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Bom dia a todos, é bom estar aqui, lindo dia lá fora! Estamos tendo uma conferência sobre profecias em Phoenix na qual 
tenho participado nos últimos três dias. Sendo assim, nesta manhã estou trazendo um pouco da conferência de profecia 
para vocês aqui em Prescott Valley.  Estarei pregando esta manhã sobre o assunto Profecia da Bíblia em Ezequiel, ou 
melhor, ‘Profecias do Fim dos Tempos em Ezequiel,’ é o título do sermão. 
 
Vamos voltar para Ezequiel e obter algumas profecias bíblicas do fim dos tempos nesse livro, mas primeiro vamos começar 
aqui em Apocalipse capítulo 20, quero apontar algumas coisas aqui que a Bíblia diz, a partir do versículo sete: 
 

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. 
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. 

 
Nesta escritura vemos menção do reino milenar de Cristo, os crentes vivendo e reinando com Cristo por mil anos, e 
durante esse tempo o mundo será um lugar maravilhoso para se viver. Haverá paz na terra, leões vão comer palha, eles 
nem vão atacar um ser humano, a Bíblia diz que durante esse tempo uma criança poderá brincar com uma serpente na 
selva e ninguém terá que se preocupar com coisa alguma. Então, esse será um momento lindo e perfeito nesta terra. Mas 
no final haverá muitas pessoas que não estarão satisfeitas.  Sabe, não importa quão boas as coisas estejam, há certas 
pessoas más que simplesmente nunca ficarão felizes, elas nunca estarão satisfeitas.  
 
Então, no final desses mil anos em que Jesus Cristo esteve governando e reinando nesta terra, haverá um grupo de pessoas 
que se rebelará contra Jesus Cristo e eles vão querem vir contra ele, e é isso que a Bíblia diz que acontecerá no versículo 7. 
Depois que os mil anos tiverem se completado, o diabo será libertado do inferno, porque ele esteve trancado no inferno 
por estes mil anos, o que é parte do motivo pelo qual a terra é um lugar tão bom durante esse tempo, por que o diabo não 
estava enganando ninguém.  
 
Mas depois que os mil anos expirarem, o diabo será libertado de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 
quatro cantos da terra e, então, a Bíblia apenas acrescenta essas três palavras que parecem um pouco aleatórias, apenas 
diz: “Gogue e Magogue” e, então, diz o texto que ele “os ajuntará para batalha, cujo número é como a areia do mar, 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.” 
 
Então todas essas pessoas vêm e se reúnem contra Jesus Cristo e contra os santos, e eles querem derrubar este reinado de 
mil anos de Cristo, mas nem conseguem lutar porque fogo desce do céu, e simplesmente acaba destruindo a todos.  E 
então encontramos a passagem do grande trono branco, e depois o capítulo do novo céu e da nova terra. 
 
Tendo isto em mente, vamos voltar ao livro de Ezequiel, já que não há muitos detalhes nessa história que cita muitos 
eventos em apenas alguns versículos. Na verdade não há quase nenhum detalhe sobre esta batalha aqui em Apocalipse 20.  
 
Vamos voltar a Ezequiel 37, porque Apocalipse 20 basicamente nos diz em poucos versos que haverá um reinado de Cristo 
por mil anos, depois disso diz que as pessoas se rebelarão, e Deus enviará fogo e destruirá a todos.  Na verdade, são apenas 
alguns versos rápidos para descrever esses grandes eventos. Mas, se lembram daquelas três pequenas palavras que foram 
simplesmente inseridas lá, Gogue e Magogue?  Bem, elas são uma pista para você voltar ao livro de Ezequiel para obter 
mais detalhe sobre isso, visto que Apocalipse 20 nos dá apenas alguns versos, porque há apenas um outro lugar em toda a 
Bíblia que menciona Gogue e Magogue,  e está no capítulo 38 de Ezequiel. 

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


Portanto, isso é um sinal para nós, quando estamos lendo Apocalipse 20, se quisermos saber mais detalhes sobre o 
milênio, se quisermos mais detalhes sobre Gogue e Magogue e esta grande batalha, nos indicando para voltarmos ao livro 
de Ezequiel.  
 
Ezequiel é um livro bem difícil para muitas pessoas, é onde encontramos muito do alimento sólido da Palavra, muitas coisas 
realmente profundas, é bem mais difícil de ler do que o livro de Apocalipse. Mas acredito que ao longo deste estudo, 
enquanto olhamos para isso, você verá que fará sentido e ficará bem claro para você ao término desta pregação.  
 
Ezequiel capítulo 37 é aquele famoso capítulo sobre os ossos secos, e talvez alguns conheçam aquela música sobre os ossos 
secos que se reconectam uns aos outros. Ezequiel é levado para este vale de ossos secos e lá estão todos esses ossos secos, 
quero dizer, essas pessoas estão mortas há muito tempo, certo?  Ele não está vendo apenas corpos, quero dizer, ele vê 
ossos que estão muito secos. Se você conhece alguma coisa sobre ossos, deve saber que dentro deles se encontra o tutano, 
a medula óssea, uma matéria que preenche as cavidades ósseas, certo? Se você quebrar um osso vai encontrar lá dentro 
esta matéria úmida, mas na medida em que o osso vai ficando bem velho, muito, muito velho, tudo isso vai secar 
completamente.  
 
Então Ezequiel é levado para um vale onde ele vê pessoas que estiveram mortas por muito tempo, e lhe é feita uma 
pergunta: “filho do homem, esses ossos podem viver?” E ele responde: “eu não sei, tu sabes.” E então, é claro, aqueles 
ossos voltam a viver, os ossos começam a se conectar. Imagine como seria ver todos esses ossos começando a se conectar, 
e eles começam a formar esqueletos e, de repente, tendões vêm sobre eles, e carne vem sobre eles, e eles se tornam 
pessoas vivas outra vez, um grande exército de seres humanos.  
 
Então no versículo 11 do capítulo 37 Deus começa a interpretar o que isso significa, diz no versículo 11: 
 

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. 
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, 
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. 

 
Portanto, essa passagem está nos apontando para profecia bíblica dos tempos do fim, uma vez que haverá a grande 
ressurreição no fim dos tempos, certo?  De todos aqueles que foram salvos e que morreram, e seus corpos foram 
enterrados, suas almas foram para o céu, mas seus corpos têm estado na terra por muito muito tempo, assim como 
aqueles ossos secos que estavam muito secos, eles estiveram mortos por muito tempo. Então o que vai acontecer é que 
quando Jesus Cristo vier nas nuvens, e a trombeta soar no arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos em Cristo 
ressuscitarão primeiro. (1Ts 4:16-17) 
 
Agora, muitas vezes, quando as pessoas lêem isso, pensam consigo mesmas “ah, esses são apenas os santos do Novo 
Testamento,” eles dizem, “estas são apenas as pessoas que foram salvas após a época de Cristo.” 
 
