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Como faremos este estudo?
Primeiro, vamos ler a passagem sobre as duas testemunhas no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Depois, iremos
examinar o texto, verso a verso, confrontando com outros versos de outros livros da Bíblia para verificar o que a Bíblia
nos mostra. Então tentaremos descobrir quem são as duas testemunhas. Ou seja, vamos deixar que a própria Bíblia nos
mostre quem elas são.
Portanto, vamos apenas ler e examinar as Escrituras e deixar que elas falem por si mesmas.
Inicialmente, em Apocalipse, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13 lemos:
1. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé, disse: Levanta e mede o templo
de Deus, e o altar, e os que adoram nele.
2. Mas, o átrio que está fora do templo, deixa-o, e não o meças; porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a
cidade santa por quarenta e dois meses.
3. E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidos
de saco de crina.
4. Estas são as duas oliveiras, e os dois candelabros que ficam diante do Deus da terra.
5. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos; e se algum homem os ferir, ele
deve desta forma ser morto.
6. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia; e têm poder sobre as águas
para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem.
7. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles,
e os vencerá, e os matará.
8. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde também o nosso Senhor fora crucificado.
9. E aqueles dos povos, e famílias, e línguas e nações verão os seus corpos mortos por três dias e meio e não
permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos.
10. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão, e darão presentes uns aos outros;
porque estes dois profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra.
11. E após os três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram de pé; e um grande
temor caiu sobre aqueles que os viam.
12. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: Subam para aqui! E eles subiram ao céu em uma
nuvem; e os seus inimigos os contemplaram.
13. E na mesma hora ouve um grande terremoto, e a décima parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos
sete mil homens; e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória ao Deus do céu.

Vamos examinar as Escrituras e ver se encontramos outras passagens ou referências que possam nos indicar quem são
estas duas testemunhas.
Logo baixo você encontra uma linha do tempo onde temos toda a Bíblia representada:

Observação:
13

Pois todos os Profetas e a Lei profetizaram até João. (Mateus 11.13)

Em Apocalipse 11, verso 3 lemos que as duas testemunhas profetizarão por 1.260 dias.
3

E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidos de
saco de crina.

E logo no verso seguinte, lemos: (Apocalipse 11, verso 4)
4

Estas são as duas oliveiras, e os dois candelabros que ficam diante do Deus da terra.

Vejam, as duas testemunhas são chamadas de “candelabros” e de “Oliveiras”.
É interessante lembrar que”olivas” ou “oliveiras” estão geralmente conectadas a Israel.
Vamos voltar ao Antigo Testamento (AT) e ver o que encontramos sobre isso.
No Livro de Zacarias encontramos algo interessante.
Zacarias 4, versos 11 a 14:
11

Então respondi ao anjo, dizendo-lhe: O que são essas duas oliveiras do lado direito e esquerdo do
candelabro?

12

E respondendo-lhe outra vez, disse: O que são esses dois ramos de oliveira que, através de dois canos
dourados, escorrem de si o azeite dourado?

13

E ele me respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor.

14

Então ele disse: Estes são os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra.

Portanto, em Zacarias 4, verso 14, lemos qual o significado das duas oliveiras:
Estes são os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra.

Continuando em Apocalipse, neste mesmo capítulo sobre as duas testemunhas, lemos que elas têm alguns poderes,
vejamos:
5. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos; e se algum homem os ferir,
ele deve desta forma ser morto.
6. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia; e têm poder sobre as águas
para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem.

Portanto, as duas testemunhas têm os seguintes poderes:
- têm poder de lançar fogo de suas bocas para destruir seus inimigos;
- têm poder para fechar o céu de modo que não chova;
- têm poder para transformar água em sangue;
- têm poder de ferir a terra com toda sorte de pragas.

