como em Perazim, como em Gibeom (ver pág. 254)
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“Estamos informados de uma MAIOR BATALHA a ter lugar nas 

CENAS FINAIS da história da Terra, [...]”

(Patriarcas e Profetas, pág. 509)

“Porque o Senhor Se levantará, COMO no monte de PERAZIM, 

e Se irará, COMO no vale de GIBEOM, para fazer a Sua obra, 

a Sua estranha obra, e para executar o Seu ato, o Seu estranho 

ato.” (Isaías 28:21)

Destruição do exército dos amorreus (Josué 10:1-15),
de Paul Gustave Doré (1832-1883)



                                                                                      Criteriosa Exegese das Sete Pragas          

___
245

 Cabe, agora, um pequeno adendo:
 Quanto à ocasião exata do cumprimento do acontecimento de “Se levanta-
rá Miguel”, destacado em Daniel 12:1, cabe esclarecimentos:

Daniel 12:1 – “Naquele tempo Se levantará Miguel, o grande príncipe, que 
Se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual 
nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo; mas naquele tempo 
livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro.”

 O contexto subsequente deixa a impressão que se trata do próprio retorno 
de Jesus em glória. Todavia a ressurreição parcial ali citada ocorre APÓS, por con-
sequência do Seu “levantar”. Também o “tempo de angústia como nunca houve” 
está situado entre o Fim da Graça e Sua volta. Portanto, o novo posicionamento de 
Jesus deve se situar ANTES dessa “angústia de Jacó” resultante.
 Não seria tal erguimento de Miguel exatamente no Fim da Graça, quando 
deixa de ser Advogado e Se torna Juiz do homem? O esclarecimento seguro pro-
vém do livro O Grande Conflito, do capítulo 39, que trata exatamente do Fim da 
Graça:

O Grande Conflito, pág. 613 – “‘Naquele tempo Se levantará Miguel, o 
grande príncipe, que Se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo 
de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo; 
mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito 
no livro.’ Daniel 12:1.

 Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais 
pleiteará em favor dos culpados habitantes da Terra. [...] Cessa então Jesus 
de interceder no santuário Celestial. Levanta as mãos, e com grande voz diz: 
‘Está feito’; e toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer Ele o solene 
aviso: ‘Quem é injusto, faça injustiça ainda; e quem é santo, seja santificado 
ainda.’ Apocalipse 22:11. Todos os casos foram decididos para vida ou para 
morte. [...] O número de Seus súditos completou-se; [...]”

O CÉU SE ENROLANDO COMO PERGAMINHO

 Já fizemos menção a este acontecimento na pág. 131. Apenas mais uma 
exegese que melhor há de clarear a informação da Inspiração:

O Grande Conflito, pág. 334 – “Depois destes sinais S. João contemplou, 
como o grande acontecimento a seguir imediatamente, o céu retirando-se 
como pergaminho que se enrola, [...]”
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 Note bem: a Queda das Estrelas, de 1833, foi O ÚLTIMO FENÔMENO 
SOBRENATURAL, sob a AÇÃO DIRETA DE DEUS. Por ter sido no Tempo da 
Graça, como advertência, foi chamado SINAL.
 Então, o mesmo texto aponta “O CÉU RETIRANDO-SE COMO PER-
GAMINHO” como o próximo e seguinte acontecimento sob a atuação Divina, e de 
natureza também SOBRENATURAL, evidente. Ou seja, A SEGUINTE INTER-
VENÇÃO DIRETA DE DEUS, e portanto SOBRENATURAL, após 1833 seria O 
CÉU SE ENROLANDO. E tal ocorrência se dará pelo soar da Voz de Deus, exata-
mente na 7ª Taça. Leia e releia o texto do livro O Grande Conflito, e perceba que 
este comentário, esta exegese é fidelíssima. Não há absolutamente outro sentido.
 O que fica evidente no citado texto? Fica claro, muito claro, que ...

OS ACONTECIMENTOS DA 1ª a 6ª TAÇAS FORAM, pelo
mesmo texto, PASSADOS POR CIMA, OMITIDOS COMO

EVENTOS SOBRENATURAIS.

 E se não foram considerados sobrenaturais, não podem absolutamente ser 

literais. Sobra apenas, portanto, uma só alternativa:

1ª a 6ª Taças SÃO SIMBÓLICAS PELO ÓBVIO!

 Não há nenhuma violência aos PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO  
PROFÉTICA considerar as Seis Primeiras Taças Figuradas e a 7ª Taça Literal, em 
razão de sua ORIGEM e NATUREZA completamente diferentes:

1. AS SEIS TAÇAS DESCREVEM PARTES, ETAPAS DE UM MES-
MO ACONTECIMENTO: – Os Fatos e os Efeitos de uma 3ª Guerra 
Mundial.

2. A 7ª TAÇA DESCREVE ÍTENS DE OUTRA ORIGEM: – Os Atos e 
os Efeitos da final e conclusiva atuação Divina

GUERRA MUNDIAL

RIOS DEIXAM DE FLUIR
SARAIVADAS
TERREMOTOS

CÉU ENROLANDO

6 Taças 7ª Taça

Destruição por meio de armamentos
humanos e catástrofes naturais

(ver GC pág. 589 u.p. e 590)

Destruição Sobrenatural
pela AÇÃO DIVINA

(ver GC pág. 636 u.p. e 637)
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A. As 6 Taças Formam um Conjunto Fechado.
 As 6 Taças Têm uma mesma Origem: Forças do Mal.
 As 6 Taças Resultam de ARMAMENTOS HUMANOS, a 3ª Guerra 

Mundial.
B. A 7ª Taça Forma outro Conjunto Fechado.
 A 7ª Taça Tem outra Origem: Forças do Bem.
 A 7ª Taça Resulta de Acontecimentos SOBRENATURAIS.
C. A ÚNICA CORRELAÇÃO consiste em estarem os acontecimentos da 

7ª Taça ENCOSTADOS, em sequência ao CONJUNTO UNITÁRIO 
das 6 TAÇAS.

D. AS 6 TAÇAS são 6 FLAGRANTES, 6 FOTOS de UM SÓ CONJUN-
TO DE ACONTECIMENTOS, em seis diferentes momentos.

E. A 7ª TAÇA é UM FLAGRANTE, UMA FOTO de OUTRO conjunto 
de acontecimentos, diferenciados pela sua origem e natureza.

 Assim, o CONJUNTO DAS 6 TAÇAS e o CONJUNTO DA 7ª TAÇA são 
totalmente DISTINTOS e INDEPENDENTES. ELES NÃO SÃO INTERDEPEN-
DENTES. É isto.
 Há ainda mais alguns esclarecimentos a respeito da 7ª Taça. Mais um pou-
co de LUZ nos é trazida pela Inspiração:

Manuscrito 175, 1899 – E. G. White – “Precisamos estudar o derramamen-
to da sétima taça. Os poderes do mal não darão por encerrado o conflito 
sem uma peleja. Mas a Providência divina tem uma parte a desempenhar 
na batalha do Armagedom.”

 Ora, o texto é elucidador. Se estamos sendo convidados a estudar a 7ª Taça 
para que percebamos ter Deus também uma participação nos eventos finais, NA 
7ª TAÇA, está aí no texto implícito que Ele não participa diretamente dos acon-
tecimentos das SEIS TAÇAS ANTERIORES, provocados pelos poderes do mal. 
Também está implícito que o Armagedom (1ª fase) culmina na 7ª Taça, tendo tido 
seu início desde a 1ª Taça. Das 7 partes do Armagedom, Deus reservou a 7ª e última 
para Si.
 Mais informações cristalinas que corroboram esta linha de esclarecimen-
tos Inspirados, transcrevemos a seguir, a respeito da participação direta de Deus 

apenas nos negócios da 7ª Taça:
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Patriarcas e Profetas, pág. 109 – “As profundidades da terra são o arsenal 
do Senhor, [...]”

Patriarcas e Profetas, pág. 110 – “E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e 
um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre 
a Terra; tal foi este tão grande terremoto.” (Apocalipse 16:18, 20, 21).

Patriarcas e Profetas, pág. 110 – “Assim destruirá Deus os ímpios da Terra.”