Mas há muitas pessoas que foram salvas antes da época de Cristo, pessoas por todo o Antigo Testamento, os grandes 
homens do Antigo Testamento como Abraão, Isaque e Jacó. Eles invocaram o nome do Senhor, eles foram salvos. Então, 
quando eles seriam ressuscitados? Algumas pessoas têm esta estranha crença de que eles já foram ressuscitados, mas é 
claro que isto não é verdade, porque se você se lembra da passagem em Atos capítulo 2, quando, na sua pregação, Pedro 
diz que o sepulcro de Davi permanece até esse dia (v.29), Davi não havia subido aos céus em seu corpo transformado, seu 
corpo ainda permanece na sepultura. Portanto, se o corpo dele ainda estava na sepultura em Atos 2, adivinhe? Ainda está 
na sepultura até agora. Mas quando aquela trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, aí sim, será 
quando o corpo de Davi será ressuscitado. 
 
Mas veja, mesmo os santos do Antigo Testamento também estavam em Cristo, ainda que Jesus não tivesse vindo ainda, 
porque a Bíblia diz que Cristo é o cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, ok? 
 

(...), cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. (Apoc. 13:8) 

O qual, em verdade, foi preordenado antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nestes últimos tempos para 
você (1Pedro1:20) 

 



Então, eles também estavam em Cristo, eles olhavam adiante esperando pela cruz, nós vemos a cruz olhando para trás, e 
assim foram salvos pelo sangue de Jesus, pois esta é a única maneira para qualquer um ser salvo, é através do sangue de 
Jesus Cristo. Não é possível remir pecados pelo sangue de touros e bodes, mas é o sangue de Cristo que nos salva.  
 
Então, no evento do arrebatamento todos os santos mortos de todas as diferentes épocas serão ressuscitados, eles 
voltarão à vida, eles serão ressuscitados, serão trazidos de volta à vida em seus corpos transformados. E, em se tratando da 
nação de Israel, eles serão colocados em sua própria terra, e eles viverão naquela terra prometida de Israel, e eles reinarão 
com Cristo lá por mil anos.  
 
Talvez você diga: “como você sabe?” Bem, Jesus disse aos seus 12 apóstolos, ele disse que na ‘regeneração’ que é outra 
palavra para a ressurreição, ou voltar à vida após o arrebatamento, ele disse que na regeneração os 12 apóstolos se 
sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que significa que as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento vão 
sair de seus túmulos, serão arrebatados, estarão no céu conosco por alguns anos e, então, quando Cristo retornar para a 
batalha do Armagedom e estabelecer seu reino, os filhos de Israel viverão na terra prometida, eles viverão em Israel, e eles 
serão julgados pelos 12 apóstolos, certo?  Cada apóstolo irá julgar uma tribo. 
 

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. Mateus 19:28 

 
Então, vamos continuar aqui em Ezequiel 37 no versículo 15: 
 

15. A palavra do SENHOR veio novamente a mim, dizendo: 
16. Além disso, tu, filho do homem, toma uma vara, e escreve nela: Por Judá e pelos filhos de Israel, seus 
companheiros. Então, toma outra vara, e escreve nela: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus 
companheiros; 
17. e junta-os um ao outro em uma só vara, e elas se tornarão uma na tua mão. 
 

Isso é um milagre, ok?  Provavelmente um milagre do qual você nunca ouviu falar, por ser uma espécie de milagre obscuro, 
não é tão dramático quanto Jesus andando sobre a água, mas ele pega esta vara e escreve ‘Judá’ nela, e então ele pega 
outra vara e escreve ‘Israel’ nela, ou ‘Efraim’, referente ao Reino do Norte, e então ele pega essas duas varas na frente de 
todo o Israel, e ele basicamente coloca essas duas varas juntas e elas se tornam uma só vara em sua mão. Trata-se de um 
milagre, obviamente. Algumas pessoas provavelmente são céticas e dizem, “ei, isso é um truque de mágica ou algo assim,” 
mas nós sabemos que foi um milagre, Deus milagrosamente fez com que as duas varas se fundissem. O que ele estava 
ensinando com isto é que um dia o Reino do Norte de Israel e o Reino do Sul de Judá serão uma nação novamente. Isto 
porque no Antigo Testamento, após o reinado de Salomão, eles se dividiram em dois reinos. Foi quando dez tribos de Israel 
recusaram a Roboão para ser rei sobre eles e chamaram Jeroboão para sucedê-lo no trono. Dessa forma houve uma 
divisão: Roboão reinaria sobre duas tribos, a de Judá e a de Benjamim, que passou a chamar-se “Reino de Judá.” E 
Jeroboão assumiu as dez outras tribos, o Reino do Norte ou Israel. 
 
Depois disso eles permaneceram separados por todo tempo, totalmente separados, mas Deus está dizendo através do 
profeta Ezequiel que quando eles saírem das sepulturas no fim dos tempos, quando Ele os tirar de suas sepulturas e colocá-
los na sua terra, eles serão uma única nação novamente, todas as 12 tribos serão unificadas em uma única nação com os 12 
apóstolos reinando sobre eles. Continuando no verso 20: 
 

20. E as varas, em que tu escreveste estará na tua mão diante dos seus olhos. 
 
21. E dize-lhes: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles 
foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra; 
 
22. e eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles, e eles não 
serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos. 
 
23. Nem mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma das 
suas transgressões; mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei; assim eles serão 
o meu povo, e eu serei o seu Deus. 
 
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. 

 



E, é claro que quando ele diz que Davi governará sobre eles e que haverá um pastor, estamos falando de Jesus, por que 
Jesus é o filho de Davi,  Jesus se assentará no trono de Davi,  ele é o bom pastor do Salmo 23, ele é aquele Pastor que vai 
governar sobre eles, e a Bíblia diz que os israelitas vão andar em seus juízos, e vão observar seus estatutos e cumpri-los. 
Continuando no versículo 25: 
 

25. E habitarão na terra que eu dei a Jacó, meu servo, em que vossos pais habitaram; e habitarão nela, eles e seus 
filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. 
26. Além disso, eu farei um pacto de paz com eles; será um pacto perpétuo com eles. E os estabelecerei, e os 
multiplicarei, e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. 
27. Meu tabernáculo também estará com eles; sim, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 
28. E os pagãos saberão que eu, o SENHOR, santifico a Israel, quando meu santuário estiver no meio deles para 
sempre. 

 
O que significa quando ele diz: “Meu tabernáculo também estará com eles”?  Significa dizer que ele estará lá fisicamente 
com eles. Como? Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus em carne e ele será o Deus deles e eles serão o seu povo.  
 
Agora, aqui está algo que é engraçado sobre isso.  Até aqui apenas abrimos nossas bíblias, apenas examinamos versículo 
por versículo esta manhã, e o que lemos fez pleno sentido para nós, quero dizer, foi muito fácil entender este capítulo. 
Corpos que estavam mortos saem para fora dos túmulos, eles vão morar na sua terra, Jesus Cristo governa sobre eles, é 
muito fácil comparar isso com Apocalipse.  E comparar isso com o que Jesus ensinou nos quatro evangelhos e ver que no 
reinado milenar de Jesus Cristo ele vai reinar sobre Israel, e terá os 12 apóstolos julgando as 12 tribos, e será maravilhoso, 
não haverá idolatria, nenhuma das perversões com as quais eles se misturaram no Antigo Testamento.  
 