Onde encontramos no AT homens com estes poderes?
Será que há alguém no AT que podia transformar água em sangue? Ou fechar o céu para que não chovesse?
Vamos tomar estes dois exemplos pela ordem, vamos até 1 Reis, 17 – por que há somente um homem que a Bíblia
aponta com este poder de fechar o céu de modo que não chova.
Em 1 Reis 17:1 encontramos um homem que tinha este poder e seu nome era Elias.
E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual
me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão mediante a minha palavra.

Elias está afirmando para Acabe, perante o Senhor de Israel, diante de Deus, que não choverá por anos, até que ele
diga.
Parece que Elias é um candidato possível para ser uma destas duas testemunhas.
No entanto, esta passagem no AT não nos conta por quanto tempo Elias fechou o céu para que não chovesse. Mas se
nós formos até o Livro de Tiago no Novo Testamento (NT) encontramos uma passagem que nos diz exatamente por
quanto tempo Elias fechou o céu, confira:
Em Tiago 5:17, lemos:
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e
não choveu sobre a terra por um espaço de três anos e seis meses.
Elias orou e não choveu por três anos e meio.
É exatamente o mesmo período de tempo em que as duas testemunhas estarão atuando no futuro, conforme
profetizado em Apocalipse 11.3:
E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidos de
saco de crina.
1.260 dias : 30 dias = 42 meses = 3 anos e meio
Parece que Elias se enquadra aqui no texto profético de Apocalipse, capítulo 11. No verso seguinte da mesma passagem
em Tiago, lemos:
E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. (Tiago 5:18)

Em toda Bíblia Elias é a única pessoa com este poder, e no NT está escrito que ele fez isto pelo período de 3 anos e
meio. Será que este acontecimento no AT poderia ser uma profecia ou uma pré-figuração do que Elias faria no futuro,
enquanto uma das duas testemunhas do SENHOR?
Mas digamos que afirmar isto seja precipitado. Vamos então examinar os outros poderes que lhes são outorgados.
Eles têm poderes para enviar pragas e transformar água em sangue.
Haveria alguém no AT com estes poderes? Quem seria?
Bem, nas Escrituras encontramos um grande profeta e homem de Deus com estas atribuições.
Examinando o AT, encontramos um homem chamado Moisés que podia executar estes poderes.
Moisés enviou as 10 pragas ao Egito, e também transformou água em sangue. Senão, vejamos, ele é o único profeta
citado em toda a Bíblia a quem Deus deu estes poderes. Inicialmente, vamos conferir em Êxodo 4, versos 9 e 21:

9

E acontecerá que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás
da água do rio e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra
seca.

21

E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que
tenho posto na tua mão. Mas eu vou endurecer o seu coração, para que ele não deixe o povo ir.

Mais adiante, em Êxodo 7:17, lemos:
17

Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor: Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as
águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue.

E neste mesmo capítulo, no verso 21 lemos:
21

E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio. E
houve sangue por toda a terra do Egito.

Estes dois grande profetas, Elias e Moisés, viveram nos tempos do AT e, ao que parece, o SENHOR os preservou para
trazê-los de volta nos últimos dias.
Conforme vimos, Elias foi o profeta que recebeu o poder para fazer parar de chover, e Moisés recebeu o poder para
transformar água em sangue.
Seriam eles as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11?
Lendo as Escrituras até aqui, elas nos apontam Moisés e Elias como possíveis e prováveis candidatos para serem estas
duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, pois no AT estes mesmos poderes foram outorgados a eles pelo Senhor.
Vamos examinar ainda outro texto no AT em Malaquias, capítulo 4.

Conforme veremos, Deus prometeu enviar de volta o profeta Elias. Vale lembrar também que Elias não passou pela
morte, mas foi arrebatado. Veremos isto mais adiante.
Deus prometeu trazer o profeta Elias de volta e que tempo melhor para dar seu testemunho do que no período final,
pouco antes da volta do Senhor Jesus, – na última semana de Daniel, – descrito em Apocalipse?
Em Malaquias, capítulo 4, verso 5 está escrito:
Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor;

Deus prometeu trazer Elias de volta ANTES do grande e terrível “DIA DO SENHOR.”

