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Em Apocalipse capítulo 20, a parte do capítulo que gostaria de enfocar começa no versículo 7 onde a Bíblia diz: 

 7. E, quando completarem-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão; 

8. e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, para as ajuntar em 
batalha; cujo número é como a areia do mar. 

9. E eles subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu 
fogo, saiu do céu, e os devorou. 

Agora, o que eu gostaria de pregar esta noite é sobre o assunto de Gogue e Magogue, que é trazido nesta passagem aqui 
no versículo 8. 

8. e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, para as ajuntar em 
batalha; cujo número é como a areia do mar. 

Como você pode ver, ele coloca estas três palavras aqui no meio do texto: “Gogue e Magogue”. 

Agora, enquanto você está lendo isso, poderia se perguntar: o que são “Gogue e Magogue”? Esses nomes "Gogue" e 
"Magogue" são mencionados apenas em dois lugares na Bíblia nos quais encontramos uma narrativa de eventos. São 
citados em Ezequiel 38 e 39, e o outro lugar está aqui em Apocalipse 20.  

Além destas duas passagens, estes nomes aparecem apenas em genealogias bíblicas. Trata-se apenas de uma longa lista 
de nomes para dizer que um dos filhos de Jafé se chamava Magogue, e na genealogia de Joel encontramos o nome de 
Gogue. Confira estes textos sobre genealogias bíblicas abaixo: 

Os filhos de Jafé: Gomer, e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. (Gênesis 10:2) 
 
Os filhos de Jafé: Gomer, e Magogue, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. (1 Crônicas 1:5) 
 
Os filhos de Joel: Semaías, o seu filho; Gogue, o seu filho; Simei, o seu filho (1 Crônicas 5:4) 

 
Mas, dentro de uma narrativa de eventos, estes nomes estão inseridos apenas em duas escrituras onde podemos obter 
qualquer ensino, ou qualquer informação sobre a batalha de Gogue e Magogue.  O primeiro lugar encontra-se em 
Ezequiel 38 e 39, são dois capítulos inteiros ambos apenas sobre Gogue e Magogue, e o outro lugar está em Apocalipse 
20.  
 
Obviamente, ao constatarmos que Deus escolheu colocar estas duas palavras “Gogue” e “Magogue” nesta passagem, 
aqui em Apocalipse capítulo 20, ele está nos mostrando claramente para voltarmos aos dois capítulos inteiros em 
Ezequiel 38 e 39 que tratam especificamente sobre a batalha Gogue e Magogue, ele está nos dizendo: “Olhe, esta é 
aquela batalha em Ezequiel.” 
 

Sendo assim, vamos voltar a Ezequiel 38 e 39, vamos passar por essas escrituras. Portanto, o sermão desta noite será 
sobre o alimento sólido da Palavra. Mas, um dos grandes ensinamentos que você pode obter deste estudo sobre Gogue e 
Magogue são princípios importantes sobre como estudar a Bíblia em geral. Quantas vezes somos enganados por pessoas 
que fazem argumentos realmente convincentes e que dizem muitas coisas que parecem certas, mas quando você estuda 
a sua Bíblia por conta própria, e realmente olha para as coisas no contexto, descobre que há muitos ensinamentos falsos 
por aí. Nós, enquanto povo de Deus, precisamos saber como ir à Bíblia, como estudá-la por nós mesmos, e aprender por 
nós mesmos. 
 
Lembro-me de quando era jovem, ainda sou jovem, mas quando era ainda mais jovem, e acredito que foi na época em 
que me casei, eu tinha cerca de 19 ou 20 anos, e fui até a casa de um amigo com quem eu costumava sair para ganhar 
almas (evangelizar), ele freqüentava a nossa igreja, e quando eu entrei em sua casa havia por todo lado no chão todos 
esses papéis, e todos esses livros, e tinha todas essas coisas acontecendo, e eu disse: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MtwKJRtDRzk


O que você está estudando, no que está trabalhando aqui? E ele disse: ah, você sabe, estou me aprofundando neste 
estudo sobre Gogue e Magogue. E ele tinha todos esses livros, e todos esses materiais de estudo, e era tudo sobre, sabe, 
como Israel será atacado, e as nações, e como já se podia ver tudo isso acontecendo de acordo com esses livros que ele 
estava lendo, tudo já estava em andamento, já podíamos ver, já estava sendo preparado por Deus para acontecer a 
qualquer momento, e aí eu fui até ele e disse: 
 
Olha, você sabia que só há um lugar em toda a Bíblia que menciona Gogue e Magogue, além de Ezequiel 38 e 39, e está 
bem aqui em Apocalipse capítulo 20? E então mostrei a ele e disse: “você percebeu que isto acontecerá depois do 
milênio?” Então, basicamente, de repente, todos aqueles livros tornaram-se inválidos, uma vez que estavam todos 
dizendo que podíamos ver tudo acontecendo agora.  
 
Eu disse, olhe, esta é a única menção de Gogue e Magogue em toda a Bíblia, exceto por Ezequiel 38 e 39, e está bem aqui, 
claro como o dia, olhe na sua Bíblia, Apocalipse 20, no versículo 7: 
 

7. E, quando completarem-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão; 
8. e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, para as ajuntar em 
batalha; cujo número é como a areia do mar. 
9. E eles subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu 
fogo, saiu do céu, e os devorou. 

 
Agora, deixe-me perguntar uma coisa: 
 
Aquela cidade amada lá, depois do Milênio, a qual será atacada por Gogue e Magogue, quem estará governando e 
reinando naquela cidade? Cristo. Então, é o acampamento dos santos onde Jesus Cristo estará governando e reinando 
por mil anos.  
 
Eu mostrei isso a ele e você sabe qual foi a resposta dele? – “Bem, acho que isso demonstra por que eu não deveria ler 
todos esses livros, deveria ler apenas a Bíblia para descobrir.” Ele basicamente viu isto instantaneamente, porque é tão 
claro quanto à luz do dia. 
 
Quero dizer, ele imediatamente disse: - “Uau, isso torna tudo muito mais simples.” E nós iremos ler tudo, verso por verso. 
 
Mas antes de tudo, apenas pare e pense como isso seria ridículo: Deus nos dá esses dois capítulos inteiros em Ezequiel 38 

e 39 e, diz lá, “isso é o que vai acontecer no final dos tempos a respeito de Gogue e Magogue,” e, então, Deus 

simplesmente nunca mais menciona estes termos em toda a Bíblia. Mas, de repente, em Apocalipse capítulo 20 ele 

aponta, e diz: “Gogue e Magogue”. Mas, aí alguém vem e diz: “ah, não, são ‘Gogue e Magogue’ diferentes, não tem nada 

a ver com Gogue e Magogue em Ezequiel 38 e 39.” E, bem, caso você não saiba, isto é o que 99% dos professores de 

escatologia estão ensinando. 