Mas, sabem o que é engraçado sobre tudo isso que acabei de ensinar a vocês? Este não é o ensino típico de Ezequiel 37. 
Aqueles que acreditam em um arrebatamento pré-tribulacionista, aqueles que embarcaram no sionismo, e John Hagee, e 
os pregadores da TV, e quase toda a seção de profecia bíblica na livraria cristã, o que eles vão ensinar é que isso tudo é 
sobre 1948 quando Israel voltou para a terra, e conquistaram seu país em 1948. 
 
Aqui está o que não faz sentido sobre esse entendimento. Deixe-me perguntar-lhes isso. Eles saíram dos túmulos em 1948? 
Aí alguém diz, ah, mas isso é apenas figurativo. Ok, tudo bem, então me deixe perguntar isso, Jesus começou a governá-los 
em 1948? Eles tinham Davi como o rei deles? Quero dizer, Benjamin Netanyahu hoje é o filho de Davi? Será que algum 
desses primeiros-ministros ou presidentes que eles tiveram lá, naquela nação de Israel, foram de alguma forma parecidos 
com Davi? Eles acreditam em Jesus? Eles têm aquele pastor? Eles estão seguindo os juízos de Deus? Eles estão seguindo as 
leis de Deus? Não. Na verdade, a nação atual de Israel não tem Cristo reinando, não tem ninguém como Davi reinando, e 
eles não estão seguindo os juízos de Deus, eles não crêem em Jesus Cristo, eles nem mesmo seguem seu Antigo 
Testamento. Na verdade, Tel Aviv é uma das cidades mais pervertidas do mundo, é conhecida pela perversão e iniqüidade, 
é conhecida pela libertinagem, é conhecida como uma cidade festeira para os sodomitas irem festejar lá. É um lugar muito 
perverso, então é muito tolo dizer ah sim, aconteceu em 1948, sabe, quando Israel se tornou uma nação. Errado. O que 
esta profecia está claramente dizendo se cumprirá no milênio, vocês terão que esperar um pouco mais pessoal, desculpe, 
não está acontecendo hoje.   
 
E, o motivo pelo qual isto é importante, é porque quando saímos do capítulo 37 vamos direto ao assunto de Gogue e 
Magogue no capítulo 38. Quando entramos no capítulo 38 lemos: 
 

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 

 
Então, de acordo com o que vimos em Apocalipse, qual era cronologia, a linha do tempo de eventos? Em Apocalipse temos 
o reinado de mil anos de Cristo, então temos a batalha de Gogue e Magogue, então temos o grande trono branco, e então 
temos o novo céu e a nova terra. 
 
Bem, em Ezequiel temos exatamente a mesma linha do tempo, a mesma cronologia.  Porque Ezequiel 37 é claramente 
sobre o milênio, se seguirmos exatamente o que está escrito sobre Jesus reinando sobre eles, e do milênio vai direto para o 
Gogue e Magogue. Perfeito, certo?  
 
Mas, se colocarmos nossos óculos pré-tribulacionistas, ou nossos óculos sionistas, ou se formos a uma livraria cristã e 
procurarmos por lá o que os pregadores da TV e os televangelistas têm a dizer sobre essa passagem, aqui está o que eles 
vão dizer: 
 



“Ahm, sim, Gogue e Magogue, sabe, isso na realidade acontecerá antes mesmo do arrebatamento, antes mesmo da 
tribulação. E de fato eles vão olhar para os eventos atuais e dizer: “Gogue é a Alemanha, ou Magogue é a Rússia,” e 
tentarão combinar esta profecia com os eventos atuais. 
 
Eles literalmente pensam que esta batalha de Gogue e Magogue está prestes a acontecer, e que estamos nos preparando 
para isso, agora. Na verdade o filme “Deixados Para Trás” foi um filme bastante popular lançado por Kirk Cameron há 
alguns anos atrás e, posteriormente, foi então refeito num filme ao estilo de Hollywood com o ator Nicholas Cage, sabe, 
deram um tratamento hollywoodiano completo.  Se você voltar ao filme original “Deixados Para Trás” com o ator Kirk 
Cameron, sabe como o filme começa, enquanto o créditos ainda estão rolando na tela? Com Gogue e Magogue.  Nada 
menos do que a batalha de Gogue e Magogue.  
 
Agora eu pergunto: é isto que a Bíblia diz? A Bíblia diz que isto será após o reinado de mil anos de Cristo. Mas em “Deixados 
Para Trás” esta batalha é a primeira coisa que acontece. Por quê? Porque se você faz com que o capítulo 37 seja sobre 
1948, bem, então de repente você tem que adiantar todo o resto, sabe, temos que mover tudo, e antecipar todos os 
eventos, tipo, agora vem Gogue e Magogue. Mas a verdade é que isso não faz nenhum sentido. 
 
Agora vou mostrar-lhes um pouco sobre a batalha de Gogue e Magogue em Ezequiel 38, e então você será o juiz se isso é 
algo que está para acontecer agora, ou se isso é algo que – conforme está escrito em Apocalipse – vai acontecer após o 
milênio. Veja o que está escrito no versículo 3, Ezequiel 38:3  
 

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. 
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. 
 

Em primeiro lugar, quando vermos esta lista de nações que estão sendo reunidas aqui, está relacionado com Apocalipse 20 
quando diz que ele irá aos quatro cantos da terra, e reunirá todas as nações, ele reunirá essas nações contra, deixe-me ler 
o texto original, não quero citar errado. Vamos voltar rapidamente para Apocalipse 20 para obter a redação exata, onde 
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;  

 
Portanto, diz o texto que ele irá aos quatro cantos da terra e estará indo por toda a terra reunindo estas nações para 
batalha. Isso faz sentido, por que se você olha para essas nações em Ezequiel 38, diz que é a Pérsia, a Etiópia, a Líbia, 
Gômer, Togarma, muitos lugares diferentes, ok.  Faz sentido, se encaixa bem, mas e se aplicássemos isso para os dias de 
hoje, você acha que a Etiópia está preparada ou prestes a fazer algum tipo de ataque a Israel, agora? 
 
Quero dizer, pense que tolice que isto é. Será que a Etiópia é algum tipo de poderio militar agora mesmo? Não faz o menor 
sentido. Não vejo nenhum país ao redor da Etiópia, ou algum país africano na região da Etiópia se preparando para um 
ataque a Israel tão cedo, certo? Mas é isso que esses professores de profecia estão ensinando, ‘Gogue e Magogue’  estão 
se preparando agora. Bem, você diria que a Etiópia está se armando para isso agora? A Líbia está preparada? Não, na 
verdade não faz o menor sentido. 
 
Mas faz sentido se é após o milênio, quando houver todas essas diferentes diversidades de pessoas se rebelando contra o 
SENHOR; pessoas da Pérsia representando pessoas do Irã ou daquela região, pessoas da África, da Europa, Gômer, pessoas 
de todo o mundo virão. Diz no versículo 8: 
 

8. Depois de muitos dias serás visitado; nos últimos anos 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. 
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 
 

Agora, pare e pense sobre isso. A Bíblia diz aqui que Gogue e Magogue e todas essas outras nações, Líbia, Etiópia, Pérsia, 
Gômer, Togarma, todas essas diferentes nações que virão contra Israel terão um pensamento maligno em suas mentes. E 
sabe que tipo de pensamento maligno será esse?   
 
“Nós iremos até lá e vamos atacá-los porque são apenas aldeias sem muros, sem ferrolhos, sem barras. Iremos e 
simplesmente os tomaremos de assalto, porque eles estão completamente desprotegidos, completamente despreparados 
para um ataque.”  
 