Quando será o Grande e terrível “Dia do Senhor*”?
1 - Após a grande tribulação: a perseguição dos santos de Deus;
2 - Após o sinal do escurecimento do sol, da lua e das estrelas caindo;
3 - Após o arrebatamento dos santos: a segunda vinda de Jesus
 Então virá o grande e terrível dia do Senhor.
O dia do Senhor representa dois eventos singulares e extraordinariamente importantes:

O sinal no sol, na lua e nas estrelas caracteriza a chegada deste grande e terrível dia do Senhor:
- Grande Dia de livramento para os salvos e, ao mesmo tempo,
- Dia Terrível para os que negaram a verdade, pois este mesmo dia dará início ao tempo da ira e do juízo de Deus sobre
a terra.
Quando Deus promete trazer Elias de volta?
ANTES DESTE DIA.
ANTES DO GRANDE E TERRÍVEL DIA DO SENHOR*.
*Para saber mais sobre O DIA DO SENHOR, confira o estudo denominado: “Apoc. 6 x Mt 24” das páginas 21 a 28.

A seguir você encontrará uma linha do tempo representando a Septuagésima Semana de Daniel, um período de sete
anos profetizado em Daniel 9:27, correspondente ao período final da história de governos humanos em que o próprio
Satanás estará governando o mundo a partir da segunda metade deste período, através do anticristo. (Cf. Ap.13:4-7).
(Para saber mais sobre a “Septuagésima semana de Daniel”, confira o estudo denominado: “Daniel Cap. 9: As 70 Semanas de Daniel”)

Siga os números em laranja para compreender a seqüência dos principais eventos deste período de sete anos:

1 (um) – (veja a linha superior em azul) – Haverá um acordo, uma aliança, conforme profetizado por Daniel no capítulo 9,
verso 27, que dará início a este último período da história, antes do milênio. Este período é chamado de 70ª semana de
Daniel. Trata se de uma semana de anos: sete dias = sete anos. (7anos x 365 dias = 2.5555 dias). “E ele confirmará o pacto
com muitos por uma semana” (Dn 7:27). Como sabemos que se trata de uma semana de anos, e não de dias? Veja mais abaixo,
nos números 2 e 3.

2 (dois) – No mesmo verso 27 em Daniel, capítulo 9, é dito: "e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta.”
Significa que, por este tempo, ou seja, neste período de sete anos, o terceiro templo em Jerusalém já estará de pé e os judeus
estarão praticando as atividades religiosas no templo como seus antepassados faziam. Todavia, este líder, que terá dado início
ao acordo, irá quebrar a aliança na metade do período deste tratado, no meio da semana, pondo fim aos os sacrifícios e
ofertas praticados pelos judeus no templo em Jerusalém: "e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta.”
3 (três) – Em Dn 11:31 lê-se: “removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora.” e em Dn 12:11
lemos: “E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá mil duzentos e
noventa dias.” Em outras palavras, na metade deste período de sete anos (“no meio da semana”), quando as ofertas e
sacrifícios no templo em Jerusalém forem interrompidos por este líder, será estabelecida a abominação da desolação
(também chamada de “sacrilégio terrível” em algumas traduções). Neste texto profético em Daniel, Deus nos dá o tempo
exato até o final deste período de sete anos, ou seja, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e colocada a
abominação da desolação haverá 1.290 dias, o que corresponde a pouco mais de 3 anos e meio. (a segunda metade da
“semana”) Confira: 365 dias x 7 anos = 2.555 dias : 2 = 1.277,5 dias (+ 12 dias e ½ )= 1.290 dias.  3 anos e meio + 12 dias ½ =
1.290 dias (estes 1.290 dias correspondem a 2ª metade desta “semana profética” de Daniel.)
Este acontecimento – “o sacrilégio terrível” ou “abominação da desolação” – será um marco histórico, caracterizando a
ascensão do anticristo, o momento em que ele assumirá o poder sobre todas as nações da terra, reinando absoluto por 42
meses. Cf. Ap.13, versos 5 a 7. (42 meses = 12m + 12m + 12m + 6m  3 anos e meio).
4 (quatro) – Veja no gráfico a linha inferior azul, ela representa a primeira metade dos sete anos. Vejamos, sete anos
correspondem a 7 x 365 dias, resultando em 2.555 dias. Se você subtrair deste total de 2.555 dias os 1.290 dias de Dn 12:11,
citados a partir da abominação da desolação, você terá o resultado de 1.265 dias correspondentes a primeira metade da “70ª
semana de Daniel”. Podemos inferir, portanto, que a partir do momento em que é firmado o acordo de sete anos, haverá
1.265 dias até o dia do evento da “abominação da desolação”, citada em Dn 12:11. Portanto, a primeira metade da semana
tem 1.265 dias e a segunda metade tem 1.290 dias, perfazendo um total de 2.555 dias, o que corresponde a 7 anos (365dias x
7anos = 2.555dias).