 Esta intervenção divina ocorre apenas na Sétima Taça, prestando-se como 
indicadora deste fato a referência acima feita a Apoc. 16:18, 20, 21.
 Como se observou nos textos acima, apenas é indicada a PARTICIPAÇÃO 
DIVINA na altura da 7ª Taça. Nenhuma informação existe no Espírito de Profecia 
apontando Deus atuando diretamente nas Taças anteriores. 
 Vamos prosseguir nas considerações à 7ª Taça. Transcrevemos juntas, por 
se corresponderem, com informações que se somam, a 7ª Trombeta e a 7ª Taça:

Apocalipse 11:15, 18, 19 – 7ª Trombeta – “E tocou o sétimo anjo a sua 
trombeta, e houve no céu grandes vozes, [...] E iraram-se as nações, e veio 
a Tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de 
dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o 
Teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem 
a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do Seu concerto foi 
vista no Seu templo; e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e 
grande saraiva.”

 No início do texto acima é destacada a sequência de dois acontecimentos 
distintos.

Apocalipse 16:17-21 – 7ª Taça – “E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, 
e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve 
vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha 
havido desde que há homens sobre a terra; tal foi este tão grande terremoto. 
E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram; 
e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da in-
dignação da sua ira. E toda a ilha fugiu; e os montes não se acharam. E sobre 
os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento; e 
os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva: porque a sua 
praga era mui grande.”

 São os mesmos ACONTECIMENTOS SOBRENATURAIS acima destacados, 

antes que se manifeste o FULGOR DO APARECIMENTO DE JESUS NOS CÉUS:
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 Em perfeita harmonia com todas as demais declarações da Escritura e da 
Pena Inspirada está o texto abaixo, extraído do capítulo “O Livramento dos Jus-
tos”, que trata, em sua primeira parte, dos acontecimentos da 7ª Taça, precedendo 

o aparecimento de Jesus nos céus:
O Grande Conflito, pág. 636 – “Tudo na Natureza parece desviado de 
seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas 
sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um 
espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som 
de muitas águas, dizendo: ‘Está feito’. Essa voz abala os céus e a Terra. Há 
um grande terremoto ‘como nunca tinha havido desde que há homens sobre 
a Terra: tal foi este tão grande terremoto.” Apocalipse 16:18.

 Este texto destaca uma série de acontecimentos SOBRENATURAIS da 7ª 
Taça, apenas dela, quando A VOZ DE DEUS declara: “Está Feito”.

1. Correntes de água deixam de fluir.
2. Céus e Terra abalados.
 (ver Vida e Ensinos pág. 111 – O Abalo das Potestades do Céu)
3. A Terra inteira se agita:

a)  Grande terremoto;

b)  Furacão;

c)  Maremotos;

d)  Cidades e portos marítimos são tragados.
4. Grandes pedras de saraiva.
5. “Os céus enrolam-se como um pergaminho”.
 (O Grande Conflito, pág. 641 – Apocalipse 6:14)

7ª Trombeta 7ª Taça
1. Tua Ira 1. Cálice da Sua Ira
2. Tempo de destruíres... 2. Tempo da destruição divina
3. Houve vozes 3. Houve vozes
4. Relâmpagos, trovões 4. Trovões e relâmpagos
5. Terremotos 5. Grande terremoto
6. Grande saraiva 6. Grande saraivada
7. ... 7. A Grande cidade fendeu-se em 3
8. ... 8. As cidades das nações caíram
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 COMENTÁRIOS

 Interessante notar a expressão da 7ª Trombeta, enfatizada na 7ª Taça:

VEIO A TUA IRA    – Este destaque é significativo, indicando, 

como se vê na relação de acontecimentos, a 

ATUAÇÃO DIRETA DE DEUS, APENAS 

NESTA OCASIÃO.

HOUVE VOZES      –  Veja a razão porque o substantivo está no 

plural. O Testemunho de Jesus a elas se re-

fere:

O Grande Conflito, pág. 636: (1ª voz) – “É ouvida pelo povo de Deus 
UMA VOZ clara e melodiosa, dizendo: ‘Olhai para cima’; [...]”

O Grande Conflito, pág. 636: (2ª voz) – “Novamente se ouve UMA VOZ, 
melodiosa e triunfante, dizendo: Eles vêm! Eles vêm! Santos, inocentes e 
incontaminados.”

O Grande Conflito, pág. 636: (3ª  voz) – “Em meio dos céus agitados, acha- 
se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a VOZ DE DEUS, [...] 
dizendo ‘Está feito.’ Apocalipse 16:17.”

O Grande Conflito, pág. 640: (4ª voz) – “A VOZ DE DEUS é ouvida do 
Céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus [...]”

O Grande Conflito, pág. 641: (5ª voz) – “Ouve-se, então, A VOZ DE 
JESUS dizendo: ‘A minha Graça te basta.’”

O Grande Conflito, pág. 644: (6ª voz) – “[...] A VOZ DO FILHO DE 
DEUS chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, 
levantando as mãos para o céu, brada: ‘Despertai, despertai, despertai, vós 
que dormis no pó, e surgi!’”

 A GRANDE CIDADE FENDE-SE EM 3 PARTES – Não há dúvida, pe-

los acontecimentos da 5ª Taça, explicados em Apocalipse 18, que O TRONO DA 

BESTA, ROMA, ali foi, naquela ocasião, exterminado, destruído.

 Mas a 7ª Taça volta a falar da “Grande Cidade” agora fendida em 3 partes. 

Como entender este aparente antagonismo?
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• Uma divisão física em três partes não tem qualquer possibilidade, sen-

tido e objetivo. Além do mais, desde a Quinta Taça, aquela cidade já 

não existe.

• Roma, o trono da besta, foi destruída no fogo; destruição rápida “com 

ímpeto” e “NÃO FOI MAIS ACHADA”.

• Mas esta “outra” GRANDE CIDADE foi dividida, em 3 partes.

 A BABILÔNIA é um termo usado em Apocalipse para designar ora “As 

Principais Igrejas dos EUA” (Apoc. 14), ora a “Igreja Católica Mundial” (Apoc. 

17), ora “As Várias Organizações que Constituem Babilônia” (Apoc. 18, GC pág. 

603), ora apenas SUA CAPITAL, ROMA (Apoc. 17:18). Isto mesmo ocorre com a 

“Esposa do Cordeiro”, ora se referindo à Nova Jerusalém, ora ao Reino de Cristo, 

a Nova Terra.

 ‘Ipso facto’, se a Capital de Babilônia, Roma, foi destruída pelos oprimi-

dos por ela em um Conflito Mundial, como já vimos, então “esta grande cidade” 

referida na 7ª Taça só pode se aplicar ao IMPÉRIO BABILÔNICO MUNDIAL, 

ainda vivo. Semi-destruído mas sobrevivendo. Aliás, o verso nos dá um comple-

mento que merece nota:
Apocalipse 16:19 – “E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cida-
des das nações caíram, e da GRANDE BABILÔNIA Se lembrou Deus, [...]”

 Com a 7ª Taça todas as cidades serão fisicamente eliminadas. Tudo indica 

então que tanto “CIDADE” como as “TRÊS PARTES” têm sentido figurado. Per-

mita-nos mais um exercício de exegese, na tentativa de elucidação:

GRANDE CIDADE: IMPÉRIO BABILÔNICO MUNDIAL

3 PARTES:  DISSOLUÇÃO DA ALIANÇA TRÍPLICE 

entre CATOLICISMO, PROTESTAN-

TISMO e ESPIRITUALISMO

 Não se trata da divisão física desse Sacro Império Apocalíptico entre os 3 

reis que disputavam a soberania: REI DO SUL, REI DO NORTE e DO ORIENTE. 
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Ao aparecer Jesus no céu, nesta ocasião, assim destaca a Inspiração, a respeito do 

Conflito Mundial que até então prosseguia:
O Grande Conflito, pág. 642: – “Cessaram os gracejos escarnecedores. 
Cerraram-se os lábios mentirosos. O CHOQUE DAS ARMAS, O TUMUL-
TO DA BATALHA com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue (Isa-
ías 9:5), silenciaram.”

 Sim, a 3ª Guerra Mundial, que eclodiu com a retirada do Espírito Santo, só 
cessa e finaliza ao contemplarem todos os sobreviventes a figura de Jesus nos céus.
 Tudo nos leva a crer que a expressão “grande cidade se dividiu em 3 par-
tes” signifique a dissolução da tríplice aliança e a ruína do malfadado Império 
Babilônico Mundial:
 A CAPITAL: Destruída por seus inimigos, na 5ª Taça
 O IMPÉRIO: Eliminado por Deus na 7ª Taça
 Agora sim, ao ser ouvida pelo povo de Deus a voz de Jesus dizendo “A 
Minha Graça te Basta”, cessam definitivamente nossas angústias, opressões, sus-
piros, ansiedades, clamores, tristezas, lágrimas de toda sorte. E o fim do grande e 
prolongado pesadelo.
 Esta voz, como num passe de mágica, num rápido “click”, realiza a tão 
sonhada aspiração de todos os verdadeiros cristãos ainda vivos:

I Coríntios 15:53 – “Porque convém que isto que é corruptível se revista 
da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.”