Agora me deixe perguntar: se isso é para ser um evento atual, se isto é algo que está para acontecer a qualquer dia a partir 
de agora, se isso é algo que deverá acontecer no início da tribulação, ou algo que acontecerá no período do 
arrebatamento, poder-se-ia dizer de Israel, hoje, que eles estão lá sem muros, sem grades, sem fechaduras, sem portões, 
que eles são apenas patos sentados (prontos para serem abatidos).  Não mesmo. 
 
Mas pense sobre isso: e se isto fosse acontecer no reinado milenar de Cristo, e neste reinado tem havido paz por mil anos... 
Veja, se tem havido paz nos últimos mil anos, você estará dormindo com a porta destrancada à noite, provavelmente você 
nem mesmo vai se preocupar em trancar a porta da frente no milênio, porque as coisas vão ser tão calmas e pacíficas, e 
você poderá ver como as armas estarão enferrujando, porque eles nem mesmo precisam delas. A Bíblia diz que eles vão 
transformar suas espadas em arados, e vão transformar suas lanças em podadeiras.  
 

E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos; e eles converterão suas espadas em lâminas de arado e 
suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. (Is 2:4) 

  
O que significa é que irão tomá-las para utilizá-las na agricultura, vão transformá-las em equipamentos agrícolas. Será 
como se dissessem: “o que vamos fazer com todos esses tanques? Não necessitamos destes tanques, não há guerra.” Eles 
irão adaptá-los para fazer algum tipo de equipamento para arar o campo, ou algo assim. Pare e pense em quanto dinheiro 
e tecnologia são dispensados na produção de armas até hoje. Bastante, certo? É toda uma indústria bélica, um enorme 
complexo militar-industrial onde eles estão simplesmente construindo mísseis, e tanques, e aviões, e jatos de ataque, e 
bombas, e eles estão continuamente fazendo todos esses equipamentos. 
 
Mas durante o milênio esta indústria vai parar, porque haverá mil anos de paz. Então toda essa produtividade do homem, 
todos os cérebros que se destinavam para o design de novas armas, você sabe para onde tudo isto irá? Será destinado para 
desenvolver maneiras de cultivo de alimentos de forma mais eficiente. As pessoas direcionarão toda sua energia que 
colocavam antes na construção de aviões, e tanques, e mísseis, e bombas para construir tratores melhores, e ceifeiras 
melhores, e máquinas de semeadura modernas, será simplesmente agricultura de ponta, e todo tipo de maneiras mais 
eficientes de cultivo com a mais alta tecnologia, então, este será um tempo de grande prosperidade.  
 
Ai você diz: por que alguém iria querer se rebelar contra isso, se é tão próspero? E toda essa grande abundância em alta 
tecnologia para produção de boa comida, e todo mundo sendo beneficiado... Você sabe por quê?  É porque Jesus Cristo 
terá algumas regras no seu Reino. (Salmos 2:9; Ap.2:27; Ap.12:5) 
 
Sabe, ele não vai simplesmente permitir o valer tudo, não vai ser um governo do “vale-tudo.” E, sabe, há pessoas que 
simplesmente odeiam o Senhor, odeiam Suas regras, não querem viver uma vida correta, eles querem viver 
pervertidamente. Porém no reino em que Jesus Cristo irá governar será uma vida pura, limpa, mas eles não gostam de 
limpeza, eles querem se envolver em devassidão, e maldade, mas isso não vai ser permitido durante o milênio.  
 
Portanto, faz todo o sentido quando lemos sobre Jerusalém cercada de aldeias sem muros, as pessoas descansadas 
(versículo 11), morando em segurança, sem muros, sem grades nem portões... Quero dizer, em uma noite quente, eles 
provavelmente irão dormir do lado de fora numa noite quente, certo? Eles não estarão preocupados que alguém venha e 
tente arrombar, ou qualquer coisa assim, porque a criminalidade será tão baixa. E não terá havido guerra por tanto tempo, 
ninguém estará praticando com suas armas, as armas estarão todas enferrujadas e sem funcionamento, porque ninguém 
se importa, porque eles não estarão mais aprendendo guerra. A Bíblia diz que eles não mais aprenderão a guerra durante o 
milênio, porque não é mais uma coisa importante.  
 
Então, basicamente, quando o diabo sai para enganar todas essas nações nos quatro cantos da terra, ele vai colocar esse 
pensamento maligno em suas mentes, tipo: “essas pessoas são patos sentados, essas pessoas estão totalmente 
desprotegidas, essas pessoas nem mesmo se lembram de como lutar. Essas pessoas estão em uma aldeia sem muros, 



nenhum ferrolho, nenhum portão... Vamos simplesmente até lá e acabar com eles. Vamos assumir o poder, podemos 
vencer, podemos fazer isso!”  
 
Este será o processo de pensamento que se passará em suas mentes. O que faz todo o sentido se for depois do milênio, de 
acordo com o que está escrito em Apocalipse 20.   
 
Mas, se considerarmos a visão de Tim Lahaye, ‘Deixados Para Trás’, os pregadores de TV e os livros de profecia nas livrarias 
cristãs, etc. a interpretação deles não faz o menor sentido. Porque se você for a Israel hoje verá um muro gigante lá. Quem 
já viu uma foto daquele muro enorme que eles têm em Jerusalém? Eles têm um grande muro que os separa da Palestina. 
Há uma muralha gigante, há torres de vigia, cercas de arame farpado, soldados com metralhadoras. Israel está cheia de 
postos de controle, e soldados com metralhadoras, e portões, muros, quero dizer, não é nada parecido com o que está 
sendo descrito aqui, de maneira alguma. 
 
Então, diz o texto que eles virão sobre eles querendo tomar seus bens, e roubar deles, e assim por diante, então, diz no 
versículo 14: 
 
 

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 pagãos 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. 
19. Porque no meu ciúme, e no fogo da minha ira eu falei: Certamente, naquele dia haverá grande tremor na terra 
de Israel, [soa como algum tipo de terremoto] 
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. 

 
O que significa que “a espada de cada homem será contra seu irmão?” Bem, muitas vezes no Antigo Testamento, quando 
há uma batalha onde os filhos de Israel estão em grande desvantagem numérica, em tempos na história dos filhos de Israel 
em que eles estavam vivendo uma vida correta diante do SENHOR, e quando eles estão agindo bem diante do SENHOR, Ele 
os protege, ele cuida deles. Então, quando eles estão bem aos olhos de Deus e algum inimigo gigante vem contra eles, seja 
o exército dos etíopes, sejam os exércitos dos filisteus, ou os exércitos dos amoritas, ou dos hititas, ou  qualquer que seja a 
nação pagã que viesse contra eles, o que Deus freqüentemente fazia, porque em suas próprias forças eles eram 
simplesmente incapazes de vencer aquele batalha, o que o SENHOR às vezes fazia era enviar um espírito de confusão para 
o acampamento do inimigo, fossem os edomitas, ou os moabitas, ou qualquer que fosse o inimigo, ele enviava um espírito 
de confusão onde eles ficavam confusos, e começavam a massacrar uns aos outros.  Ele os confundia e eles passavam a 
matar um ao outro. Isso acontece na guerra, como que este ato é chamado? É chamado de ‘fogo amigo’ quando alguém 
acidentalmente mata um companheiro que está em sua equipe. 
 