Nesta primeira metade do período de sete anos, ou seja, nestes primeiros 1.265 dias, ocorrerão os eventos aos quais Jesus
chama de “primeiras dores”, relatados em Mt 24:3 a 8, Mc 13:3 a 8 e Lc 21:7 a 11, e que também correspondem aos eventos
dos primeiros 4 selos em Apocalipse, capítulo 6, versos 1 a 8. Confira: 1º selo – o surgimento do anticristo; 2º selo – guerras;
3º selo – fomes; 4º selo – grande mortandade: ¼ de todos os habitantes da terra serão afetados. (Cf. o estudo: “Apoc. 6 x Mt 24”).
5 (cinco) – Em Mateus 24:15 a 21 Jesus cita o profeta Daniel e nos diz que, no momento em que virmos a abominação da
desolação, "haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá."
(Mt.24:21). A grande tribulação se caracteriza por uma perseguição sem precedentes a todos os seguidores de Jesus Cristo, a
todos os verdadeiros cristãos. E em Mateus 24:22 Jesus complementa: “se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma
carne se salvaria; mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias.”
A Grande Tribulação não deve ser confundida com o evento posterior a este, chamado de “Tempo da Ira”, pois são eventos
distintos. Muitos estudiosos têm confundido estes dois eventos como sendo um só e, além disso, denominam todo o período
de sete anos de ‘grande tribulação,’ e o consideram integralmente como sendo o tempo da ira e do juízo de Deus.
Mas, conforme Jesus mesmo nos diz, a grande tribulação (a perseguição aos santos, o povo de Deus) tem início no “meio da
semana”, a partir do estabelecimento da abominação da desolação, e terá duração de 70 dias, conforme veremos a seguir.
Em Mateus 24:22 lemos:
“se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos eleitos serão abreviados
aqueles dias.” (Mt.24:22)

O texto diz: “nenhuma carne se salvaria.” Significa dizer que não restariam cristãos vivos na terra para o arrebatamento, se a
perseguição fosse durar até o final deste período de sete anos.
Em Daniel 12:12, lemos: “Bendito é aquele que espera e chega aos mil trezentos e trinta e cinco dias.” Quais 1.335 dias, você
perguntaria. Deus está nos mostrando o tempo exato que decorrerá até a vinda de Jesus para nos resgatar, contando-se a
partir do primeiro dia deste acordo de sete anos. Vejamos:
Tomando-se a primeira metade deste período de sete anos, os primeiros 1.265 dias - conforme calculamos anteriormente – e
somando-se mais 70 dias (1.265 + 70) chegaremos a exatos 1.335 dias, profetizado em Dn 12.12, onde lemos:
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“Bendito é aquele que espera e chega aos mil trezentos e trinta e cinco dias.”