 
Você sabia que eu cresci sendo ensinado que a batalha de Gogue e Magogue acontece no início da tribulação, 
simplesmente com base em nenhuma evidência? Não há um único ponto nas Escrituras, nenhuma menção que dê base 
para este ensino. Apenas procure por “Gogue e Magogue” na Bíblia, não é mencionado em nenhum outro lugar. 
 
Aqui está o livro por Tim Lahaye e Thomas Ice, estes são dois dos arquitetos da teoria do arrebatamento pré-

tribulacionista em nossos tempos modernos. E neste livro de Tim Tahaye, - co-autor de Left Behind/Deixados Para Trás, - 

e Thomas Ice que é – se não me engano – do Seminário Teológico de Dallas, ou algum seminário batista no Texas, há um 

capítulo sobre Gogue e Magogue aqui neste livro chamado “Charting The End Times” (Traçando a Cronologia do Fim dos 

Tempos) 

 
E deixe-me dizer isso, o filme original “Deixados Para Trás” que foi lançado há uns 15 ou 20 anos atrás, este filme começa 
com a batalha de Gogue e Magogue. 
 
E, é claro, neste filme esta batalha não se parece em nada com o que a Bíblia descreve, mas é exatamente o que eles 
estão tentando mostrar no início do filme, como sendo algo acontecendo no início da tribulação. 
 
Então, neste livro – Charting The End Times – em seu capítulo chamado “Ezequiel 37 a 39” há um monte de estrelas de 
Davi, um monte de estrela de Renfã, é o que isto realmente é, e todos os tipos de acréscimos sobre os judeus, e os seis 
milhões voltando para a terra santa, mas não há uma única menção neste capítulo sobre Apocalipse capítulo 20. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Left_Behind_(2014)
https://www.amazon.com.br/Charting-Times-Prophecy-Study-Guide/dp/0736909885/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tim+lahaye+e+thomas+ice&qid=1611006762&sr=8-1


Referências bíblicas sobre a estrela: 
 
"De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. E eu 
vos removerei para além de Babilônia." Atos 7:43  
 
25. Oferecestes a mim, sacrifícios e ofertas no deserto por quarenta anos, ó casa de Israel? 26 Antes carregaram o 
tabernáculo de vosso Moloque, e Quium, suas imagens, a estrela do vosso deus, que fizestes para vós mesmos. Am 5:25 26 

 
Como é possível um capítulo inteiro sobre Gogue e Magogue – tema este que é apenas mencionado em dois lugares em 
toda a Bíblia – Ezequiel e Apocalipse – eles simplesmente nem sequer mencionam o argumento em Apocalipse 20. 
 
Então, aqui está o que eles dizem, eles dizem: “bem, o momento em que Gogue e Magogue acontece, sabe, 
provavelmente depois do arrebatamento, mas antes da tribulação, talvez num intervalo de alguns dias ou algo assim, em 
que podemos encaixar essa coisa...” Mas então eles afirmam: “estamos certos de que será antes da tribulação, é certo que 
será pouco antes do arrebatamento, ou logo após o arrebatamento.” 
 
 No filme “Deixados Para Trás” a batalha Gogue e Magogue acontece instantes antes do arrebatamento. E então eles 
apresentam uma página inteira sobre: por que sabemos que a batalha Gogue e Magogue não é a mesma que a do 
Armagedom. 
 
Então eles criam esse espantalho de alguma outra teoria da qual nunca ouvimos falar, mas nem sequer abordam aquilo 
que a Bíblia realmente diz, de que acontecerá logo depois do milênio. Isto nem mesmo é mencionado. E, então, eles têm 
uma grande citação destacada aqui, em que diz: “uma das principais questões que qualquer visão a respeito de Gogue e 
Magogue deve considerar é o fato de que sete meses são necessários para enterrar os mortos da batalha” 
 
Então, basicamente, este argumento é como se fosse a pequena dica ou “pista” deles, caso você esteja pensando em 
Apocalipse 20, o que eles próprios nem sequer mencionam. Por que estão preocupados, uma vez que é tão óbvio para 
qualquer pessoa racional enxergar que essa é a batalha de Gogue e Magogue, já que o texto diz: “Gogue e Magogue”. 
Sendo assim, eles vêm com esse argumento de que as armas serão queimadas por sete anos, apenas para o caso de que 
você possa achar que se trata da mesma batalha. O que eles estão tentando dizer como isto é que não há como ser a 
mesma batalha, já que vai levar sete meses para enterrar os mortos. (Ez. 39: 9, 11-12) 
 
Mas, vamos voltar a essa escritura e vamos ver o que a própria Bíblia nos ensina. Vamos começar no capítulo 37 onde Tim 
Lahaye quer começar. 
 
 No capítulo 37 encontramos essa passagem muito famosa sobre o vale dos ossos secos. Talvez alguns aqui conheçam a 
canção sobre esta passagem. (o pastor canta trecho da canção). Esta passagem do vale dos ossos secos fala basicamente 
sobre a nação de Israel sendo trazida de volta para sua terra. Mas aqui está o que você precisa entender. Deus trouxe o 
povo de Israel de volta à sua terra após o cativeiro na Babilônia. 
 

Quando Ezequiel está escrevendo?  Durante o cativeiro da Babilônia.  Se você começar a ler logo no início do livro de 

Ezequiel, no capítulo um, ele diz que ele era um dos cativos junto ao rio Quebar.  Então no verso 2 ele escreve: “No quinto 

dia do mês, que era o quinto ano do cativeiro do rei Jeoaquim.” Ezequiel está profetizando durante esse cativeiro e ele 

está pregando uma mensagem de que seriam levados de volta para a terra santa, mas não somente isto,  há também uma 

visão secundária da profecia bíblica para os tempos do fim, quando eles também voltarão para sua terra. 

 
Muitas vezes em profecias bíblicas há um duplo cumprimento, é o que costumamos observar quando lemos Ezequiel, ou 
Daniel. Há uma aplicação imediata para as pessoas que estão ouvindo a voz do profeta, para as pessoas da época em que 
Ezequiel estava pregando, e é aplicável a eles, é o encorajamento para eles de que estarão voltando. Mas há também um 
cumprimento da profecia bíblica que acontecerá nos tempos do fim. 
 
Agora, esta passagem, isto está claramente falando – e eu vou provar isso a vocês – está falando de um evento que 
acontecerá após a ressurreição, após o arrebatamento, depois que todos os santos ressuscitados estiverem lá, e Jesus 
Cristo governando e reinando por mil anos no milênio.  Esta passagem se refere ao reino milenar, e eu vou mostrar isso a 
vocês. 
 
E aqui está o que esses sionistas, e esses pré-tribulacionistas, e pessoas como Tim Lahaye sempre fazem: Eles pegam um 

trecho das escrituras do Antigo Testamento sobre uma destas duas coisas: sobre eles voltando do cativeiro da Babilônia, 



ou sobre eles voltando para a sua terra e governando e reinando com Cristo no milênio, e então tentam aplicar para o 

evento em 1948, ou ao tempo presente.  