Bem, o que acontecia é que ele criava um espírito de confusão em que os edomitas ficavam confusos e achavam que os 
moabitas eram os inimigos, quando na realidade eram seus aliados contra Israel. Portanto, Ele causava confusão nas fileiras 
de modo que eles simplesmente começavam a matar qualquer um que estivesse ao seu redor. Eles pensavam que era o 
inimigo, porque ficavam confusos. Portanto, é isso que Deus fará. 
 
Agora, em Apocalipse capítulo 20 nós não recebemos estes detalhes, certo? Em Apocalipse 20 ele apenas diz que esses 
exércitos vieram, e cercaram Jerusalém, e cercaram o acampamento dos santos e, então, diz que fogo desceu do céu da 
parte de Deus, e os devorou. Esta é a única informação. Diz que os exércitos vieram, e o fogo desceu, e os destruiu. Então, 
você não gostaria de saber um pouco mais sobre essa batalha? Quero dizer, é uma descrição muito curta de uma batalha. É 
por isso que ele nos diz, “ei, volte e procure por Gogue e Magogue, e obtenha os detalhes.”  
 



Bem, aqui está o detalhe antes que desça fogo do céu, Ele causará confusão entre todas essas nações que vieram para lutar 
e Ele fará com que eles comecem a guerrear uns contra os outros em confusão.  Então, diz o texto no verso 21: 
 

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. 

 
Eles ficarão confusos e passarão a matar seus próprios aliados. 
 

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. 

 
Então, aqui está o fogo descendo da parte de Deus do céu, mas aqui está mais detalhado, diz que depois de causar 
confusão em suas fileiras, Ele enviará sobre eles pedras de granizo e fogo e enxofre do céu, certo? 
 

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

Nós sabemos o que são pedras de granizo, elas são obviamente blocos de gelo, bolas de gelo que podem causar muitos 
danos. Vocês se lembram como as concessionárias de automóveis – não sei se já fizeram isso aqui em Prescott Valley – 
promover a “Venda de Granizo.” Talvez não aqui, creio que o granizo não seja realmente um problema por aqui. Bem de 
onde eu venho, em Sacramento, de vez em quando temos uma forte chuva de granizo, e eu conheço lugares como no 
Texas onde eles têm ainda mais granizo, e granizo ainda maior. Mas, em Sacramento as concessionárias de veículos fazem 
grandes promoções e dizem: “Hail Sail” (Venda do Granizo)! “Vendemos veículos danificados por granizo!” São veículos 
com pequenos amassados pelos quais você pode obter um desconto. Sabe, se você realmente não se importa muito com a 
aparência por haver um pouco de amassado, marcas de amassados no capô, eles te venderão por um preço mais barato. 
Pois, afinal, o veículo ainda te leva do ponto “a” ao ponto “b”, então, se você não for muito orgulhoso e preocupado com 
aparências, você pode adquirir um veículo danificado pelo granizo. 
 
Mas grandes pedras de granizo, quero dizer, elas podem fazer amassados gigantes nos carros. E, o granizo severo que 
encontramos em Êxodo, ou também no início do livro de Apocalipse, poderia matar um animal, poderia até matar uma 
pessoa. Quero dizer, se apenas um desses blocos gigantes de gelo caísse sobre a sua cabeça, digamos que fosse do 
tamanho de uma bola de softball, mas gelo duro como uma rocha, e essa coisa batendo na sua cabeça, grandes bolas de 
granizo caindo e socando a sua cabeça, isto poderia realmente te matar.  
 
Então é isso que está acontecendo aqui. Eles estão cercando a cidade, e pensam que vão subir e atacar pessoas que não 
sabem lutar, não têm armas, não estão preparadas, estão indefesas, mas aí eles chegam lá e começa a confusão, começam 
a matar-se uns aos outros e, a próxima coisa que você vê, Deus começa a derramar uma enorme quantidade deste granizo 
gigante do céu, não sabemos se serão do tamanho de um punho, ou de uma bola de beisebol.  Qual é o maior granizo que 
você já ouviu falar? Já ouvi falar de pedras de granizo do tamanho de uma bola de softball. Não sei o livro Guinness de 
Recorde Mundial tem o registro da maior pedra de granizo. Imagino que poderia ser até maior do que isso. 
 
Mas continuando no texto em Ezequiel, isso desce sobre eles, e também o fogo e enxofre. Enxofre como um fogo sulfúrico 
do inferno. Então, basicamente, granizo e fogo e enxofre caem sobre eles, e Deus diz:  
 

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

 
Deus se fará conhecido por todos quando fizer isso. No capítulo 39, versículo 1 diz: 
 

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; 
 

Você poderia dizer: “o que isso significa isso? Que ele deixará a sexta parte?” Basicamente, o que ele está dizendo é que 
apenas um sexto deles vai ficar para trás, e cinco sextos de suas tropas irá para esta batalha e serão exterminados quando 
atacarem Jerusalém.  Ele diz: 

 
3. e eu atingirei o teu arco da tua mão esquerda, e farei com que as tuas flechas caiam da tua mão direita. 
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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. 
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. 
 

Então, até aqui, isso é super fácil de entender. Mas as pessoas complicaram.  Até aqui está tudo fazendo sentido, tudo está 
se somando e, aqui está a parte em que as pessoas ficam confusas. Esta é a parte que faz com que as pessoas se enrolam. 
Diz no versículo 8:  
 

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! Bem aí,” as pessoas dirão, “bem aí pastor Anderson, você está errado, porque isso não pode acontecer no final do 
milênio, já que eles estarão queimando aquelas armas por sete anos. E se eles estarão queimando armas por sete anos, 
como eles poderão fazer isso depois do milênio, quando sabemos que logo após o milênio temos o trono branco, e então 
temos o novo céu e a nova terra, então, onde ficam os sete anos em que estarão queimando essas armas?”  
 
E se você procurar nos livros de profecia, todos eles vão trazer isso à tona. É quando dizem, “é assim que sabemos que isso 
acontecerá no início das coisas,” ainda que a Bíblia ensine o contrário. De fato, no livro de Tim Lahaye que traça a linha 
cronológica do fim dos tempos, “Charting The End Times”, ele coloca em destaque com um texto em letras gigantes “a 
coisa número um que devemos olhar ao tentarmos descobrir onde colocar Gogue e Magogue na linha do tempo profética, a 
evidência número um: são os sete anos queimando armas.” Quero dizer, esse é o argumento número um deles, ok? 
 
Agora vamos usar nossos cérebros por um segundo aqui e parar para pensar sobre isso. Se isso estiver acontecendo no 
início da tribulação, como os televangelistas nos dizem, se isso estiver acontecendo por volta do arrebatamento, como o 
filme “Deixados Para Trás” nos mostra, deixe-me fazer a seguinte pergunta: 
 
É esta a época em que você estaria queimando todas as suas armas, no período em que haverá uma grande guerra 
acontecendo, e um grande cataclismo, e grande agitação sobre a terra pelos próximos sete anos? Quero dizer, por que 
você simplesmente se sentaria e diria, bem, não precisamos de lenha, vamos simplesmente queimar essas armas de 
madeira, sabe, não precisamos de nenhum fluido inflamável, não precisamos de óleo como combustível, porque temos 
toda essa gasolina, e tudo isso, temos essas armas, e esses tanques, e essas armas de madeira, vamos apenas queimá-los. 
 