 Só então, e apenas então, poderão os remidos com propriedade dizer: ES-
TOU REALIZADO! Não mais atormentados também pela corrupção íntima. Che-
gou o tão sonhado estado de perfeição interior.
 Assim, como já foi dito, todas a Predições Escatológicas Apocalípticas 
formam um CONJUNTO COESO, com plena e harmoniosa cobertura da Pena 
Inspirada. Isto tem um grande significado, que os bons olhos não podem deixar de 
perceber.
 Todas estas considerações confirmam o fato de que Jesus é o Grande Tema 
Central da Bíblia. E é também o Protagonista Principal do extenso Conflito entre 
o bem e o mal, inclusive nos seus lances finais, nos distintos e alternados períodos 

de Permissão e de Atuação.
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 Não poderíamos encerrar os comentários sobre este período tão tenebro-

so, sem acrescentar para total elucidação do que foi trazido da Inspiração, uma 

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA a respeito da LINGUAGEM FIGURADA usada 

para descrever as 6 primeiras pragas e da LITERALIDADE DA SÉTIMA:
Eventos Finais, pág. 214 – “Após a descrição que João, em Apocalipse 16, 
faz desse poder operador de milagres, que ajuntará o mundo para o último 
grande conflito, os símbolos são deixados para trás e a voz da trombeta dá 
mais uma vez o sonido certo: “Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aven-
turado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se 
veja a sua vergonha.” Apocalipse 16:15.”
[Ver ilustração na próxima página].

 Fica assim confirmada a questão: Deus não será, pois, como arraigada-

mente se crê, o EXECUTOR DESTES TÃO SOFRIDOS FLAGELOS, pelo exten-

so período de um ano. Satanás é o autor de toda essa DESTRUIÇÃO. Tal confla-

gração mundial decorre do INALTERÁVEL PRINCÍPIO de CAUSA e EFEITO, 

SEMEADURA e COLHEITA.

 Para eliminar qualquer dúvida persistente, mais duas claras, objetivas, EX-

PLÍCITAS declarações da Pena Inspirada:
Medicina e Salvação, pág. 160 – “Nossa obra deve iluminar o mundo; pois 
ele está cego para os movimentos que estão tomando posição, preparando 
o caminho para as PRAGAS QUE DEUS PERMITIRÁ sobrevenham ao 
mundo. As fiéis testemunhas de Deus devem dar a advertência.”

Serviço Cristão, pág. 50 – “A Terra está prestes a atingir o ponto em que 
Deus há de permitir que o destruidor nela execute a Sua vontade.”

 Não sejamos, pois, por ele ENGANADOS a respeito, incriminando a Deus 

indevidamente. Diante dos textos acima, tão óbvios, podemos dizer como Daniel:

 “Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação.” Daniel 2:45.

___
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 O título deste pequeno capítulo é um excerto do admirável Salmo 91. 
Chama-nos a atenção para o único refúgio seguro que Seus fiéis en-

contrarão naquela época tão estremecida, quando da implosão do projetado Impé-
rio Mundial no término da história. Ele anima sobremaneira nossa integral confian-
ça na infalível Proteção Divina através também do incansável socorro dos anjos. 
 Dentro da perspectiva apresentada nas centenas de passagens da Revela-
ção Especial, nesta obra coletadas, chama-nos a atenção, com destacado enfoque, 
a menção feita no citado Salmo, de uma arma de efeito devastador que será, sem 
dúvida, amplamente usada no Tempo de Angústia, pós graça.

A “SETA” QUE VOA DE DIA

 É assaz interessante que se faça uma exegese judiciosa do objeto em desta-
que, para que dúvidas sejam dirimidas. Exegese válida também para Jeremias 50:9 

u.p., 14, 51:11.

 Para sua facilidade, trasladamos os versos referentes ao tema proposto:
Salmos 91:5-8 – “Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, 
nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. So-
mente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios.”

CAPÍTULO 17
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 Na avaliação escatológica deste texto e de suas promessas, algumas ques-
tões devem ser consideradas:

1.  Prestam-se os Salmos como fonte de informações proféticas?
2.  A descrição feita se refere a que ocasião?
3. Qual a situação histórica da citado período, isto é, qual seu pano de 

fundo?
4.  Quais as causas da mortandade ali mencionadas?
5.  Devemos tomar a palavra “SETA” no seu sentido literal ou figurado, 

ou seja, como substantivo ou como adjetivo?
 Para que se chegue a conclusões seguras, reproduzimos abaixo três tradu-
ções do mencionado texto:

Revised Version (1895) – “Thou shalt not be afraid for the terror by night; 
nor for the arrow that flieth by day; Nor for the pestilence, that walketh in 
darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. A thou-sand shall 
fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but is shall not come 
nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the 
wicked.”

Tradução Almeida (1903) – “Não terás medo do terror de noite nem da seta 
que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que 
assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não 
chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa 
dos ímpios.”

Padre Antonio P. de Figueiredo – “Com o escudo te cercará a sua verdade. 
Não, terás temor de espanto noturno, de seta que voa de dia, de nenhuma 
cousa que ande em trevas, de assalto, nem de demônio do meio-dia. Cairão 
mil ao teu lado, e dez mil à tua destra, mas á ti não se chegará. Certamente 
com os teus olhos contemplarás, e verás a paga dos pecadores.”

 Vamos pois agora considerar, na sua ordem, cada item proposto.
1.  Prestam-se os Salmos como fonte de informações proféticas?

 Muito embora alguns vacilem e outros os rejeitem, por se tratarem sim-
plesmente de composições poéticas para que fossem cantadas pelos judeus no 
período velhotestamentário, algumas considerações merecem ser feitas, algumas 
questões devem ser levantadas:

A.  É o Salmo 91 de autor desconhecido. Mas o Salmista por excelên-
cia foi Davi. Nenhum outro livro teve sua autoria ou participação. 
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Como compositor que era de maviosas poesias e cânticos, pergun-

ta-se:

I. Era Davi também PROFETA? A resposta é certamente positiva.

II.  Foram os Salmos usados por Jesus, pelos discípulos, como fon-

te de informação PROFÉTICA, para atestar a Sua messianida-

de? A resposta é sim.

III. Constitui “malabarismo profético”, exegético, igualmente usá-

lo como fonte segura de informação escatológica? Tendo sido 

amplamente usados para o 1° advento, é-nos vedado, é ilegíti-

mo usá-los para o 2° advento? A resposta, com absoluta segu-

rança, é não.

2.  A que ocasião, período de tempo, se aplica a composição profética 

do Salmo 91?

 Há um consenso geral a respeito. Qual é ele? É de se considerar 

a promessa aos fiéis feitas para aquela ocasião: “PRAGA alguma 

chegará à sua tenda”.

 Que bom ter Jesus nos dado, pelo Espírito de Profecia um guia segu-

ro de interpretação. Nas páginas 629/630 do livro O Grande Confli-

to, no capítulo 39, que comenta os acontecimentos a partir do Fim da 

Graça, quando “os ímpios estão a morrer de fome”, acrescenta no 2° 

parágrafo seguinte, a condição dos fiéis, citando exatamente Salmos 

121:5-7 e 91:3-10. Fica assim definida a questão.

3.  Qual a situação internacional naquela ocasião?

 A presente publicação não passa de uma bem coordenada cole-

tânea de textos inspirados, da Escritura e do Espírito de Profe-

cia, acompanhados de comentários exegéticos, evidenciando que 

DESDE O FIM DA GRAÇA ATÉ O APARECIMENTO DE JE-

SUS “grassará a guerra”. Afinal, o soltar dos ventos se cumpre 

com o afastamento do Espírito Santo. Este é, pois, o pano de fundo 

que deve ser considerado para uma exegese correta do Salmo 91.



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       

___
258

4.  Quais as CAUSAS DA MORTANDADE ali mencionadas?
A.  “Não temerás [...] nem SETA que voe de dia”
 Esta declaração nos mostra a olhos vistos que são setas amea-

çadoras e destruidoras, levando medo às multidões. Seu sig-
nificado, (pela moldura do quadro em que estará a terra nesta 
ocasião, isto é, pelo contexto) é muito seguro. Embora não ex-
plícito, é bem implícito seu único sentido: ARMAS DE DES-
TRUIÇÃO EM MASSA.