 
Essas são, portanto, as duas coisas que você verá repetidamente: o cativeiro na babilônia e onde eles retornam para a 

terra ou, quando eles voltam para a sua terra vindos da sepultura, após a ressurreição, na regeneração, porque, lembrem-

se, Jesus disse aos 12 discípulos, ele disse que na regeneração, significando a ressurreição, ele disse, “vocês se sentarão 

em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.” 

 
"E Jesus disse-lhes: Em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do 
homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos 
de Israel." Mt 19:28 
 

Sabemos que no milênio haverá uma nação de Israel, mas será composta de pessoas salvas, serão israelitas salvos que 

foram ressuscitados, porque, lembre-se, quando Cristo vier nas nuvens os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 

(1Ts.4:13-17). E isso inclui todos os santos do antigo testamento também. Daniel, o profeta, se levantará por esta época 

conforme o que foi dito no capítulo 12 de Daniel (Dn.12:13). Então isso será a ressurreição de todos os salvos, e eles 

viverão e reinarão com Cristo mil anos, e os antigos israelitas voltarão para a sua terra em seus novos corpos glorificados, 

nós estaremos em nossos corpos glorificados, nós iremos governar e reinar. Preguei sermões inteiros sobre o milênio e 

acredito que a maioria das pessoas aqui esta noite provavelmente já está familiarizada com o ensino da Bíblia sobre o 

Reino de Mil anos de Cristo, certo? Porém, eles (estes estudiosos de escatologia) pegarão essas coisas e as aplicarão aos 

dias atuais. 

 
Vamos dar uma olhada em Ezequiel 37 rapidamente e obter a evidência. A partir do versículo um: 
 

1 A mão do SENHOR estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do SENHOR, e me pôs no meio de um 
vale que estava cheio de ossos, 
2 e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto; e eis que eles estavam muito secos. 
3 E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor DEUS, tu sabes. 
4 Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do SENHOR. 
5 Assim diz o Senhor DEUS a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis; 
6 E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós 
e vivereis; e sabereis que eu sou o SENHOR. 
7 Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, e eis que uma agitação, 
e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. 
8 E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima; mas não 
havia fôlego neles. 
9 Então, ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor DEUS: 
Vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. 
10 Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se 
levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. 

 
Deixe-me apenas apontar uma coisa rapidamente no final do versículo 9 onde diz: e respira sobre estes mortos, para que 

eles possam viver. Agora, o que significa ‘morto’? Significa que foram mortos/assassinados, eles estão todos mortos, 

todos entenderam até aqui? Então vamos continuar: 

 
10 Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se 
levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. 
11 Então, ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel; eis que eles dizem: Nossos ossos 

se secaram, e nossa esperança está perdida; nós estamos cortados fora por nossas partes. 

 
Agora, pense sobre isso, Ezequiel está tendo esta visão durante o cativeiro na Babilônia, e isto está muito claro no livro de 

Ezequiel. Então, ele está no cativeiro, durante o cativeiro da Babilônia e, na visão, Israel está dizendo – no tempo 

presente - naquele momento da visão – no final do versículo 11: “nossos ossos estão secos.”  

 

Então, o que a visão do vale dos ossos secos está se referindo?  Estão se referindo à sua condição durante o cativeiro na 

Babilônia, onde eles dizem: “nossos ossos estão secos.” Todos entenderam? Continuando: 



11 (...) Nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida; nós estamos cortados fora por nossas partes. 

12 Portanto, profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e 

vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel. 

13 E sabereis que eu sou o SENHOR, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas 
sepulturas, 

 
Perceberam? Ele diz “túmulos” “sepulturas” quatro vezes seguidas. 
 

14 e porei meu Espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra; então sabereis que eu, o 
SENHOR, disse isto, e o cumpri, diz o SENHOR. 
 

Pare e pense sobre isso. Há uma interpretação imediata sobre isso, tendo em vistas que Ezequiel está no cativeiro da 
Babilônia, dizendo a eles: vocês acham que agora estamos todos secos, mas Deus está dizendo, ‘eu vou trazer vocês de 
volta para a sua terra.’  
 
Eu pergunto: Isto aconteceu? Com certeza, pois eles estiveram no cativeiro babilônico por 70 anos e depois voltaram à 
sua terra. Mas há ainda um cumprimento secundário para os tempos do fim, quando Ele literalmente os tirará de seus 
túmulos. Quantas vezes isso é mencionado? Quatro vezes a palavra “túmulos” ou “sepulturas” é mencionada. Lembrando 
ainda que o texto diz que eles estão mortos no momento em que estarão sendo tirados literalmente dos seus túmulos e 
trazidos de volta à terra para governar e reinar com Cristo durante os mil anos,  juntamente com todo o resto de nós. 
Então, está bem claro. E aqui está a prova, veja o que diz o versículo 24: 
 

24 E Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor; eles também andarão nos meus juízos e 
observarão os meus estatutos, e os cumprirão. 
 

Agora, deixe-me perguntar a você, isso era verdade quando eles voltaram da Babilônia? Davi, seu servo, estava 
governando? Sim, ele estava governando na pessoa de Zorobabel, o filho de Davi. Ele é freqüentemente citado como 
Davi, meu servo, porque ele é o filho de Davi. 
 
Portanto, sim, eles voltaram e, sim, eles seguiram a palavra de Deus, sim, eles estavam confiando no Senhor, e sim eles 
tinham Davi governando sobre eles na pessoa de Zorobabel, o filho de Davi.  Isso é verdade para o Milênio?  
 
Absolutamente! Certamente eles seguirão a Palavra de Deus, uma vez que estarão em uma condição redimida, 
regenerada, e Jesus, o filho de Davi, estará governando e reinando sobre eles. Portanto, isso se encaixa perfeitamente 
para as duas aplicações apresentadas aqui, ou seja, basicamente o cumprimento físico, literal, e imediato em suas vidas. 
Ou seja, eles veriam a nação de Israel restabelecida durante o tempo em que viveram. E, então, temos um cumprimento 
futuro nos tempos do fim, em 1948...  Só que não. Porque Davi, o rei, não estava governando sobre eles; não, porque eles 
não seguiram os estatutos de Deus e, não, porque não é relevante nesta passagem de modo algum. 
 

Portanto, se pudermos extrair um cumprindo profético para o fim dos tempos desta passagem, qual é o momento na 
cronologia da linha do tempo? Está falando do tempo em que os corpos serão ressuscitados, e em que estaremos prestes 
a entrar no reino milenar de Cristo.  Todos podem ver isso na linha do tempo?  
 