O que quero dizer é que, durante a tribulação haverá uma grande guerra acontecendo na terra, você não estará 
queimando armas, ao contrário, você estará carregando as armas, você estará limpando suas armas, você as estará usando. 
Portanto, isso não faz o menor sentido, faz zero sentido. Não só isso, mas, quando Deus estiver derramando sua ira nesta 
terra e todo lugar estiver em chamas, e Deus estiver queimando as árvores, e a grama verde, pense nos saques que haverá, 
porque a Bíblia fala especificamente sobre isso. Enquanto Deus estiver derramando sua ira, diz a profecia em Apocalipse 
que os homens na terra não darão glórias a Deus que trouxe todas essas pragas sobre eles, diz que eles não se 
arrependerão de seus assassinatos, não se arrependerão de suas fornicações, não se arrependerão de seus roubos, ok. 
(Ap.9:20-21; Ap.16: 9,11 e 21) 

 
Então pense sobre isso, durante este tempo em que Deus estará derramando sua ira, descrita nas sete trombetas e nas 
sete taças, a Bíblia especificamente menciona que as pessoas ainda estarão fornicando durante esse tempo, eles ainda 
estarão matando durante esse tempo, ainda estarão cometendo roubos.   
 
Pense no que acontece quando há um desastre natural, como os saqueadores saem e começam a jogar tijolos nas vitrines 
das grandes lojas de artigos esportivos, e saem de lá carregados com todas aquelas camisetas e tênis da Nike, e os tênis Air 
Jordans. Por onde quer que vão passando, jogam pedras nas vitrines das lojas como Best Buy, entram e saem de lá 
carregados com DVD players, e com todo tipo de equipamento de tecnologia de última geração, TVs de tela plana, e tudo 
mais. 
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Quero dizer, vocês se lembram do desastre que literalmente aconteceu alguns meses atrás, e como os saqueadores foram 
surpreendidos carregando as TVs de tela plana após aquele furacão que atingiu o sudeste dos Estados Unidos e o Caribe, e 
houve todos os tipos de saques nas lojas. Vocês podem imaginar os saques que haverá quando todo o lugar estiver 
pegando fogo, e todo esse cataclismo acontecendo, falta de energia em todos os lugares, quero dizer, os saqueadores vão 
ficar enlouquecidos, os assassinos vão ficar enlouquecidos, eles vão roubar e roubar, vai ser um período de tempo bem 
pesado, mas, “oh, vamos queimar todas as nossas armas, não precisamos dessas armas.” Não, as pessoas vão precisar de 
suas armas mais do que nunca durante esse tempo. Ou seja, isto não faz o menor sentido. 
 
Agora, aqui está o que realmente faz sentido: que tal se depois de mil anos de paz, certo, após mil anos do reinado milenar 
de Cristo, então acontece essa última batalha, ‘Gogue e Magogue,’ certo? Então, Deus vem e vence decisivamente esta 
batalha, simplesmente derramando fogo e enxofre do céu, a batalha acaba, o inimigo é varrido. E, então, não faria todo 
sentido que a essas alturas você dissesse: “bem, nós não necessitamos dessas armas, nem mesmo precisamos delas nesta 
batalha.” Ou “Deus derrotou nosso inimigo, nem mesmo precisamos delas, Deus varreu o inimigo, vamos usá-las para 
lenha, vamos derretê-las e usá-las para outras coisas.” 
 
Então, isso é o que realmente faz sentido. Mas o grande obstáculo para eles compreenderem isso é que eles têm essa idéia 
de que imediatamente, ou seja, no momento em que o milênio termina, imediatamente, em seguida, virá o grande trono 
branco, e imediatamente haverá o novo céu e a nova terra. Mas não é exatamente isto que diz o texto, vamos encerrar 
com este texto em Apocalipse 20. 
 
Vamos retornar para Apocalipse 20 e você verá que realmente não há nenhuma evidência para isso. Mas o irônico em tudo 
isso é que essa multidão de pregadores de TV, os pré-tribulacionistas e os sionistas, pensa que queimar as armas por sete 
anos é a grande prova de que isso acontece quando eles dizem que acontece, ou seja, no início da tribulação, por volta da 
época do arrebatamento, porque eles pensam que o arrebatamento ocorre antes da tribulação.  
 
Mas, ironicamente, queimar armas por sete meses é uma das maiores provas do quão ridículo esta posição é, porque 
queimar suas armas por sete anos quando você mais precisará delas não faz o menor sentido. Vão precisar de todas as 
armas que puderem conseguir por causa de todos os saques, e de todas as coisas ruins que estarão acontecendo.  
 
E, além disso, lembrem do segundo selo em Apocalipse 6, em que está escrito: “ele vai tirar a paz da terra e eles vão se 
matar uns aos outros” (Ap.6:3,4) é bom ter uma arma durante esse tempo. Então, esta visão deles não faz o menor sentido.  
 
Vou mostrar-lhes a resposta, é muito simples, diz em versículo 9: 
 

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. 
11. E eu vi um grande trono branco 

 
Agora, deixe-me perguntar isso: a Bíblia diz que imediatamente haverá um grande trono branco? No mesmo dia haverá um 
grande trono branco, logo em seguida, instantes depois? Não, não diz nenhuma dessas coisas. 
 
Basicamente, Deus não está nos dando muitos detalhes, ele está apenas apontando os destaques, os tópicos de cada 
evento. E aqui está a prova de que ele está apenas apontando os tópicos, ele resumiu mil anos em alguns versos, "e eles 
viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos." (v.4) Ele está apenas apontando os destaques, é como se dissesse: aqui 
está uma lista cronológica de tópicos: temos um reinado de mil anos de Cristo (v.4-6), depois temos a batalha Gogue e 
Magogue (v.7-9), e então temos o trono branco, depois temos a nova terra e o novo céu. Ele está apontando apenas os 
destaques. Você quer os detalhes? Então tem que voltar para onde? Ezequiel. E ele nos dá esta pista ao dizer estas três 
palavras: “Gogue e Magogue.” Ah! Ok. Volte e leia Ezequiel 37 para obter alguns detalhes sobre o milênio; volte para 
Ezequiel 38 e 39 para obter alguns detalhes sobre Gogue e Magogue. 
 
Veja, a realidade é que não vamos diretamente do milênio para o grande trono branco, e depois diretamente para o novo 
céu e a nova terra, pelo fato de que, quando os mil anos expiram, o que significa “expirar”?  Que findou, terminou, 
encerrou, certo?  
 
Exemplo, se você tem uma caixa de leite que diz: Validade 03.01.00 e estiver em 02.01.00, significa que a data expirou? 
Não, a data expira em 03.01.00. Portanto, quando lemos em Apocalipse 20, verso 7: 
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E, quando completarem-se os mil anos, Satanás será solto de sua prisão; 
And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison 

 
Portanto, quando diz que os mil anos expiraram, ou seja, findo os 365.000 dias, quando os mil anos terminaram, então 
Satanás é libertado de sua prisão, e ele então sai e engana as nações que estão nos quatro cantos da terra. 
 