B.  “nem PESTE que ande na escuridão,”
 Aqui está outra “causa-mortis” apontada. Mortandade genera-

lizada, aos milhares. Num cenário de guerra, com milhares de 
mortos não enterrados, em estado de decomposição, infalivel-
mente alastrar-se-ão epidemias sem qualquer controle, também 
destruidoras. A ocasião é certamente esta.

 Ademais, convém não serem olvidados os efeitos idênticos de 
armas bacteriológicas, cuja utilização será altamente provável. 
Certamente.

5.  Devemos tomar essas SETAS em seu sentido LITERAL ou SIM-
BÓLICO?

A.  Se LITERAL, estaremos insinuando que, naquela ocasião futu-
ra, ARCO E FLECHA voltarão a ser utilizados. Como instru-
mentos de extermínio em massa (?!)

B.  Qual outro sentido literal essas setas destruidoras podem deixar 
entrever?

C.  Se não são literais, há a possibilidade de uma terceira alternativa 
que não simbólicas? Uma figura de linguagem? Um eufemis-
mo talvez, mas que não altera a conclusão final.

D.  Se não há uma terceira alternativa, só nos resta considerá-las 
simbólicas. Vejamos:
I. “1.000 cairão AO TEU LADO, 10.000 à TUA DIREITA”
 Aí está uma descrição clara que demonstra DESTRUIÇÃO 

RÁPIDA. Exatamente isto.
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II.  Como “literais”, não há nenhuma correspondência com as 6 
Taças, literais ou simbólicas, Mas “setas simbólicas” muito 
bem se ajustam ao quadro das Taças Simbólicas, formando 
Unidade, sentido de conjunto no quadro escatológico.

E.  O leitor se lembra da queda da Babilônia TIPO, sob cerco du-
rante dois anos, antes do secamento do Eufrates, quando a ca-
pital foi atingida, nesse período, por milhares de flechas incen-
diárias, os “modernos” instrumentos de guerra da época. Ver 
Jeremias 50:9 u.p., 14 u.p., 51:11.

 O “arco” foi aperfeiçoado, no decurso de alguns decênios, pelas famosas 
máquinas LANÇADORAS de grandes SETAS, pedras e objetos incendiários nos 
assaltos às cidades fortificadas. Tais máquinas eram chamadas catapultas, Havia as 
que podiam lançar, simultaneamente, vários dardos. Posteriormente os romanos as 
aperfeiçoaram, batizando-as com o nome de “Balistas”.
 Lançadas por arcos ou catapultas, tais setas incandescentes eram o terror 
das cidades sitiadas.
 Sendo essas “SETAS” figuradas em Salmos 91, os precedentes históricos 
são muito significativos para todos nós na atualidade.
 Os recursos atuais da artilharia moderna tão altamente sofisticados, permi-
tem o lançamento de armas destruidoras a partir de distâncias inimagináveis. Você 
consegue entrever similaridades entre as “flechas” usadas para o assalto e queda 
de Babilônia TIPO com eventuais armamentos modernos de ataque via aérea, pro-
vocando destruição em massa, como as descritas em Salmos 91, as quais atingirão 
a grande Babilônia escatológica?
 Como complemento, transcrevemos, novamente, dois significativos textos 
da Inspiração, registrados em 1906 e 1909 respectivamente. Ao lê-los, tire suas 
próprias conclusões a respeito das:

 • “Flechas Incandescentes”
 • “Bolas de Fogo”

 O pano de fundo é descrito:
 • “Uma terrível CONFLAGRAÇÃO”

 Tais citações na página seguinte se referem ao mesmo período pós-Graça, 
visto que estes petrechos de guerra são ali também chamados “Juízos de Deus”. 
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Esta é a sua moldura. Analise-os atenta e imparcialmente:
Evangelismo, pág. 29 – “Das janelas eu podia avistar uma terrível confla-
gração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e destas bolas voavam 
FLECHAS INCANDESCENTES em todas as direções. Era impossível 
apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. 
O terror do povo era indescritível.”

Evangelismo, pág. 43 – “Nas visões da noite passou diante de mim uma 
cena muito impressiva. Vi uma imensa BOLA DE FOGO cair no meio de 
lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: ‘Sabí-
amos que OS JUÍZOS DE DEUS sobreviriam à Terra, mas não sabíamos que 
viriam tão cedo.’ Outros, com acento de voz agoniante, diziam: ‘Os senhores 
sabiam! Por que, então, não nos disseram? Nós não sabíamos’. Por toda parte 
ouvi pronunciarem-se semelhantes palavras de exprobração.”

 

 

 Ao longo dos séculos, o Salmo 46 levou advertência e consolo a milhares. 

Mas é inegável seu conteúdo precipuamente escatológico. Suas alusões são bem 

específicas, abrangendo o período desde o Fim da Graça até o aparecimento glo-

rioso de Jesus:

Salmos 46:1-3 – “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 

na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que 

os montes se transportem para o meio dos mares; ainda que as águas rujam e 

se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.”

 Estas expressões brotarão da alma dos remidos que passarão este período 

tão trágico, em um cântico de triunfo ante os primeiros sinais da aparição de Jesus, 

magistralmente descrito no capítulo “O Livramento dos Justos”, do livro O Grande 

Conflito, pág. 639.

 Caso o leitor se disponha a analisar as condições angustiantes pelas quais 

passarão os 144.000 naquela ocasião, notará, neste Salmo escatológico que, além 

da feroz perseguição contra eles dirigida, outro transtorno igualmente dantesco 

lhes angustiará a alma:

A Fé Perfeita em Deus
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Salmos 46:6 – “As nações se embraveceram; os reinos se moveram; Ele 
levantou a SUA VOZ [na 7ª Taça] e a terra se derreteu.”

Salmos 46:9 – “Ele faz cessar as GUERRAS até ao fim da terra; quebra o 
arco e corta a lança; queima os carros no fogo.”

 Essas “desolações” que Deus estará realizando naquela ocasião (verso 8) 

são indicadas no verso seguinte, o verso 9. Está aí pois, neste belíssimo Salmo, a 

confirmação do estado de guerra em que se encontrará a terra toda. Não há como 

negar. E é nesse contexto que se deve interpretar algumas figuras de linguagem ali 

colocadas no verso 3, tão significativas e familiares:

 “ÁGUAS” e “MONTES”: tais expressões nesse Salmo podem ser toma-

das, com toda propriedade, como figuras e também literalmente. Mas a ênfase 

maior está no seu sentido simbólico, em decorrência do conteúdo do verso 6 que 

dá sequência às descrições iniciadas nos versos anteriores:

Salmos 46:6 – “As nações se embraveceram, os reinos se moveram; Ele 

levantou a SUA VOZ e a terra se derreteu.”

 Está aí portanto, mais uma vez, registrada a “Ira das Nações não Contida”, 

ocasião em que Deus, então, à altura da Sétima Taça, faz ouvir “Sua voz”, que há 

de abalar “os céus e a terra”. Tão somente aqui Deus intervém, impondo o cessar 

fogo (O Grande Conflito pág. 642, 3°§) e bem assim transtornando a ordem natural 

de todas as coisas: “tudo na natureza parece desviado de seu curso”, (ver Vida e 

Ensinos pág. 111 e O Grande Conflito pág. 636, 3°§).

 Seria dispensável destacar os sentidos literal e também simbólico de 

“águas” e “montes”. Todavia ...

 ÁGUAS   -  Povos, Multidões, Nações

   (ver Apocalipse 17:15, Isaías 17:12, etc.)

 MONTES   -  Autoridades, Lideranças, Governantes

   (ver Miquéias 6:2; Zacarias 4:7; Ezequiel 36:1, etc.)

 Completando, é reconfortante saber que o arqui-destruidor, não será Deus. 

Ele só intervém na 7ª Taça. Poderemos assim, sem estremecimentos, buscar n’Ele 



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       
o refúgio e a proteção de que tanto necessitaremos. A maneira como n’Ele nos 

apoiaremos é muito bem destacada nos dois seguintes versos:
Salmos 46:7, 11: – “O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é 
o nosso refúgio.”

 Assim, esta soma enorme de leves referências à real condição da Terra no 

período pós-Graça, em tantas passagens bíblicas, destaca, assume enorme impor-

tância, constituindo um grande peso de evidências que não pode ser esquecido, 

desmerecido e depreciado.