Portanto, não faria muito mais sentido que o capítulo 37 esteja cobrindo o assunto deles sendo trazidos de volta à terra 
santa no milênio, depois de terem sido tirados da sepultura? Isto se encaixa perfeitamente na cronologia da linha do 
tempo dos eventos de Apocalipse 20, em que os eventos de Ezequiel capítulos 38 e 39 estarão acontecendo após o 
milênio. Percebem quão lógico isto é? 
 
Veja, no capítulo 37 nós os vemos saindo dos túmulos e vindo para a terra santa, e tudo indo bem, paz na terra por mil 
anos, o diabo está preso e, então, temos o Reino Milenar de Cristo onde o lobo se deita com o cordeiro, onde as nações 
não aprendem mais a guerra, onde eles converterão as espadas em relhas de arado, e as lanças em foices (Is.2:4), quando 
eles terão apenas paz e prosperidade, e Jesus Cristo governando e reinando por mil anos. Então, ele traz à tona o fato de 
que, depois disso, haverá a batalha de Gogue e Magogue, exatamente da mesma maneira como Apocalipse 20 ensina. 
 
Mas, é claro que para Tim Lahaye e sua laia Apocalipse 20 simplesmente não existe, muito embora seja a única menção 
de Gogue e Magogue no Novo Testamento, e a única menção de Gogue e Magogue exceto por Ezequiel 38 e 39. 
 
Agora vamos simplesmente ler os capítulos de Ezequiel 38 e 39, os capítulos-chave e ver se eles se encaixam com 
Apocalipse 20, e é claro que se encaixam, porque seria ridículo se não se encaixassem.  



E estou aqui hoje apenas para lhe dizer que durante toda a minha vida eu fui ensinado da maneira errada. Enquanto 
crescia ouvi inúmeros sermões sobre Ezequiel 38 e 39. Durante a guerra fria, “a Rússia é Magogue”, é o que eles diziam, e 
isso era tudo o que se ouvia, quem ouviu esse tipo de sermão naquela época? Pois é, nos anos 80 era sempre Magogue 
sendo a Rússia e toda uma explicação de como tudo iria se desenrolar, e tudo mais. Tudo passando direto por cima da 
cabeça deles o fato de que, na realidade, isto estará acontecendo apenas mil anos depois. Quero dizer, isso é um erro 
crasso para se cometer quando se está, tipo, mil anos fora de sincronia. 
 
Então vamos ler. E agora quero que você coloque o seu quépe de pensar e leia essa passagem comigo, apenas leia 
comigo, espero que você tenha entendido a introdução que dei a você aqui. Espero que você tenha entendido o que Tim 
Lahaye e Thomas Ice estão tentando nos dizer, e que você tenha entendido o que Apocalipse 20 está nos dizendo 
claramente e, agora, vamos apenas ler Ezequiel 38 e 39 e ver se encaixa. Ezequiel, capítulo 38: 
 

1 E a palavra do SENHOR veio a mim, dizendo: 
2 Filho do homem, posiciona a tua face contra Gogue, terra de Magogue, o principal príncipe de Meseque e 
Tubal, e profetiza contra ele, 
3 e dize: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, principal príncipe de Meseque e de Tubal; 
4 E, eu te virarei de volta, e colocarei anzóis nas tuas mandíbulas, e te trarei adiante, e a todo o teu exército, 
cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com todos os tipos de armadura, uma grande companhia com broquéis e 
escudos, todos manejando espadas; 
5 a Pérsia, a Etiópia e a Líbia com eles; todos eles com escudo e elmo; 
6 Gômer e todas as suas tropas; a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas, e muitas pessoas 
contigo. 

 
Agora deixe-me parar aqui e apontar para vocês como isso corresponde ao que diz em Apocalipse 20, porque diz:  
 

E, quando completarem-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão; e sairá para enganar as nações que estão 
nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, para as ajuntar em batalha; cujo número é como a areia do mar. 

 
É isso que vimos aqui? Sim, vimos pessoas dos quatro cantos da terra, vimos Pérsia, Etiópia, Líbia Gômer, Togarma e 
muitas pessoas com eles, portanto, é uma grande companhia de nações, assim como é dito em Apocalipse 20. 
Continuando no versículo 7: 
 

7 Estejas tu preparado, e prepara-te a ti mesmo, tu e toda a tua companhia que está reunida para ti, e sê tu um 
guarda para eles. 
8 Depois de muitos dias serás visitado; nos últimos anos – (observe, isto parece se aplicar a Apocalipse capítulo 
20) – tu virás à terra que é trazida de volta da espada, e é juntada dentre muitas pessoas, contra os montes de 
Israel, que sempre foram desertos; mas é gerada dentre as nações, e habitarão seguramente todos eles. 
9 Tu subirás, e virás como uma tempestade, serás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas 
tropas, e muitas pessoas contigo. 

 
O que diz em Apocalipse, capítulo 20? 
 

9. E eles subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu 
fogo, saiu do céu, e os devorou. 

 
 Novamente, compatível. Continuando em Ezequiel 38: 
 

10 Assim diz o Senhor DEUS: E também virá a suceder, que ao mesmo tempo coisas virão à tua mente, e tu terás 
um mau pensamento, 
11 e dirás: Subirei à terra de aldeias não muradas; eu irei àqueles que estão em repouso, que habitam 
seguramente; todos eles habitando sem muros, e não tendo barras nem portões, 
12 para tomar o despojo, (...). 

 
Agora, deixe-me lhes perguntar: isso soa como se fosse aplicável bem no início da tribulação, ou nos dias atuais em que, 
basicamente, quando atacassem Israel, eles estariam lá sentados sem barras, sem portões, sentados em segurança ... É 
assim que eles estão sentados lá agora em Israel?   
 
Não mesmo. Eles têm esse muro gigante entre o lado palestino e o lado israelense, eles têm toda essa cúpula de defesa e 
todas essas armas. Eles não estão deixando as portas destrancadas em Israel esta noite, sem portões, sem barras, 
sentados em segurança, sem muros, sentados em repouso, relaxados. Não. 



 
Mas, deixe-me perguntar-lhes isto.  É assim que se sucederá com eles depois de mil anos de paz, quando as nações não 
mais aprenderem a guerra, quando Cristo estiver governando e reinando por mil anos, quando todas as espadas tiverem 
sido convertidas em arados, e as lanças em podadeiras? Aí está.  Então, até aqui está bem claro, não é? Vamos continuar: 
 

12 para tomar o despojo, e tomar a presa; para virar a tua mão sobre os lugares assolados que estão agora 
habitados, e sobre o povo que está reunido dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, que habitam no meio 
da terra. 
13 Sebá e Dedã, e os mercadores de Társis, todos os seus jovens leões te dirão: És tu vindo para tomar o despojo?  