Sendo assim, podemos constatar com clareza e exatidão que este período de perseguição ao povo de Deus não se prolongará
por 3 anos e meio, ou seja, até o final da 70ª semana de Daniel, mas terá duração de 70 dias. De outra forma, como o próprio
Senhor Jesus nos diz:
“nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias.”
É interessante lembrar que o número 7 – assim como o número 70 – é muito significativo em termos de profecias bíblicas. A
título de exemplo, temos a profecia dos 70 anos de cativeiro profetizada por Jeremias; a profecia das 70 Semanas,
profetizada por Daniel; a septuagésima (70ª) semana de Daniel; os sete candelabros; os sete selos; as sete trombetas; as sete
taças da ira em Apocalipse; etc. Lendo Dn 12:12 no contexto dos demais textos proféticos deste livro, podemos encontrar 70
dias da grande tribulação, uma perseguição sem precedentes ao povo de Deus, conforme demonstrado anteriormente.
Portanto, vemos claramente que este período chamado por Jesus de a “Grande Tribulação” não se estenderá por toda a
segunda metade deste acordo de sete anos. E também não se trata da ira de Deus, mas de perseguição ao povo de Deus pelo
anticristo. Confira no nosso gráfico anterior o número 5, correspondente ao período da grande tribulação.
6 (seis) – Passados estes primeiros 1.265 dias do acordo de sete anos (tribulação = “princípio das dores” = Mt 24:4-8),
seguidos de mais 70 dias de intensa perseguição aos cristãos ( A Grande Tribulação), perfazendo um total de 1.335 dias
(Dn12:12), Jesus virá nos ares com os seus anjos para nos resgatar. Vejamos aqui duas passagens sobre o arrebatamento:
15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor: Que nós, os que estivermos vivos e permanecermos para a
vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.

16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;
17. depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. (1Tessalonicenses 4:15-17)

Em Mateus 24:29-31, lemos:
29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão
do céu, e os poderes do céu serão abalados;
30. e então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o
Filho do homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória.
31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro
ventos, de uma extremidade do céu à outra. (Cf. também 1Coríntios 15:51-54)

Conforme vimos, na metade do acordo de sete anos, o anticristo fará cessar o sacrifício diário e a oferta, então será colocada
a abominação da desolação no templo em Jerusalém. Este evento é o marco da ascensão do anticristo em que ele assumirá o
poder absoluto na terra. A partir de então, os cristãos sofrerão uma perseguição implacável e sem precedentes. Veja o que
está escrito sobre o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, em 2Tessalonicenses 2.4:
“O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no
templo de Deus, querendo parecer Deus.”

Em Apocalipse, capítulo 13 versos 5 e 7 lemos que seu governo terá duração de 42 meses e que ele perseguirá o povo de
Deus:
5. E foi dada a ela (à besta = ao anticristo) uma boca falando grandes coisas e blasfêmias; e poder foi dado a ela para
continuar por quarenta e dois meses.
7. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los; e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, e línguas,
e nações. (Ap. 13:7)

Em Mateus 24:9 Jesus afirma:
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão; e sereis odiados de todas as nações por causa
do meu nome.
Porém, no auge desta perseguição sem precedentes, o Senhor Jesus virá em pessoa nos resgatar. (Mt.24:29-31). Nós, os
cristãos que estivermos vivos, não teremos que suportar esta perseguição implacável do governo do anticristo até o final do
tratado de sete anos, ou seja, os últimos 42 meses em que a ‘besta’ irá reinar. (Ap. 13:5).
Conforme já vimos anteriormente, em Dn 12.12 está profetizado:
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“Bendito é aquele que espera e chega aos mil trezentos e trinta e cinco dias.”

Confira o número 6 (seis) no gráfico anterior: o Arrebatamento.
Vamos ler ainda aquele texto em Lucas 21, paralelo a Mateus 24, que descreve a mesma seqüência de eventos após a grande
tribulação. No texto abaixo, em Lucas 21, versos 25 a 28 lemos:
25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, aflição das nações, com perplexidade; o mar e as
ondas bramindo;

26. o coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá a terra; porque os poderes do
céu serão abalados.
27. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória.
28. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa
redenção está próxima.