 Claro que, diante dessa condição e realidade, o conceito que hoje (e na-

quela ocasião) você tem de Deus lhe traz mais descanso, segurança, admiração e 

afeição.

___
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“Não temerás espanto noturno, nem SETA que voe de dia, nem 

peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao 

meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu 

não serás atingido.” (Salmos 91:5-7)

Ilustração: Paulo R. Godoy

Eis as “setas” do Salmo apocalíptico, com a destacada

característica peculiar, capacidade de extermínio em massa.
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 Ao reler atentamente o primeiro capítulo do livro O Grande Conflito 

– “Predito o Destino do Mundo”, o amigo perceberá que o intenso 

anelo divino é que nossa mente se abra para percebermos de que maneira se divide 

a participação de todos no Conflito Final:

 1.  Pág. 37........  Os ímpios destroem-se a si mesmos.

 2.  Pág. 614......  Satanás é o arquidestruidor.

 3.  Pág. 36........ Deus não é o EXECUTOR DA SENTENÇA.

 4.  Pág. 35........ O arquienganador implantou, arraigadamente na mente de 

   todos que Deus é e será o Grande Destruidor.

 5.  Pág. 36........ Assim foi com Jerusalém; assim será no final.

 Não vamos debitar a Deus uma conta, no vermelho, cujos devedores são 

exclusivamente os próprios seres humanos que, em razão de suas cobiças sem me-

dida, chegaram a essa condição de insolvência, de calamidade e auto-destruição. 

Necessariamente, haveria de ter este tipo de desfecho o Império do Mal, que porta-

va em sua natureza, em sua alma, os germes de seu auto-extermínio:

CAPÍTULO 18
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Review and Herald, 17-7-1901, E. G. White – “Logo Deus demonstrará ser 

Ele realmente o Deus vivo. Dirá Ele aos anjos: Não mais combatei Satanás 

em seus esforços para destruir. Deixai-o operar sua malignidade sobre os 

filhos da desobediência, pois o copo de sua iniquidade está cheio.”

 Esta Revisão Analítica representa apenas uma tentativa de coordenar ór-

gãos, ossos e tecidos, “cada osso com seu osso” num único organismo. Mediante 

Cristo e para Seu louvor. Por bondade, fixe os olhos tão somente na possível con-

sistência do que está exposto, avaliando sua fundação, estrutura e acabamento. Não 

considere quem é o autor, tão sem destaque e sem títulos, tão limitado.

 Esta é, pois, em síntese, a revisão da Escatologia Apocalíptica que a nosso 

ver devia ser feita. A concepção correta das ações de Cristo e das reações de Sata-

nás; a percepção do modo como Deus atuará, nos ajudarão a entender melhor o Seu 

caráter e a apreciá-Lo ainda mais. E naquela ocasião teremos melhores condições 

de buscar d’Ele proteção, diante da ação destruidora dos homens conluiados com 

o sádico e verdadeiro destruidor de toda a terra.

João 17:3 – “E a vida eterna é esta: que Te conheçam, a Ti só, por único 

Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”

 Conhecer a Deus não apenas fixando-nos na Sua natureza misericordiosa. 
Por razões óbvias, esta é a nossa propensão natural. Desta forma, teremos apenas 
uma concepção unilateral de Seu caráter. Deus é antes de tudo JUSTIÇA. Seu 
trono está nela fundamentado. Devemos estudar (por que não?) também Seus atos 
de Justiça, exercidos para coibir o mal. Afinal, é por ela, fruto do Seu amor, que o 
Universo experimentará total saneamento do pecado. Ela é a garantia da incorrup-
tibilidade de Seu governo, e da estabilidade de Seu reino por todo o sempre.
 No campo escatológico, é razoável que a Igreja tenha sua opção por al-
guma teoria entre outras. Em nível de consciência individual, da mesma forma. 
Esposar uma teoria, sim, mas não se restringir a ela, sem indagações e análises 
constantes, de olhos bem abertos, sempre atentos a novos desdobramentos, acom-
panhando a dinâmica da história contemporânea e a dinâmica da compreensão da 
escatologia.



                                              O Propósito do Estudo Análitico do Final do Tempo do Fim

 Não é salutar também fechar questão, fincar estacas. A proposição da Pena 
Inspirada é a constante investigação, bem como submeter quaisquer novas teorias 
à exposição de concentrados feixes de luz. Nada há a temer, pois a verdade tem 
recursos intrínsecos próprios para se manter em pé. Que haja, pois, franca abertu-
ra. Os dividendos serão, não há qualquer sombra de dúvidas, altamente positivos. 
O diálogo franco, amistoso, destituído de sentimentos negativos é recomendável. 
Está em harmonia com a alma do evangelho. Sempre no espírito da regra áurea e 
nunca no do que atira a primeira pedra.
 “Unidade na diversidade”: esta deve ser sempre a nossa senha. Mas unida-
de sempre. Uniformidade nos “Pilares da Fé” é indispensável. Mas uniformidade 
no campo escatológico é temerário, como igualmente nunca haverá uniformidade 
nas questões de foro íntimo, da consciência individual, a Escatologia, como qual-
quer outra ciência, deve ser sempre objeto de pesquisas e propostas consistentes. 
Mas um conhecimento progressivo resultante de maior aprofundamento na Esca-
tologia Bíblica Apocalíptica, e não de um afastamento gradativo dela. Um apro-
fundamento mediante a preciosa contribuição da Pena Inspirada do Espírito de 
Profecia. Portanto, “NÃO ESTACIONEMOS EM CALCEDÔNIA”. 

___
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 Deus, além de amar Sua Igreja, Seu povo, ama também os oprimidos, 
os injustiçados. Foi a esta classe de seres humanos, aos sofredores, 

que Jesus dedicou a maior parte de Seu ministério. Nunca desprezou os despreza-
dos. Sempre Se identificou com eles: “Quando fizestes a um destes Meus pequeni-
nos, a Mim o fizestes”. (Mat. 25:40).
 O sentimento exclusivista, tão tendenciosamente alimentado por nós, Seu 
povo, deve ser banido como vírus mortal. Este mesmo acariciado pensamento ar-
ruinou os judeus. Deus o Pai, como o Filho, são muito mais universalistas que 
nossa curta visão o imagina. Sua afeição se estende para muito além de nossas mal 
demarcadas fronteiras.
 A presente escatologia está toda ela fundamentada numa visão multilateral 
dos acontecimentos finais. Infelizmente, só conseguimos entrever e considerar em 
toda a nossa literatura o que o povo de Deus haverá de suportar no ocaso da história 
humana. E nos fixamos apenas nisto.
 Se não houver qualquer benefício ou utilidade na teologia desta obra, pelo 
menos se tenta evidenciar a triste sorte e triste fim dos milhões de oprimidos, tanto 
dos países do Oriente e do “Norte”, como dos países Ocidentais, nas mãos da opu-
lenta e devassa Babilônia.

CAPÍTULO 19



Como Afinal Será o Fim?                                                                                                       

___
270

 Não apenas Tiago 5 destaca a atenção que Deus devota aos menos favo-

recidos. Não apenas o Novo Testamento põe isto em relevo, como se Deus o Pai 

passasse a identificar-Se com eles apenas depois que Jesus o fez.

 Todo o Velho Testamento tenta nos advertir quanto ao cuidado que todos 

deveríamos dispensar a esses “pequeninos”; principalmente os governantes, auto-

ridades e empregadores de todos os setores. O sucesso ou fracasso de Israel como 

nação escolhida estava, em grande medida, relacionado com seu comportamento 

nesta questão.

 É surpreendente o resultado de uma busca em toda a Bíblia das passagens 

que identificam a preocupação, o cuidado de Deus e Suas advertências no trata-

mento dispensado aos OPRIMIDOS.

“OPRESSÃO”, de natureza ECONÔMICA-FINANCEIRA, é repetida 
na Bíblia 35 vezes. Reproduzimos abaixo algumas mais significativas:

Jó 35:9 – “Por causa da grandeza da opressão eles clamam; eles clamam por 
causa do braço dos grandes.”

Salmos 12:5 – “Por causa da opressão dos pobres, e do gemido dos necessi-
tados, Me levantarei agora, diz o Senhor; porei em salvo aquele para quem 
eles assopram.”

Eclesiastes 4:1 – “Depois voltei-me, e atentei para todas as opressões que 
se fazem debaixo do sol; e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e  
dos que não têm consolador; e a força estava na banda dos seus opressores; 
mas eles não tinham nenhum consolador.”

Eclesiastes 7:7 – “Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e 
a peita corrompe o coração.”