Deixe-me lhe perguntar: Isto vai levar apenas um dia? Vai levar um mês? Não, porque antes de tudo, ele tem que sair por aí 
e enganar as nações, o que vai levar algum tempo. Ele terá que colocar esses pensamentos malignos em suas cabeças, 
certo? Mas em segundo lugar, eles vão ter que juntar as armas. Lembre-se de que todas as espadas foram transformadas 
em arados, as lanças foram transformadas em podadeiras. Então, antes de tudo, terão que bolar um plano de batalha, eles 
terão que se organizar, terão que juntar armas, eles terão que criar tantas armas, quero dizer, eles terão que criar muitas 
armas porque, lembre-se, a profecia diz que após a batalha estarão queimando armas por sete anos, eles vão continuar 
encontrando armas e queimando-as, e reutilizando-as, reciclando-as em coisas úteis, isso vai levar algum tempo. 
 
Sendo assim, temos que entender que há também um intervalo de tempo que se passa após o milênio, que é quando o 
diabo sai e começa a enganar as pessoas. Se eu tivesse que adivinhar e, obviamente, não temos como saber disso, mas se 
eu fosse fazer uma previsão de quanto tempo levaria para o diabo sair por aí e enganar a todos, e para organizar esta 
batalha, talvez dissesse que levaria uns cinco anos. Pode ser que leve cinco meses, mas acho que é muito pouco tempo pra 
isso, talvez leve uns dez anos, talvez leve três anos, talvez dois anos, nós realmente não temos como saber. 
 
Pense na segunda guerra mundial, você sabe como foi o processo que levou à segunda guerra mundial, não aconteceu da 
noite para o dia, o processo que desencadeou a segunda guerra mundial levou cerca de cinco ou seis anos até que ela 
tivesse início. A segunda guerra mundial começou em 1 de setembro de 1939, mas antes disso houve um processo de 
construção e preparação de uns seis anos até que a 2ª guerra mundial estourasse. Para a primeira guerra mundial foram 
necessárias algumas décadas de escalada para que a guerra estourasse.  É necessário uma escalada militar que ocorre por 
um bom tempo até que uma guerra seja desencadeada.  Pense em Saddam Hussein e a Guerra do Golfo, Saddam Hussein 
foi construindo esta escalada militar até que, então, ele invade o Kuwait e a guerra estourou, certo? Mas houve um 
processo de preparação até que isso acontecesse.  
 
Então aqui está o que vai acontecer, haverá mil anos de paz na terra; Satanás sai, ele engana as nações, o que por si só 
poderá levará alguns anos; a batalha Gogue e Magogue acontece; Deus faz chover fogo do céu e os destrói. E, se você ler 
atentamente os capítulos 38 e 39 em Ezequiel, diz a profecia que ele também enviará fogo a alguns outros lugares e 
devorará outros inimigos, os que ficaram para trás, mas que tiveram a mesma atitude, ou fizeram parte da máquina de 
guerra. Ele também manda fogo nas ilhas em que eles habitavam.  
 
Ele os extermina, então há um rescaldo da batalha de Gogue e Magogue, onde eles têm que fazer a limpeza após batalha, 
precisam enterrar os cadáveres, recolher as armas e, então, algum tempo depois disso, você tem o grande trono branco e o 
julgamento final, e então você tem o novo céu e a nova terra e, então, você tem o retorno perfeito ao jardim do Éden, no 
novo céu e à nova terra onde não há pecado. E não há possibilidade de rebelião no novo céu e na nova terra, porque todos 
os não salvos foram lançados no lago de fogo a essa altura. Isto porque naquele grande julgamento do trono branco todos 
os não-salvos foram lançados no lago de fogo. 
 
Porém, antes do julgamento do grande trono branco, quando você entra no milênio, e durante o milênio, ainda haverá 
pessoas pecadoras por lá. Mas, quando você entra no novo céu e na nova terra então tudo estará perfeito, nunca mais 
poderá haver outra rebelião, são apenas os salvos em seus corpos glorificados, em um estado perfeito. 
 
Portanto, é muito fácil ver qual dessas duas posições sobre a profecia está correta, uma vez que todas as evidências estão 
apontando simplesmente para a clara, simples, direta e óbvia leitura em Apocalipse 20: A batalha Gogue e Magogue será 
após o milênio.  
 
O único trunfo que a outra posição recorre está simplesmente baseado no fato de que queimarão as armas por sete anos. 
Mas, quando você realmente compreende a seqüencia de eventos, acaba provando que o ponto de vista pós-tribulação, 
pré-ira, não-sionista é ainda mais coerente. Na verdade, esta posição acaba se tornando cada vez mais evidente, porque faz 
muito mais sentido queimar as armas quando você está vivendo em um tempo de paz total, do que quando você estiver 
vivendo no período do pior cataclismo que este mundo já viu.   
 
Então, qual é a lição que podemos tirar disso tudo, você diz, sabe, Pastor Anderson, isso é muito profundo, me dê uma 
aplicação prática, me dê algo que eu possa usar esta semana. 
 



Bem, aqui está a aplicação prática. A aplicação prática é que precisamos ler nossas Bíblias e aceitá-la pelo que diz, gastar 
menos tempo lendo livros sobre a Bíblia e passar mais tempo lendo a própria Bíblia. Muitos cristãos hoje em dia passam 
muito tempo lendo livros sobre a Bíblia, mas nunca leram a Bíblia de capa a capa.  
 
Lembro-me de certa vez em que fui ver um chefe no meu trabalho e estava conversando com ele, isso foi quando eu ainda 
era bem jovem, ele era cristão e freqüentava uma igreja não-denominacional na área, mas ele era salvo. Bem, eu estava 
conversando com ele, ele era um dos gerentes e estávamos tendo uma boa conversa sobre as coisas de Deus e, então, nós 
começamos a falar sobre o assunto da leitura da Bíblia.  
 
E, então, eu disse a ele que, eu disse, bem, acho que um bom plano e uma boa regra a ser estabelecida por nós mesmos, é 
ler a Bíblia de capa a capa pelo menos uma vez por ano. Sabe, todo ano, você lê a sua Bíblia de capa a capa. É um bom 
plano para garantir que você está conseguindo cobrir tudo o que Deus tem para você. E, quanto tempo isso pode levar? 
Realmente cerca de uns 15 minutos por dia se você for um leitor mediano, se você for um leitor lento pode demorar um 
pouco mais, se você for um leitor rápido, pode ser mais rápido do que isso, mas leva cerca de 15 minutos por dia para ler a 
Bíblia inteira em um ano, são três capítulos e meio por dia, ok. Então, não é uma quantidade tão grande ou algo assim. 
 
E me lembro que quando mencionei isso a ele, quando disse que achava um bom objetivo para começar, um bom padrão 
para se ter como objetivo, ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, aqui está o que ele disse: “Ah, não tem a menor chance 
para eu ter tempo para isso, porque,” ele disse, “já estou lendo o livro ‘A Oração de Jabez’ de Bruce Wilkinson, e também 
estou lendo este outro livro agora, e eu também estou fazendo a devocional do “Pão Diário”... 
 