Que impressionante, não é mesmo? Jesus está nos explicando em detalhes tudo o que haverá de acontecer no tempo
da sua vinda. Nós não ficaremos atemorizados quando os poderes dos céus forem abalados, pelo contrário, ficaremos
imensamente aliviados, sabendo que Jesus está às portas, está chegando para nos resgatar.
E qual será o evento que se seguirá após o arrebatamento? O que vem depois?
7 (sete) – Terá início o tempo de juízo, o tempo da ira de Deus aqui na terra para todos aqueles que não quiseram
ouvir a verdade, mas antes preferiram dar crédito à mentira:
12.

Para que sejam condenados todos os que não creram a verdade; antes, tiveram prazer na injustiça. (Cf. 2

Tessalonicenses 2:9-12).

Preferiram acreditar no falso cristo, no anticristo, nas suas falsas promessas de paz e prosperidade. (Cf. 1Tessalonicenses 5:3)
Neste mesmo dia, no dia do arrebatamento, terá início o tempo do juízo e da ira de Deus, este é o dia ao qual a Bíblia
chama de “O Grande e Terrível dia do SENHOR.”
O Dia do Senhor será, portanto, um grande dia de livramento para aqueles que permanecem fiéis a Jesus até o fim,
mesmo sofrendo a mais implacável perseguição. Será um Grande dia: o dia do Arrebatamento;
Porém, será também um dia terrível, dia em que terá início o juízo e a ira de Deus sobre a terra, sobre todos aqueles
que se recusaram a ouvir a verdade que os podia salvar. Confira no gráfico da linha do tempo o número: 7 (sete).
Terrível para os não salvos, mas será um grande dia de livramento e de glória para os que esperam pelo Senhor Jesus!
Jesus descreve este dia como nos tempos de Noé. Ninguém sabia ao certo em que dia o dilúvio viria, o povo nem
mesmo acreditava que este dia chegaria. Mas, chegado o dia, Noé entrou na arca e ninguém percebeu nada até que
veio o dilúvio e os levou a todos. No texto em Mt. 24:37 a 39 vemos claramente o livramento para Noé e sua família;
porém juízo e ira para os que não creram e não se arrependeram. Tudo no mesmo dia. Confira:
Nas palavras de Jesus, em Mateus 24.37 a 39 lemos:
37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.
38. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam- se em casamento, até o
dia em que Noé entrou na arca,
39. e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos; assim também será a vinda do Filho do
homem.
Perceberam? Livramento para Noé e sua família, mas juízo para todos os que se recusaram a acreditar na verdade.
Conforme Jesus mesmo nos adverte: “Assim acontecerá na vinda do Filho do homem.” = tudo no mesmo dia.
Portanto, a septuagésima semana de Daniel, este último período da história de governos humanos não será um período
de sete anos de ira, de juízo. O juízo terá início após as primeiras dores; após a abominação da desolação, após a grande
tribulação, após o arrebatamento, só então virá a ira e o juízo de Deus. Confira o estudo dirigido: Apocalipse 6 x Mateus
24.

AS DUAS TESTEMUNHAS
Mas, e quanto às duas testemunhas, quando elas testemunharão aqui na terra? Em que momento estarão atuando
neste último período de sete anos, nesta última semana profética de Daniel?
O texto em Apocalipse 11, verso 3, nos diz que elas profetizarão por 1.260 dias. Será que estarão aqui na terra
profetizando após o evento da abominação da desolação, entre os últimos 1.290 dias, correspondente à segunda
metade da 70ª Semana de Daniel (Dn 12:11), ou profetizarão na primeira metade deste acordo de sete anos, entre os
primeiros 1.265 dias?
Analisando cuidadosamente as Escrituras e os eventos proféticos narrados no livro de Apocalipse, vamos verificar em
que período as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 estarão profetizando, se na primeira metade da semana, ou
seja, na primeira metade do período de 7 anos, ou dentre os últimos 1.290 dias.
Vamos ler juntos alguns textos para que possamos entender pelas Escrituras quando elas profetizarão aqui na terra, no
templo em Jerusalém.
Conforme lemos anteriormente em Malaquias, capítulo 4, no verso 5 está escrito:
5

Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor;

O texto diz claramente: antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor; ou seja, antes do dia que dará início ao
tempo da ira e do juízo de Deus, que é também o mesmo dia do arrebatamento dos santos.

Vejamos agora o verso imediatamente anterior ao verso 5, em que o profeta Elias é citado:
Malaquias, capítulo 4, verso 4:
4

Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e
juízos.

5

Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor;

Neste mesmo texto em Malaquias capítulo 4, Deus cita o profeta Moisés imediatamente no verso anterior ao verso em
que cita o profeta Elias.
Uma vez mais, vemos Moisés e Elias citados juntos.
No NT em Mateus 17 encontramos um evento muito marcante relacionado aos profetas Moisés e Elias, em que ambos
aparecem juntos num mesmo contexto. Confira:
1

E, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto
monte,

2

e transfigurou-se diante deles; e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a
luz.

3

E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele.

Moisés e Elias estiveram aqui na terra e conversaram com Jesus na sua primeira vinda, antes da sua crucificação.
Depois da aparição de Moisés e Elias, estando os discípulos com Jesus, eles perguntaram:
10

(...): Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro?

11

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. (Jesus está
falando em tempo futuro)

12

Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles
farão também sofrer o Filho do homem.

13 Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João, o Batista.

Em Lucas 1:16,17 o anjo do SENHOR fala com Zacarias a respeito do seu filho – João Batista - a quem sua mulher haveria
de dar a luz:
16 E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus.
17

E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os
desobedientes à prudência dos justos; a fim de tornar pronto um povo preparado para o Senhor.

O texto acima diz que João Batista irá adiante dele “no espírito e no poder de Elias”
Confira agora no AT em 2 Reis, capítulo 2, o seguinte relato a respeito do profeta Elias:
E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante, e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo, e
cavalos de fogo, e os separaram a ambos; e Elias subiu por um redemoinho de vento ao céu.
E Eliseu viu isto, e bradou: Meu pai, meu pai, a carruagem de Israel, e os seus cavaleiros! E ele não mais o viu. E
12
ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em dois pedaços.
11

13 Ele juntou também o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou, e parou de pé junto à margem do Jordão;
e ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando
ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um ao outro lado; e Eliseu atravessou.
E quando os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó o viram, eles disseram: O espírito de Elias,
15
repousa sobre Eliseu. (...).

14

No verso 15 lemos: “eles disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu.”
Bem, isto foi o que aconteceu a Elias, o profeta. Elias foi levado por Deus num redemoinho. E vimos em Mateus 17:3
que Elias e Moisés apareceram juntos com Jesus, e conversaram com Ele num alto monte. E os discípulos de Jesus os
viram.
Portanto, Elias não morreu. Ele foi levado ao céu, permaneceu lá até o tempo da primeira vinda de Jesus, e conversou
com Jesus aqui na terra por esse tempo. Ao que tudo indica, ele virá novamente no tempo da segunda vinda de Jesus,
no fim dos tempos ou, mais precisamente, na septuagésima semana, profetizada por Daniel.
A Bíblia também nos diz que os judeus requisitaram um sinal. (é difícil para eles crerem)
Em Mateus, capítulo 16, verso 1 lemos:
Vieram também os fariseus com os saduceus, para o tentarem (a Jesus), pediram que lhes mostrasse algum
sinal do céu.
E, em 1 Coríntios 1.22 lemos:
Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria;
Que sinal maior haveria de se manifestar aos judeus, senão a aparição de Moisés e Elias profetizando no templo em
Jerusalém nos últimos dias? Moisés, aquele que escreveu as leis, e Elias o maior de todos os profetas?
Se em algum momento eles, os judeus, vierem a crer, não será quando virem Moisés e Elias profetizando e
testemunhando a respeito de Jesus no templo em Jerusalém? Parece bem convincente.