 
Sabe, se eu ganhasse um centavo cada vez que ouvi falar que os jovens leões de Társis são os Estados Unidos... Por que 
eles ficam tentando forçar esse texto para que tenha uma aplicação atual, e dizem, bem, “Társis ficava onde está a 
Espanha moderna hoje que, por sua vez, é meio que perto da Inglaterra, de sorte que nós somos como os jovens leões da 
Inglaterra porque...” tipo, eles ficam tentando colocar aquela peça quadrada naquele buraco redondo, e querem por toda 
lei que caiba, tipo, vai ter que se encaixar. Mas vamos continuar a leitura aqui: 
 

13. (...) És tu vindo para tomar o despojo? Ajuntaste a tua companhia para tomar a presa? Para carregar a prata e 
o ouro, para tomar o gado e os bens, para levar um grande despojo? 
14 Portanto, filho do homem, profetiza e dize a Gogue: Assim diz o Senhor DEUS: No dia em que meu povo de 
Israel habitar seguramente, tu não o saberás? 
15 E virás do teu lugar, das partes do norte, tu e muitas pessoas contigo, todos eles montados sobre cavalos, uma 
grande companhia, e um poderoso exército; 
16 e tu subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Isso será nos últimos dias, e hei 
de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios possam me conhecer, quando eu for santificado em ti, ó 
Gogue, diante dos seus olhos. 
17 Assim diz o Senhor DEUS: És tu aquele de quem eu falei nos tempos antigos, pelos meus servos, os profetas 
de Israel, os quais profetizaram naqueles dias muitos anos, que te traria contra eles? 
18 E acontecerá no mesmo tempo quando Gogue vier contra a terra de Israel, diz o Senhor DEUS, que a minha 
fúria subirá à minha face. 

 
Agora, observe, o que foi dito lá, no versículo 17? 
 
 És tu aquele de quem eu falei nos tempos antigos, pelos meus servos, os profetas de Israel, os quais 
profetizaram naqueles dias muitos anos, que te traria contra eles? 

 
Portanto, este é um ataque do qual eles já sabiam que viria, já está profetizado que aconteceria. Seria isto relevante para 
o cenário em Apocalipse capítulo 20?  É claro, porque sabemos que quando os mil anos expirarem, algo que já sabemos 
irá acontecer. Versículo 19: 

 
19 Porque no meu ciúme, e no fogo da minha ira eu falei: Certamente, naquele dia haverá grande tremor na terra 
de Israel, 
20 de tal modo que os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todas as coisas rastejantes que 
rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença; e os 
montes serão derrubados, e os lugares íngremes cairão, e todo muro cairá ao chão. 
21 Porque eu chamarei uma espada contra ele através de todos os meus montes, diz o Senhor DEUS; a espada de 
cada homem será contra seu irmão. 
22 E contenderei contra ele com peste e com sangue; e choverei sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre as 
muitas pessoas que estão com ele, uma transbordante chuva e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. 

 
O que é dito em Apocalipse 20? 
 

9. E eles subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu 
fogo, saiu do céu, e os devorou. 10. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão 
a besta e o falso profeta; e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. 

 
Agora veja, o último versículo em Ezequiel 38: 
 

23 Assim, eu me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações; e eles saberão 
que eu sou o SENHOR. 



 

Agora, deixe-me perguntar uma coisa: eu pulei alguma coisa nesse capítulo? O que estou escondendo aqui? Tem alguma 
coisa aqui debaixo da minha manga? Nós apenas lemos o capítulo inteiro, a coisa toda.  Há alguma coisa neste capítulo 
que indica que isso vai acontecer no início da tribulação? Com o atual Israel falso e apóstata? Há qualquer coisa aqui da 
qual você diria, “bem, isso não pode ser depois do milênio”? Portanto, até aqui tudo se encaixa perfeitamente como uma 
mão em uma luva, correto?  
 
Então? Sobre o capítulo 38, fale agora ou fique quieto para sempre. Será que eu perdi alguma coisa?  De onde Thomas Ice 
está tirando sua teologia sobre este tema?  De onde Tim Lahaye tirou a teologia do filme “Deixados Para Trás,” de que a 
batalha “Gogue e Magogue” seria antes da tribulação? Alguém pode me ajudar a entender, por favor? Não estou vendo 
isso, sabem por quê? Por que não está lá. Está diretamente relacionado a Apocalipse 20, se encaixa perfeitamente no 
contexto de Apocalipse 20. Então, qual é o problema? 
 
Vocês poderiam me explicar por que todas estas centenas e centenas de professores de profecias bíblicas estão em todos 
estes canais na TV e por todo o YouTube, desde os anos 80 até os dias de hoje ensinando essas coisas, quando não é 
bíblico? Talvez você diga, bem, você não chegou ao capítulo 39 ainda. Certo, mas antes de prosseguir para o próximo 
capítulo, só quero ter certeza de que o capítulo 38 está plenamente esquadrinhado e digerido.  
 
Então, vamos seguir em frente, já chegamos à metade dessa coisa toda. E, veja, é assim que você estuda sua Bíblia, você 
lê tudo.  Você não vai atrás apenas do que ouve aqui e ali, ou pega apenas um pequeno clipe aqui e ali.  Não, não é assim 
que você estuda a Bíblia. Você entra e lê os capítulos inteiros, lê o livro inteiro de Apocalipse, lê o capítulo inteiro de 
Mateus 24. Sabe, você precisa ler a coisa toda, e lê-la no contexto do livro que você está lendo, e então tudo faz todo o 
sentido. Agora, vamos então entrar no capítulo 39 em Ezequiel, aqui está a outra metade da equação: 
 

1 Portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gogue, e dize: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu estou contra 
ti, ó Gogue, principal príncipe de Meseque e de Tubal; 
2 e eu te virarei de volta, e deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir das partes do norte, e te trarei sobre 
os montes de Israel; 
3 e eu atingirei o teu arco da tua mão esquerda, e farei com que as tuas flechas caiam da tua mão direita. 
4 Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo; te entregarei aos 
pássaros vorazes de todo o tipo, e aos animais do campo para seres devorado. 
5 Tu cairás sobre o campo aberto; porque eu o falei, diz o Senhor DEUS. 
6 E eu enviarei um fogo sobre Magogue, e entre os que habitam descuidadamente nas ilhas; e eles saberão que 
eu sou o SENHOR. 

 
E o que diz em Apocalipse 20?  “de Deus desceu fogo, saiu do céu, e os devorou.” Vimos aqui novamente, no versículo 6. 
 

7 Então, eu farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, e não mais os deixarei poluírem o 
meu santo nome; e os pagãos saberão que eu sou o SENHOR, o Santo em Israel. 
8 Eis que é vindo e é feito, diz o Senhor DEUS; este é o dia do qual eu tenho falado. 
9 E aqueles que habitam nas cidades de Israel irão adiante e acenderão e queimarão as armas, tanto os escudos 
quanto os broquéis, os arcos e as flechas, e bastões de mão, e as lanças; e eles os queimarão com fogo por sete 
anos; 
10 de maneira que não tirarão madeira alguma do campo, nem cortarão nada das florestas; porque eles 
queimarão as armas com fogo; e despojarão aqueles que os despojaram, e roubarão aqueles que os roubaram, 
diz o Senhor DEUS. 