“OPRESSOR”: 29 vezes. Algumas em destaque:

Jeremias 21:12 – “Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã 
justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor; para que não saia o Meu 
furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da 
maldade de vossas ações.”
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Jeremias 22:3 – “Assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a justiça, e livrai o 
espoliado da mão do opressor; e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão 
nem à viuva; não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lu-
gar.”

Sofonias 3:1, 2 – “Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora! Não ouve 
a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu 
Deus.”

“OPRIMIDO”: 16 vezes. Algumas relacionadas com o tema:

Salmos 10:18 – “Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o 
homem, que é da terra, não prossiga mais em usar da violência.”

Salmos 146:7 – “Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos.”

“OPRIMIR”: 67 vezes. Mais algumas relacionadas:

 Pentateuco: a expressão e mandamento “NÃO OPRIMIRÁS O TEU PRÓ-
XIMO... O ESTRANGEIRO” é repetida 7 vezes.

Provérbios 14:31 – “O que oprime ao pobre insulta Aquele que o criou, mas 
o que se compadece do necessitado honra-O.”

Amós 4:1, 2 – “Ouvi esta palavra, vós, vacas de Basã, que estais no monte de 
Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis 
a seus senhores: Dai cá, e bebamos.”

Zacarias 7:10 – “E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, 
nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no coração.”

Tiago 2:6 – “Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os 
ricos, e não vos arrastam aos tribunais?”

 Nota: Embora no próprio texto não conste a expressão “oprimir”, o mais 
destacado de todos na área da Escatologia Bíblica é o de Tiago 5:1-6 que transcre-

vemos também para análise e reconsideração:
Tiago 5:1-6 – “Eia pois agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas mi-
sérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e 
os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se 
enferrujaram; e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como 
fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos 
trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, 
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clama; e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos 
Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes: cevastes 
os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o 
justo; ele não vos resistiu.”

 Todas as passagens escolhidas citadas tratam apenas de opressão econô-
mica, que traduzem o quanto Deus dela Se ressente e como com os oprimidos Se 
identifica. A retribuição é certa. No relacionamento entre Nações, a posição divina 
é exatamente a mesma.
 Quantos milhões de seres humanos são assim oprimidos na África, Índia, 
China, na América Castelhana, Brasil, etc. Mesmo por empregadores religiosos, 
pseudocristãos. É leviano nos preocuparmos com a possibilidade de a produção 
não atingir a demanda de alimentos no mundo num futuro próximo. O problema 
mundial da fome está é na falta de poder aquisitivo. Este é o pecado da Grande 
Babilônia, ao longo dos anos, pelo qual será exemplarmente punida, usando Deus 
os próprios oprimidos como agentes de retribuição (Apocalipse 18:6). Estes mes-
mos, tão hostilizados, tão dilapidados em sua dignidade, como pessoa humana, e 
em seus direitos, do nascimento à aposentadoria. Quanta injustiça tem provocado 
angústias e ódios acumulados e reprimidos até o tempo em que o Espírito Santo 
haverá de abandonar tudo às suas consequências naturais.
 Quantos pais e mães viveram sempre amargurados, angustiados, ao ouvi-
rem o choro suplicante de filhos pequeninos famintos, ao se deitarem e se levanta-
rem, diariamente, por anos.
 Cabe muito bem aqui uma proposta aos nossos irmãos empresários cris-
tãos: a regra áurea é uma boa medida para se avaliar o padrão ideal de salário para 
seus assalariados. No final do dia, o que ouve Deus nas casas de seus empregados: 
Louvor ou Clamor?
 Já há séculos advertia Deus aos Seus filhos bem aquinhoados a respeito de 
um tratamento humano àqueles que lhes servem como empregados. A eternidade 
estará franqueada também aos empregadores ricos, desde que não sejam, também, 
financeiramente opressores:

Isaías 33:14 ú.p. e 15 – “[...] Quem dentre nós habitará com o fogo consu-
midor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em 
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justiça, e o que fala com retidão; o que arremessa para longe de si o ganho 
de opressões; o que sacode das suas mãos todo o presente; o que tapa os seus 
ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver 
o mal.”

 Daniel, embora Super Ministro, compreendia muito bem a triste sorte, o 

gemido dos pobres. Aconselhou ao ainda inclemente Nabucodonosor:
Daniel 4:27 – “Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus peca-
dos pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, 
se se prolongar a tua tranquilidade.”

 Este clamor mundial não ficará sem ser atendido por Deus. Mas atendido 

de maneira trágica. Opressores e Oprimidos se destruindo mutuamente. O grande 

mal da opressão, ainda não percebido, é que ela inutiliza a ambos para o Céu. Os 

opressores, pela cobiça. E os excessivos sofrimentos impostos aos miseráveis, tor-

na-os revoltados inclusive contra Deus. Observe:
Isaías 8:20, 21 – “À Lei e ao Testemunho! Se eles não falarem segundo esta 
palavra, nunca verão a alva. E passarão pela terra duramente oprimidos e 
famintos; e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então, amaldiçoarão ao 
seu rei e ao seu Deus, olhando para cima.”

 Quanta lágrima perdida para a eternidade. Quanto lucro transformado em 

prejuízo. Este será o triste fim do império do mal entre os homens.

 Permita-nos, por fim, reproduzir aqui um significativo, belo e construtivo 

poema. Conteúdo para prolongadas reflexões:

  A ESTRELA DA ESPERANÇA

  Nos tempos de paz anteriores à guerra,
  a nossa casinha era quente e aprazível,
  de teto abrigado, maciças paredes,
  refúgio fiel contra mil temporais.
  O teto se foi, a parede eis por terra!
  Às horas cansadas um dia a chegar,
  só resta a lareira partida e apagada
  do que foi outrora um feliz, doce lar!

  Nos tempos de paz anteriores à guerra,
  quão farta era a mesa diante de nós!
  Ali congregados três vezes ao dia,
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  Agora não mais há cevada nem trigo,
  vazio o celeiro também desabou;
  as bombas cruéis nossas plantas ceifaram,
  e o campo, ele até, requeimado ficou.

  Nos tempos de paz anteriores à guerra,
  a casa era cheia de riso e alegria;
  a cada rapaz, como a cada menina
  lugar e cuidado de amor sempre havia.
  A amada irmãzinha, tão meiga, tão doce,
  de mágoa e tristeza, coitada, finou-se.
  Meu pai, meu irmão, pereceram também
  nos campos das lutas em terras de além.

  Mas tempos de paz hão de vir após guerra!
  O solo arrasado, inda fértil será,
  e a terra inundada de glória esplendente
  –  a glória em que o Rei afinal voltará.
  Ali as famílias aqui desmembradas
  em torno do trono se vão reunir,
  bem longe do alcance da guerra e miséria,
  tranquilas, ditosas por todo o porvir!

Isabel Rosser
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 Cabe muito bem agora entremear algumas palavras de reconhecimen-

to, de apreciação ao nosso DIVINO ORIGINADOR e PRESERVA-

DOR. Um encerramento que lhe traga segurança, conforto e esperança exclusi-

vamente em Deus, após esta descrição das mais tristes cenas da história – o seu 

desfecho. Triste e dolorosa, mas PERMITIDA e ENCERRADA pela virtude ativa 

de nosso Salvador; a virtude ativa do amor, chamada Justiça, totalmente indispen-

sável.

 O fim do império do mal é, necessariamente, a página, o capítulo mais 

escuro e trágico da história da terra. E não poderia ser de outro modo. Tantas falsas 

promessas feitas pelo arqui-rebelde aos anjos e mundos desde seu início, de um 

governo superior, ideal, etc.

 Deus, por Sua infinita grandeza, sabedoria e magnanimidade, por Seus 

princípios morais admiráveis, deu livre sequência ao mal, em decorrência do di-

reito de uso do livre arbítrio. Agora, o desmoronamento deste vil império mostra 

as falsas estacas em que foi fundado. Um reino poderoso sim, organizado e ativo 

também, mas destituído dos valores morais que caracterizam o governo divino.