Agora, se você der uma olhada no devocional “Pão Diário”, basicamente você tem uma página inteira da palavra de um 
homem e, geralmente, há um versículo da Bíblia.  O texto te dá um versículo e então é apenas blá blá blá blá blá blá, blá. 
Então ele estava ocupado lendo todo aquele devocional, e ele tinha ali ainda “A Oração de Jabez”, e ainda o livro “In a Pit 
With a Lion in a Snowy Day”, e ele tinha lá também a série “Deixados Para Trás.”  Ele estava lendo muito coisas 
“espirituais” que o faziam sentir que estava aprendendo a Bíblia, que estava aprendendo sobre Deus, que estava 
aprendendo sobre doutrina, mas na verdade ele estava perdendo o mais importante, que é simplesmente pegar a Bíblia e 
lê-la, certo? 
 
Então, precisamos nos certificar de que não estamos gastando muito tempo lendo livros sobre a Bíblia, mas que tomemos 
aqueles 15 minutos por dia, sabe, aqueles 20 minutos por dia, ou o tempo que for necessário para lermos a nossa Bíblia.  
 
E se você ler a sua Bíblia você nunca, nem em um milhão de anos, surgirá com esse entendimento de que “Oh, Gogue e 
Magogue deverá acontecer pouco antes do arrebatamento.” Este pensamento maligno nunca entraria em sua mente, não 
faria o menor sentido. Mas quando Tim Lahaye explica faz sentido, da maneira como ele vai esquadrinhando. Por quê? 
Porque ele vai tirar as coisas do contexto, vai inverter tudo.  Mas se você simplesmente ler a sua Bíblia, você nunca vai 
chegar a coisas malucas como essa, na verdade você apenas toma o texto pelo que ele te diz. 
 
Lembro-me de quando era criança e li essas três palavras “Gogue e Magogue,” e fiquei tipo "ah, então essas coisas em 
Ezekiel, é aí quando isso acontece.” Sabe, quero dizer, meio que clicou em mim, porque não é realmente tão complicado.  
 
Mas, você sabe, para as pessoas que não lêem a Bíblia, você pode muito bem fazer com que acreditem em qualquer coisa. 
Então nós não queremos ser como crianças, não queremos ser jogados de um lado para o outro com cada vento de 
doutrina. Vamos nos certificar de que nós estamos lendo nossas Bíblias por nós mesmos, e não apenas contando com o 
pregador para expor a Palavra para nós no domingo de manhã, no domingo à noite, ou na quarta à noite, mas que todos os 
dias nós cavemos aqueles 15 minutos por dia para lermos nossas bíblias, e ninguém está tão ocupado que não possa cavar 
esses 15 minutos. 
 
Talvez você diga, bem você não conhece a minha vida, pastor, porque estou realmente muito ocupado, não tenho nem 
mesmo esses 15 minutos. Então aqui está o que eu diria a você, se você não tiver os 15 minutos. Então tome 15 minutos 
enquanto estiver dirigindo e faça isso na Bíblia de áudio, certo? Quero dizer, há aplicativos que você pode baixar a Bíblia 
King James (kjv avg app) e pronto, você tem sua Bíblia em áudio bem ali, faça isso enquanto escova os dentes, faça isso 
enquanto toma banho, enquanto toma o café da manhã, faça isso enquanto almoça, faça isso enquanto dirige.  
 
Não há desculpa para não gastar 15-20 minutos na palavra de Deus todo santo dia. Talvez você diga, eu sou um mau leitor, 
então ouça. Mas talvez você diga, ah, vou ouvir a pregação.  Não, eu não disse para ouvir a pregação, eu disse para ouvir a 
Bíblia.  Veja, eu sou totalmente a favor de ouvir a pregação, mas não como um substituto da leitura da Bíblia, porque você 
precisa ter um momento em sua vida onde você ouvirá apenas de Deus, somente, sem comentários, nenhum amigo 
explicando para você, exceto o Espírito Santo. 
 



Portanto, reserve esses 15 minutos, cave esses 20 minutos e leia sua Bíblia, e não pule Ezequiel, certo?   Não diga “ah, 
esqueça Ezequiel, me dê Salmos, certo? Esqueça Jeremias, me dê Provérbios, esqueça Isaías, me dê primeira e segunda 
Timóteo.”  
 
Talvez você pergunte por que estou dizendo isto, é porque era assim que eu costumava ler minha Bíblia. Quando ainda era 
um adolescente, eu era muito preguiçoso para ler a Bíblia inteira, eu sempre lia apenas Salmos, Provérbios, Primeira e 
Segunda Carta a Timóteo, ou então eu ia para os evangelhos e lia apenas as letras em vermelho. Sabe a Bíblia com as letras 
vermelhas? Eu ia apenas direto para as letras vermelhas. Queria apenas algo rápido, eu lia três ou quatro versículos e 
depois voltava a jogar videogame, ou andar de bicicleta, ou nadar, você sabe. 
 
Vamos crescer, e vamos ler a bíblia inteira. Não pule Ezequiel, não pule Jeremias, não pule Isaías, leia a coisa toda de capa a 
capa. E a única maneira para você conseguir ler a Bíblia de capa a capa é tendo um plano, e checando o que já leu. Você 
tem que checar. Mostre-me um corredor de maratona que não tenha um plano de treinamento, e que não registre suas 
corridas (data, tempo e distância). Você nunca vai correr a quantidade que precisa correr, sabe? Quero dizer, mostre-me 
qualquer empresa que não tenha algum tipo de plano, algum tipo de cronograma, certo, do que eles farão.  
 
Qualquer coisa que você empreender na sua vida, você tem que ter um plano. Portanto, faça um plano de leitura da Bíblia, 
faça a checagem, de outro modo, eu garanto a você, se você disser, bem, eu sou um leitor ‘estilo livre’, eu apenas leio o 
que me dá vontade, aí você vai acabar lendo continuamente apenas Salmos, Provérbios, letra vermelha, primeira e 
segunda Timóteo. Você vai acabar lendo esses mesmos textos repetidamente, não vou obter uma visão completa da Bíblia, 
certo?  
 
Sabe, você pode ler fora da ordem, leia na ordem que quiser, mas tenha algum tipo de planejamento e certifique-se de 
marcar o que leu, apenas tenha algum tipo de plano onde você possa verificar e registrar o que foi lido para ter certeza de 
passar por Ezequiel, e por Levítico etc. Vamos baixar nossas cabeças e ter uma palavra de oração. 
 
Pai, muito obrigado por sua palavra SENHOR, e muito obrigado por todas as coisas maravilhosas que o SENHOR nos ensina, 
de modo que não importa quantos anos tenhamos, e não importa quantas vezes leiamos a Bíblia, ou quantas vezes vamos 
à igreja, podemos sempre aprender coisas novas, porque há tanta coisa ali para nós que nunca aprenderemos tudo e, 
sendo assim, muito obrigado por nos dar este maravilhoso tesouro, a Palavra de Deus, e obrigado por nos dar um cérebro 
que nos permite entender, SENHOR, e o Espírito Santo para ser nosso professor. E eu apenas oro para que cada pessoa que 
aqui está esta manhã leia sua Bíblia e cresça na graça, sim, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo.  Ajude-nos a crescer em conhecimento, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. 
 
 

 
Então ele disse-lhes: Portanto, todo o escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe da família, 

e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 
 

Mateus 13:52 

 

 