 
 

“Aha! Agora te pegamos, pastor Anderson. Como isso poderia ser depois do milênio, se eles estarão enterrando os corpos 
por sete meses, hein? Como isso pode ser depois do milênio, se eles estarão queimando armas por sete anos? Se estarão 
queimando armas por sete anos de modo que não precisarão de nenhuma outra lenha, estarão apenas queimando as 
armas, hein, pastor Anderson?  Como isso poderia ser depois do milênio, então? Porque, é claro, sabemos que logo após o 
milênio vamos direto para o julgamento do grande trono branco, e direto para o novo céu e a nova terra, não é mesmo?”   
 
Isso é o que os dispensacionalistas estariam pensando agora, os pré-tribulacionistas, os sionistas, mas espere um 
segundo, vamos parar e pensar sobre isso por um momento. 
 
Qual é a teoria deles? Dos 99 % que estão ensinando essas coisas que não fazem nenhum sentido, e que não se encaixam 
com Apocalipse?   



 
Muito bem, aqui está o que eles estão ensinando: estão ensinando que estes eventos ocorrerão no início da tribulação, 
no início do período de sete anos. Agora, deixe-me perguntar isso, por que você queimaria armas no início da tribulação, 
quando um dos primeiros eventos que ocorre no início da tribulação é uma guerra mundial?  Pense nisso. Na tribulação 
(não é para ser confundida com a grande tribulação), quando é aberto o segundo selo, bem, quando o primeiro selo é 
aberto o “cavaleiro” do primeiro selo sai para conquistar.   
 
Quando o segundo selo é aberto, diz o texto que “saiu outro cavalo, que era vermelho; e poder foi dado ao que nele 
estava assentado para tirar a paz da terra, e para que se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande espada.” 
 
‘Pois é, mas vamos queimar todas as nossas armas pelos próximos sete anos.’ 
 
‘Espere um minuto, no final dos sete anos teremos a batalha do Armagedom... oh puxa, acabamos de queimar todas as 
nossas armas... acabamos de queimar a última arma e agora temos uma grande batalha pela frente...’ 
 
Pense quão ridículo isto é. Tipo, ‘sim, ah sim, vamos queimar todas as armas, já que vamos para a guerra.’ 
 
Porque há uma grande guerra no início da tribulação, o segundo selo. O primeiro selo, o segundo selo, então o terceiro 
selo saiu um cavalo preto e diz que aquele que estava sentado tinha uma balança na mão, e aqui está retratando a fome 
mundial que haverá, e então temos o quarto cavalo, é o cavalo amarelo e fala sobre como ele vai ter poder sobre a quarta 
parte da terra para matar com espada e com fome e com as bestas da terra. Portanto, os selos um, dois e quatro são 
sobre pessoas sendo mortas e, a propósito, o quinto selo são pessoas sendo mortas também. Então, temos a paz sendo 
tirada da terra, o mundo em guerra, mas enquanto isso nós apenas vamos continuar queimando as armas, e isso vai nos 
levar sete anos.   
 
Ou, talvez faça mais sentido, quando você não teve nada, além de paz pelos últimos mil anos, e então surge essa grande 
rebelião, onde Deus simplesmente esmaga todos com fogo do céu. 
 
Bem, então, aí sim, vamos nos livrar de todas essas armas de novo, porque não precisamos delas, assim como não 
precisamos delas nos últimos mil anos.  Ou seja, eles já converteram suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em 
foices, tudo bem, vamos fazer de novo. Isto sim, faz sentido.  
 
“Mas pastor Anderson, nós sabemos que logo após o milênio temos o trono branco e novos céus e nova terra, porque 
todos nós vimos os gráficos, as linhas do tempo com os eventos proféticos, tipo, olá, Pastor Anderson, você não viu o 
plano de Deus para as eras,  Charting The End Times – está bem ali no gráfico!” 
 
Mas esperem um momento, vamos ver se é isso o que a Bíblia diz. Volte para Apocalipse 20. Se perdemos algo, vamos ler 
novamente o capítulo 20, a partir do versículo 7: 
 

7 E, quando completarem-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão; 
8 e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, para as ajuntar em 
batalha; cujo número é como a areia do mar. 
9 E eles subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; (e lembrem-se, esta é 
a batalha Gogue e Magogue, certo?) e de Deus desceu fogo, saiu do céu, e os devorou. 
10 E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta; e serão 
atormentados dia e noite para sempre e sempre. 

 
 
Portanto, o que acontece imediatamente é que Deus faz fogo descer do céu e os queima a todos, e então envia o diabo 
para o lago de fogo. É isto o que ocorre de imediato. A rebelião é combatida, e o diabo é enviado para sempre para o lago 
de fogo. Olhem agora o próximo verso:   
 

11 E eu vi um grande trono branco 
 
Então, está escrito que nenhum período de tempo se passou? Está dizendo que imediatamente o mundo inteiro chega ao 
fim, logo depois que o diabo é lançado no lago de fogo? 
 
Não, não há tal informação. Isso é apenas uma especulação. Isto é apenas alguém que decidiu que é assim, que acha que 
é assim, apenas por que este é o próximo tópico que é abordado. Sim, de fato este é o próximo tópico a ser abordado, 
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mas isto não significa que não há um período de tempo que se passa entre estes dois eventos. Por que não? Bem, como 
posso saber que há um intervalo de tempo aí? Por que Ezequiel 39 diz que há um período de tempo aí.  
Agora, vamos voltar para Ezequiel 39, por que em Ezequiel 39 encontramos a passagem em que eles queimam as armas 
por sete anos. O que faz todo sentido, que se faça isso após o milênio. Mas faz zero sentido que façam isto quando se 
está ingressando em um dos tempos de guerra mais turbulentos conhecido pelo homem, o mais turbulento período de 
tempo na história, a tribulação. “Então, vamos queimar todas as armas??” 
 
A propósito, não me lembro de ter os visto queimando todas as armas no filme “Deixados Para Trás”. É óbvio, por que 
não faria nenhum sentido, onde estão tentando encaixar o texto de Ezequiel. Vamos continuar lendo, Ezequiel 39, verso 
11: 
 

11 E acontecerá naquele dia que darei a Gogue um lugar de sepulturas em Israel, o vale dos passageiros ao leste 
do mar; e tapará o nariz dos passageiros; – Por quê? Por causa dos cadáveres espalhados por toda parte, vai 
cheirar muito mal – e ali enterrarão Gogue e toda a sua multidão: e eles o chamarão de Vale de Hamom-Gogue. 