CAPÍTULO 20



 Tem, assim, o desfecho inevitável que deveria ter: sua AUTO-DESTRUI-
ÇÃO. É verdade, o pecado traz dentro de si os germes de sua ruína. Todas as coi-
sas, enfim, divorciadas de Deus, animadas e inanimadas, caminham, cedo ou tarde, 
para a total degradação e auto-extinção. Tudo que existe, abandonado a si mesmo, 
tem necessariamente esse mesmo destino. Assim diz a ciência pura, assim o afirma 
a teologia pura: “O que o homem semear, isso também ceifará” (Gálatas 6:7). Cau-
sa e efeito. “O salário do pecado é a morte”. A autodissolução do iníquo império 
é fatal. E justa. E necessária. Claro que o Campeão da Verdade – o  incorruptível 
Jesus, na Sua vinda, elimina os restantes sobreviventes, líderes da carnificina mun-
dial: “Espada de irmão se levantando contra irmão”. Quanta ironia: na desesperada 
luta pela sobrevivência, oprimidos e opressores se eliminam numa escalada cujo 
desfecho será a intervenção de Cristo, com inexcedível glória, para conter, para por 
fim a tão previsível tragédia.
 Cabe, por isto, agora, pôr em destaque, como num parêntesis, a sublimida-
de, a admirável integridade do caráter de Deus. Que contraste, desde o íntimo, com 
a alma do Líder do Mal.
 A Bíblia, em palavras de impressionante singeleza, como que apenas de re-
lance, despretensiosamente, nos esclarece, não com destaques de primeira página, 
o seguinte em I João 4:8:
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 Mas agora, permita-nos os céus, dar aqui o relevo que Lhe é devido. Não 
diz o apóstolo, sob inspiração: Deus tem amor. Mas “É” amor. Sua essência é isto. 
Apenas isto. É o AMOR PERSONIFICADO. Assim como o cravo e o jasmim, 
enquanto vivos, só exalam perfume, deles podemos igualmente dizer: SÃO cheiro-
sos. Sua natureza é assim constituída. Igualmente Deus.
 Jamais sairá DAQUELE coração desígnio, palavra ou medida estranhas 
ao Amor que ELE É, e que nunca deixará de ser. Amor nas suas virtudes passivas: 
ternura, paciência, misericórdia, bondade, mansidão, cortesia, humildade, compre-
ensão, etc. Assim Jesus o demonstrou. E nas suas qualidades ATIVAS: tenacidade, 
persistência, zelo, trabalho, firmeza, justiça, coragem, etc. Aquelas para suportar; 

estas para agir. Assim sempre foi Jesus. Era completo. É completo no Amor.

DEUS É AMOR
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 O amor é de natureza DINÂMICA. Ele há de se exprimir, de se extravasar 
dos sentimentos às palavras, e das palavras às ações. Assim, o Universo é fruto, é a 
expressão do Amor de Deus. É o transbordamento de Seu Amor. Criou por conse-
quência natural de Sua natureza amorável.
 Deus o Pai – o idealizador, o Projetista do Universo. Jesus, Seu Construtor. 
Mas o Universo, como se tem crido, não foi tirado do NADA. Pasme e admire: O 
Universo é uma AUTO-DOAÇÃO. Deus não o tirou do nada, mas DE SI. Energia 
extraída de Si mesmo e transformada em matéria. É, pois, uma extensão de Si mes-
mo. Se assim pudéssemos colocar, diria Deus: “É carne de Minha carne e osso de 
Meus ossos”.
 Que Deus despendeu energia para trazê-lo a existência é fácil entender, a 
partir daquela simples ocorrência entre Jesus e a mulher que sofria de hemorragia:

“SAIU de MIM virtude” (Lucas 8:46). Houve aí uma auto-doação.
Jesus despendeu energia. No ato criador de Cristo, ao trazer à

existência planetas, estrelas, sistemas, galáxias ... 
“SAIU DE MIM VIRTUDE”... Tirou de Si.  Uma AUTO-DOAÇÃO.

 É isto o que nos sugere o apóstolo Paulo:

Hebreus 11:3 – “Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus 

foram criados; de maneira que aquilo que SE VÊ não foi feito DO QUE É 

APARENTE.”

 Uma exegese correta nos esclarece, “O QUE SE VÊ” foi feito “DO QUE 
NÃO SE VÊ.” Nenhuma afirmação propondo que adveio DO NADA, mas “DO 
QUE NÃO SE VÊ.” De ALGO sim, mas de ALGO INVISÍVEL. Tantas coisas in-
visíveis existem, inclusive ENERGIA. E Jesus, como Deus o Pai, são um potencial 
inesgotável de energia. Manifestada na GLÓRIA DE SUA PESSOA.
 “Saiu de Mim Virtude”. Virtude porque ENERGIA decorrente do Amor 
que Ele é. Assim, pois, consola-nos saber que, embora pó da terra, somos também 
uma centelha de Seu Amor.
 Mas é bom também destacar a refulgente GLÓRIA DE SUA PRESENÇA, 
Ou de Sua Pessoa. Para todos nós mortais sempre perdura a impressão de que Sua 
Glória seja consequência, seja resultante de SEU PODER. Mas veja: Adão e Eva 
tinham também em torno de si uma vestimenta de Glória. Claro, proporcional ao 
seu lugar na escala dos seres. U’a manifestação visível de seu caráter perfeito. Dois 
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seres, enquanto perfeitos, totalmente revestidos de amor. Isentos de qualquer coisa 
diferente, como egoísmo, orgulho, corrupção, etc. Só amor. Amor derivado, claro.
 Tão logo o casal se tornou imperfeito, ficaram, ambos, destituídos daquele 
manto de glória. A glória de ambos estava relacionada com SEU CARÁTER, não 
com SEU PODER. Com Deus, a mesmíssima condição: SUA GLÓRIA esplenden-
te está associada ao SEU CARÁTER, SEU AMOR. Por isto mesmo o Espírito de 
Profecia usa algumas vezes a expressão: “A GLÓRIA DE SEU AMOR”.
 Pobres mortais que somos; atingidos que fomos pelo mal, nossa visão se 
ofuscou. Nossa concepção de Deus também se deturpou. Nós nos impressionamos 
demais com Seu poder, mas não enxergamos bem Seu caráter, Sua natureza e cons-
tituição pessoal.
 Mesmo quando Judas se aproximou de Jesus com o beijo fatal, traidor, Je-
sus o tratou com amor: “Amigo, a que vieste?”. Por que o tratou com amor? Justo 
porque daquele coração só verte, só emana amor. Nada diferente, nada estranho a 
isto. Esta é Sua Glória. Um potencial ilimitado de energia concentrada em Si, um 
potencial de Amor.
 Como Mantenedor, da mesma forma. Deus em Cristo são a Fonte reali-
mentadora do Universo. Sóis se extinguiriam, não fosse assim. Sob o governo de 
Deus não há entropia. (Lei da física que afirma: todas as coisas, abandonadas a si 
mesmas, caminham para a desorganização, deterioração e auto-extinção).
 É notável a expressão usada pela Inspiração ao mostrar Cristo como MAN-
TENEDOR, como Supremo Provedor de Sua vasta criação:

Patriarcas e Profetas pág. 41 – “[...] Sua ENERGIA ainda é exercida ao 
sustentar os objetivos de Sua criação.” (2ª Edição, 1960).

 Verbo bem escolhido: “EXERCE” e não “GASTA”, visto ser Ele uma Fon-
te inesgotável. Mas agora estamos perto de onde desejamos chegar: mesmo como 
MANTENEDOR, Jesus é também DOADOR. Ele tira de Si os elementos básicos 
para o reabastecimento de tudo o que fez e que faz. Tanto na obra da criação, 
como na sua manutenção, Deus é um incansável e constante DOADOR. Assim, 
o surgimento, a ampliação e a perpetuação do Universo resultam de Sua contínua 
AUTO-DOAÇÃO.
       Como indivíduos, a situação é idêntica. Nas palavras inspiradoras de Paulo:

Atos 17:28 – “Porque nEle VIVEMOS, e nos MOVEMOS, e existimos, [...] 
somos também SUA GERAÇÃO.”
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 Fomos criados, e mais que isto, fomos GERADOS por Deus. No Éden nos 
CRIOU. Na cruz nos GEROU. E sobreexistimos, sobrevivemos, porque Ele, amor 
que é, nos SUSTENTA LITERALMENTE com a energia que Ele mesmo tira de 
Si. Esta é a Glória de Seu Ser, onde tudo N’Ele está no superlativo. É exclusiva-
mente por isto que todos os seres perfeitos do Universo O amam, O admiram, se 
sentem honrados em ser Seus súditos. É assim que devemos ENTENDER DEUS. 
É assim que devemos amá-Lo.