 
12 E durante sete meses a casa de Israel os estará sepultando para que possam limpar a terra.  

 
Observe, está dizendo que estarão enterrando corpos por sete meses, e fala deles queimando armas por sete anos (v.9). 
Portanto, se eles realmente quisessem refutar o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, o que eles nem sequer levam em 
consideração, nem mesmo apresentam este texto como uma opção, ou seja, a teoria da verdade. Trata-se, porém, não de 
uma teoria, mas de um fato. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 20 diz: a batalha Gogue e Magogue acontece após o milênio, 
caso encerrado. Que lidem com isto. Todavia, é engraçado como eles destacam esta informação – dentro do texto neste 
capítulo do livro que escreveram – como se fosse um argumento-chave decisivo, quando dizem: 
 
“Uma das principais questões que qualquer visão sobre Gogue e Magogue deve abordar – (ou seja, a visão que eles não 
querem sequer abordar) – é o fato de que sete meses são necessários para enterrar os mortos da batalha.” 
 
Então, esse é o tipo de “trunfo” que eles vão usar, mas aqui está o problema. Se eles querem refutar o que a Bíblia diz em 
Apocalipse 20 – trazendo o argumento de que sete meses serão necessários para enterrar os mortos – não seria um 
argumento muito mais decisivo dizer, bem, ‘sete anos serão necessários para queimar as armas,’ até porque isso é um 
período ainda mais longo.  
 
Mas sabe por que eles não trazem este argumento?  Pelo fato de que seria ainda mais ridículo queimar as armas no início 
da tribulação. As pessoas ficariam ainda mais confusas ao lerem este livro. As pessoas ficariam tipo: hã?! Como assim? 
Isto não faria o menor sentido. De qualquer maneira, desnecessário dizer, este livro é um pedaço de lixo.  
 
Mas de qualquer maneira, hum, sim... queimarão sim... 
 

“queimarão por sete anos as cópias deste livro, e acontecerá naquele dia que queimarão os DVDs da trilogia 
'Deixados para Trás' por sete anos, e tapará os narizes dos passageiros por causa do grande fedor de plástico 
derretido por toda a terra...” (risadas)  

 
Mas, vamos continuar no verso 12: 
 

12 E durante sete meses a casa de Israel os estará sepultando para que possam limpar a terra.  
13 Sim, todo o povo da terra os sepultará; e será para eles um memorial o dia em que eu for glorificado, diz o 
Senhor DEUS. 
14 E eles separarão os homens de trabalho contínuo, passando pela terra para enterrar com os passageiros os 
que permanecem sobre a face da terra, para purificá-la: após o fim de sete meses eles deverão procurar. 
15 E os passageiros que passarem pela terra, sempre que virem um osso de homem, então porá um sinal junto a 
ele, até que os sepultadores o tenham enterrado no vale de Hamom-Gogue. 

 
Então, haverá pessoas em tempo integral que estão limpando a bagunça desta batalha horrível, e se eles virem um osso 
ou algo assim, eles colocarão um marcador lá para que a equipe de coveiros saiba que ali há algo para limpar. Será como 
em um canteiro de obras, em que eles colocam pequenos pedaços de fita azul sempre que há algo errado que precisa ser 
consertado, eles estarão rotulando/sinalizando as coisas para que outra pessoa volte e faça o serviço.  
 

16 E também o nome da cidade será Hamoná. Assim eles limparão a terra. 



17 E, ó filho do homem, assim diz o Senhor DEUS; Fala a cada ave emplumada e a cada animal do campo: Reuni-
vos e vinde; ajuntai-vos por todos os lados para o meu sacrifício que eu ofereço por vós, um grande sacrifício 
sobre os montes de Israel, para que comereis carne e bebais sangue. 
 

Ele está falando com pássaros, ele diz, ‘ei ave emplumada, eu vou fazer um grande sacrifício para você,’ o que significa 
‘matarei todas essas pessoas e você vai comer a carne deles e beber o sangue deles.’ Ele está falando com os pássaros que 
virão e comerão os cadáveres. 
 

18 Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros, de 
bodes, de novilhos, todos eles cevados de Basã. 
19 E comereis gordura até vos saciares, e bebereis o sangue até vos embriagar, do meu sacrifício que eu 
sacrifiquei por vós. 
20 Assim à minha mesa vos fartarei de cavalos e carros, de homens valentes e de todos os homens de guerra, diz 
o Senhor DEUS. 
21 E estabelecerei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão meu julgamento que eu executei e 
minha mão que coloquei sobre eles. 
22 Assim a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu DEUS desde aquele dia em diante. 
23 E os gentios saberão que a casa de Israel foi para o cativeiro por causa da sua iniqüidade; porque eles se 
rebelaram contra mim, escondi deles o meu rosto, e os entreguei na mão de seus inimigos; assim todos caíram à 
espada. 
24 Conforme a sua imundície e conforme as suas transgressões eu lhes fiz, e escondi deles o meu rosto. 

 
Lembrem-se que a audiência para qual ele está pregando esta profecia são pessoas que estavam em cativeiro por causa 
dos seus pecados nos dias de Ezequiel. 
 

25 Portanto, assim diz o Senhor DEUS; Agora trarei novamente o cativeiro de Jacó  
 

Agora, observe: o que ele estava dizendo antes? Que isto acontecerá nos últimos tempos, isto será nos últimos dias, ele 
repete isso algumas vezes, certo? Sobre o que Ele fará com Gogue e Magogue nos últimos tempos. E, então, ele começa a 
falar sobre Israel, dizendo: olhem, quando isto acontecer no futuro, então as pessoas compreenderão toda a história do 
porquê Israel foi para o cativeiro, e por que eles foram trazidos de volta à sua terra, etc, etc. Mas, então, ele muda o foco 
para explicar do porquê eles estão em cativeiro mesmo ainda naquele momento: “agora”, e esta é a razão pela qual, veja 
a palavra ali, no verso 25, onde diz: “Portanto, assim diz o Senhor DEUS; Agora. Ele estava falando dos últimos dias, dos 
últimos tempos, mas, então, Ele está falando do “agora”:  
 

25 (...); Agora trarei novamente o cativeiro de Jacó e terei misericórdia de toda a casa de Israel e terei ciúme de 
meu santo nome; 

 
Por que no livro de Ezequiel eles estavam em cativeiro, e Deus estava falando sobre trazê-los de volta, ‘agora’, 
significando: naquele tempo. 

 
26 Depois disso, eles esquecerão a sua vergonha e todas as suas transgressões com que se rebelaram contra mim, 
quando habitarem em segurança em sua terra, e não haver quem os amedronte; 
 
27 Quando os tornar a trazer dos povos, e os ajuntar das terras dos seus inimigos, e os santificar à vista de muitas 
nações; 
 
28 Então saberão que eu sou o SENHOR seu Deus, que os fez ser conduzidos ao cativeiro entre os pagãos; (o que 
estava sendo a realidade deles, naquele momento) mas eu os ajuntei na sua terra, e não deixarei nenhum deles 
lá. 
 
29 Não ocultarei mais deles o meu rosto; porque derramei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor 
Deus. 

 
Agora, veja o início do capítulo 40: 
 

1 No vigésimo quinto ano do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, no décimo quarto ano 
depois que a cidade foi conquistada, no mesmo dia a mão do Senhor estava sobre mim, e me trouxe para lá. 

 



Então, aqui ele começa outra profecia inteiramente nova. Quando ele dá o período histórico de uma nova mensagem, 
então sabemos que a mensagem anterior chegou ao fim. O capítulo 36 conduz para o capítulo 37, o qual por sua vez 
conduz para o capítulo 38, e este para o capítulo 39. Há uma cronologia entre estes capítulos.  
 
Veja, no capítulo 37 – nos dias de Ezequiel – encontramos a profecia falando sobre a volta deles, que seriam trazidos do 
cativeiro por aquele tempo, porém com um duplo cumprimento profético para o fim dos tempos, onde eles sairão 
literalmente dos túmulos e serão levados à sua terra para o reino milenar; então entramos em Ezequiel 38 e 39 que trata 
dos eventos que acontecerão após o milênio, de acordo com Apocalipse 20. 
 
E, então, deixei de abordar qualquer coisa do capítulo 39?  Por favor, fale agora ou cale-se para sempre. Se alguém 
souber alguma razão pela qual esses capítulos não deveriam estar juntos em sagrado matrimônio, fale agora ou cale-se 
para sempre. Então, Apocalipse 20, você aceita Ezequiel 38, 39 para ser seu parceiro profético por toda a vida, você o 
apoiará e realmente dirá a mesma coisa, e será compatível? 
 
E então, alguém me ajude. Olhem a sua volta, há umas 150 pessoas aqui esta noite, alguém viu qualquer evidência que 
indique que esta passagem profética se trata de algo que deva acontecer a qualquer momento, qualquer dia a partir de 
agora? Trata-se de algo que está prestes a acontecer?  
 
Bem, acontece que é o que todos os professores de profecia estão dizendo, é o que os sionistas estão dizendo, é o que os 
pré-tripulantes estão dizendo, é o que Thomas Ice está dizendo. É isso que o filme “Deixados para Trás” mostra naquela 
cena em que todos aqueles aviões vindo contra Israel explodem no ar e caem do céu, logo no início do filme. Alguém viu 
isso acontecendo aqui nesta passagem do Livro de Ezequiel?  
 
Há muito engano por aí, meus irmãos. Bem, aqui estão alguns princípios morais deste estudo: 
 
Número um, leia o livro inteiro, leia o capítulo inteiro, não deixe ninguém selecionar trechos da escrituras para você. 
Neste estudo – eu pergunto – alguém selecionou a dedo apenas partes do texto, deixando outras partes de fora? Não. 
Nós lemos cada palavra de cada capítulo, lemos cada palavra do capítulo 38, lemos cada palavra do capítulo 39, e cada 
palavra pertinente do Capítulo 20 de Apocalipse. Não permita que ninguém puxe a venda sobre seus olhos.  
 
A maneira para se conseguir passar pela vida sem ser enganado assim é quando você mesmo faz a leitura, e lê todo o 
contexto. E se alguém começa a falar sobre Gogue e Magogue, você se senta, e olha toda vez que isto é mencionado na 
Bíblia, e então compara os textos, e tudo ficará claro como cristal.  
 
Veja, eu descobri isso sobre Gogue e Magogue quando ainda era criança, por que não é realmente tão complicado. Sabe 
quando eu descobri? Quando li Apocalipse 20 pela primeira vez, não é complicado pessoal. Mas há mentirosos por aí 
tentando enganá-los intencionalmente. Essas pessoas sabem o que estão fazendo, é por isso que nem mencionam 
Apocalipse 20. Percebem? Estou mostrando tudo a vocês, eles estão escondendo coisas de vocês. Mostrei a vocês os dois 
lados, expliquei a vocês o argumento deles e por que não faz nenhum sentido.  
 
Aqui está o livro deles, venha conferir depois do culto e adquira a sabedoria de Tim Lahaye e Thomas Ice. Não estou 
tentando esconder nada de vocês. 
 
Na verdade, gostaria de vê-los após o culto colocando os DVDS do documentário “Após a Tribulação” sobre o piano e 
dizer: tome, confira! É, mas, não vai acontecer.  
 
"After the Tribulation: The Pre-Tribulation Rapture Fraud Exposed" Official Movie: www.youtube.com/watch?v=jTmZHDb_sP8  

 
Outro princípio moral importante da história, e este é uma chave para quando você está estudando a Bíblia: 
 
Sempre deixe o Novo Testamento definir o Antigo Testamento. Durante o tempo no Antigo Testamento eles viam através 
de um vidro escuro, há um monte de parábolas e sentenças obscuras. Eu pergunto: O que é mais claro, o Antigo 
Testamento ou o Novo Testamento?  
 
O que significa a tradução em inglês do nome do Livro de Apocalipse, “Revelation”?  Por acaso significa ‘coisas ocultas’, 
enigmáticas, obscuras, criptografadas? Não, significa revelação, algo que nos é revelado. Então, aqui encontramos Gogue 
e Magogue em Ezequiel 38 e 39 e, então, vamos para Apocalipse capítulo 20 para termos Gogue e Magogue revelados.  
 
Outro exemplo, se você quer estudar e entender Gênesis 12 e Gênesis 22 certifique-se de ler Gálatas 3 primeiro, porque  
Gálatas 3 explicará Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 22. Então, certifique-se de ler Gálatas 3 e 4 e deixe que o Novo 

http://www.youtube.com/watch?v=jTmZHDb_sP8


Testamento explique o Antigo Testamento para você. Não vá simplesmente para o Antigo Testamento, invente coisas da 
sua cabeça, e desconsidere onde o Novo Testamento define as coisas para você. É isso o que está acontecendo nos 
nossos dias, é daí que vem todo esse erro. 
 
Vamos inclinar nossas cabeças e ter uma palavra de oração. 
 
 Pai, oramos para que teu povo estude para se mostrar aprovado diante de ti SENHOR,  e eu oro para que as pessoas não 
sejam sugadas por todo engano da astúcia dos que mentem esperando enganar os que ouvem, SENHOR. Ajuda-nos a 
estarmos vigilantes, ajuda-nos a estarmos despertos, ajuda-nos a estarmos atentos e, acima de tudo, ajuda-nos a 
conhecermos as Escrituras para que não sejamos carregados por todos os ventos de doutrina, SENHOR. Oro para que 
cada pessoa que tenha ouvido ou lido esta pregação hoje leia a Bíblia todos os dias nesta semana, memorize a escritura, 
leia a Bíblia de capa a capa este ano, ou duas vezes este ano, ou até mais vezes este ano, SENHOR. Ajude cada pessoa 
aqui a ser uma pessoa do Livro, e não apenas mais um que é levado por todos os ventos de doutrina. Em nome de Jesus 
oramos, amém. 