 No trato com a insurreição, jamais Deus tomou qualquer atitude contrária 
ao Seu caráter impoluto. No desfecho final do conflito, antes de Sua volta, Sua 
natureza em nada Se alterou. Amor, apenas amor, nas medidas e contramedidas 
tomadas após a Graça. Vingança, injustiça, jamais. Recompensa equivalente sim.
 Suas “Pragas”, Seus “Juízos”, Sua “Ira”, devem merecer melhor análise 
e estudo. Não fique em nós, no fundo do subconsciente, a impressão de um Deus 
cruel, violento, sádico mesmo, como instila na mente humana o arquienganador. 
Atributos estes que são de sua exclusiva propriedade. Razão porque em breve há 
de implodir o império do mal. Este livro, este capítulo são, pois, um tributo, uma 
homenagem a Quem tanto merece.
 Na visão literalista das Pragas, há ali requintes de tortura, sem preceden-
tes na história, por um período tão longo como um ano, beirando mais à injustiça 
que à justiça, pois, mesmo a justiça, quando excessiva, se torna injustiça. “Ver 
sofrer é bom (diz o sádico), mas fazer sofrer é melhor”. Até mesmo a sentença fi-
nal pós-milênio será medida pelos muito sofridos seres humanos salvos. Será justo 
o castigo, não mais que isto. E, embora assim, Deus reluta em realizá-lo. Mas a lei 
universal de causa e efeito jamais poderá ser desconsiderada, abolida ou alterada.
 Em suma, o saneamento do Universo pela erradicação do mal, a tão alto 
custo conseguida, em total respeito aos Seus próprios padrões morais, ressalta tam-
bém a excelência superlativa de Sua natureza e caráter: para que Lhe assistisse 
o direito de premiar os bons, também, necessariamente conforme a justiça, teria 
mesmo que punir os maus. A retribuição merecida deveria acontecer, de fato, para 
ambos os lados.
 Assim, os procedimentos de Deus no desenrolar do Grande Conflito, com 
o seu desfecho e resultados, merecem nossa profunda admiração. Antes que o mal 
surgisse, tudo era de fato plena harmonia, e tão somente isto. A perfeita obediência 

Seu Trato com o Mal
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de todos os seres era, porém, incerta e insegura, porque tinha como base o desco-
nhecimento, a ingenuidade.
 Após seu encerramento, não resta qualquer dúvida, o Universo sai enri-
quecido. A harmonia de todas as coisas é plenamente restaurada, mas em melhores 
bases. A obediência de todos é, desde então, mais SEGURA. Embora da mesma 
forma LIVRE, agora ela se baseia na EXPERIÊNCIA, adquirida pelo aprendizado 
que o Grande Conflito proporcionou.
 Por outro lado, antes da intromissão do mal, existia apenas uma única ci-
ência, como deleitável estudo de todos os mundos: a CIÊNCIA DA CRIAÇÃO. 
Agora, muito mais rico e admirável se torna todo o Universo, pelo surgimento de 
nova matéria, a CIÊNCIA DA REDENÇÃO.
 Deus mesmo muito Se agigantou pelo trato justo e misericordioso no 
acompanhamento e envolvimento total com o Grande Conflito: respeitou, de modo 
surpreendente, o exercício do livre arbítrio de todos, ao longo de todos esses milê-
nios. Muito Se elevaram, Pai e Filho. Antes, eram apenas Criadores principiantes. 
Agora, também, Restauradores experientes. Sublime caráter de ambos. Tão ilimi-
tados em poder, mas em ocasião alguma Se permitiram corromper. Tão humildes, 
tão serenos, tão responsáveis que merecem a eternidade de homenagens e mani-
festações expontâneas de admiração por Seus devotados, cativados e extasiados 
súditos.
 Assim, Sua sabedoria, Seu equilíbrio, Seu valor moral sem limites, serão 
objetos de enebriante estudo, pelos remidos distantes, através de eras que não terão 
encerramento. Desde a cruz, mil vezes mais conhecido e mil vezes mais amado, 
numa progressão sem limites, eternidade afora.
 Quanto mais, pois, estudarmos este Ser, tanto mais admiraremos Seu cará-
ter. Nenhum outro encerramento haveria de superar a significativa sublimidade do 
parágrafo abaixo:

O Grande Conflito, pág. 652 – “O mistério da cruz explica todos os ou-
tros mistérios. A luz que emana do Calvário, os atributos de Deus que nos 
encheram de temor e pavor, aparecem belos e atraentes. Misericórdia, 
ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça 
e poder. Enquanto contemplamos a majestade de Seu trono, alto e sublime, 
vemos Seu caráter em suas manifestações de misericórdia, e compreende-
mos, como nunca dantes, a significação daquele título enternecedor: ‘Pai 
Nosso’.”
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Se você gostou deste livro e deseja saber mais sobre
a mensagem maravilhosa que a Bíblia apresenta

para você e sua família acesse:
biblia.com.br

Se precisa de informações que o ajudem a viver
uma vida plena, acesse:

esperanca.com.br

Conheça também a TV Novo Tempo, saiba mais em:
novotempo.com.br

Deus tem um plano especial para a sua vida.
Procure conhecê-Lo melhor.

biblia.com.br
esperanca.com.br
novotempo.com.br







	Capa Frente
	Como Afinal Será o Fim?
	Índice
	Lista de Abreviaturas
	Agradecimentos
	Prefácio
	Introdução
	Diagrama do Final do Grande Conflito
	Algumas Referências Bibliográficas do Diagrama

	Gráfico: O FINAL DO GRANDE CONFLITO
	Cap. 1 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DE INVESTIGAÇÃO BÍBLICA
	A Busca do Sentido Original

	Cap. 2 - OS JUÍZOS RETRIBUITIVOS DE DEUS NA HISTÓRIA
	Cap. 3 - JUÍZOS MISERICORDIOSOS
	Cap. 4 - AS SIMILARIDADES DAS DUAS BABILÔNIAS
	Cap. 5 - O FIM TIPOLÓGICO DE JERUSALÉM
	Cap. 6 - A ESCATOLOGIA APOCALÍPTICA DO LIVRO: O GRANDE CONFLITO
	Mais comentários ao 1° Capítulo “Predito o Destino do Mundo”
	Comentários ao Capítulo 39 “Aproxima-se o Tempo de Angústia”

	Cap. 7 - O FIM DA GRAÇA
	Como Ocorrerá? Quando? Por que?
	A Fúria dos Oprimidos
	A Salvação: Unicamente Pela Misericórdia
	A Redenção: Verdades Relativas e Verdade Absoluta

	Cap. 8 - O GOVERNO MUNDIAL E APOCALIPSE 18
	A Disputa Final Pela Posse da Terra
	Lições da Revolução Francesa
	Predições/Cumprimentos – Tipos e Antítipos

	Cap. 9 - PEQUENO ESTUDO SOBRE O LITERALISMO DAS PRAGAS
	Cap. 10 - ARMAGEDOM – SUA VERDADEIRA NATUREZA
	Os Quatro Ventos Retidos ... Até Quando?

	Cap. 11 - A DUPLA APLICAÇÃO DAS TROMBETAS
	Cap. 12 - O ABC DA ESCATOLOGIA DE JOEL
	Cap. 13 - A ESCATOLOGIA DE DANIEL 11:40-45
	A Campanha do Rei do Norte
	E armará as suas tendas

	Cap. 14 - IDENTIFICAÇÃO E ATUALIDADE DOS “REIS DO NORTE”
	Formação e Identificação dos Povos do Norte
	A Política Externa e Interna da Rússia
	As Duas Rússias

	Cap. 15 - EM FIGURAS E SÍMBOLOS
	Cap. 16 - CRITERIOSA EXEGESE DAS SETE PRAGAS
	A Primeira Taça - Se Alguém Adorar... A Besta da Terra
	A Segunda Taça - Se Alguém Adorar... A Besta da MAR
	A Terceira Taça - Muitos Países Serão Derribados
	A Quarta Taça - A Terra Suspira e Geme
	A Quinta Taça - O Trono da Grande Babilônia
	A Sexta Taça - A Entrada da China no Espólio
	A Sétima Taça - Hora de Destruir os que Destroem a Terra

	Cap. 17 - SOB O ESCONDERIJO DO ALTÍSSIMO
	A Fé Perfeita em Deus

	Cap. 18 - O PROPÓSITO DO ESTUDO ANALÍTICO DO FINAL DO TEMPO DO FIM
	Cap. 19 - AS LÁGRIMAS DOS OPRIMIDOS
	Cap. 20 - DEUS É AMOR
	Seu Trato com o Mal

	ÍNDICE DAS PASSAGENS BÍBLICAS
	ÍNDICE DOS TEXTOS DO ESPÍRITO DE PROFECIA
	Bibliografia
	Se você gostou deste livro
	Contra Capa