Deus mostrará suas duas testemunhas mais marcantes dentre todas do AT para que os judeus creiam: Moisés e Elias.
De acordo com a Bíblia, será no período da tribulação em que Israel, enquanto nação, finalmente reconhecerá Jesus
como o Messias. E quando isto acontecer os judeus terão que fugir do anticristo que tentará matá-los (Ap.12:13,14).
Veremos isto mais adiante.
Conforme vimos em Mateus 24, Jesus cita o profeta Daniel e afirma que, com o evento da abominação da desolação no
templo em Jerusalém, terá início um período singular de grande tribulação, como nunca antes houve nem jamais depois
haverá.
Por esta razão, Jesus dá instruções específicas para aqueles que estiverem na Judéia, aos que estiverem mais próximos
quando a abominação da desolação for estabelecida em Jerusalém e, portanto, mais vulneráveis à perseguição
implacável que se seguirá a partir daquele momento e a partir daquele lugar. (Confira em Mateus 24, versos 15 a 21.)
E, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. (Lucas 21:20)
No Estudo Dirigido de Apocalipse capítulo 12 neste site, veremos que a perseguição terá início primeiramente contra os
judeus, seguindo-se depois contra todos “os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus”
(Ap.12:17), ou seja, contra os cristãos. Recomendamos que você leia o estudo dirigido que se segue após este:
Apocalipse 12 “A Mulher e o Dragão”.
Em Mt.24:9, Jesus afirma:
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão; e sereis odiados de todas as nações por
causa do meu nome.

Vamos voltar aqui para a nossa última pergunta. Em que momento neste último período da história as testemunhas
profetizarão? Ao lermos o texto sobre elas em Apocalipse 11, vemos que a estes dois profetas de Deus serão
outorgados vários poderes, entre eles, o de destruir com fogo todos aqueles que tentarem feri-los ou matá-los. (Ap.11:5)
Então, sabendo-se que a abominação da desolação será colocada numa ala do templo em Jerusalém, conforme vimos
anteriormente em Dn 9:27, Dn 11:31 e Mt 24:15, é mais do que provável que as duas testemunhas já não deverão estar
mais lá, certamente a abominação da desolação deverá ocorrer após os 1.260 dias em que profetizarão (Ap.11:7).
É muito improvável que a abominação da desolação seja estabelecida no templo em Jerusalém enquanto as duas
testemunhas estiverem lá profetizando. Isto não faria o menor sentido, e nos mostra que a abominação da desolação
provavelmente será estabelecida após a morte das duas testemunhas.
E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles, e
os vencerá, e os matará. (Ap.11:7)
Podemos verificar ainda outras evidências nas Escrituras que corroboram com esta tese. O texto em Apocalipse capítulo
11 sobre as duas testemunhas relata que ao final do seu testemunho elas serão mortas. E nos traz ainda outros aspectos
importantes que devemos considerar no relato que se segue, após suas mortes.
Vejamos, sabemos que após a grande tribulação e o arrebatamento, Deus trará juízo e ira sobre todos os habitantes da
terra, e este tempo de juízo se estenderá até o final dos sete anos. Então, ao lermos sobre os flagelos das sete
trombetas e das sete taças da ira, podemos inferir que a terra estará devastada.
Quanto às duas testemunhas, o texto em Apocalipse 11 diz explicitamente que, após a sua morte, os habitantes da terra
comemoram e enviam presentes uns aos outros. Vamos conferir:
8. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde também o nosso Senhor fora crucificado.

9. E aqueles dos povos, e famílias, e línguas e nações verão os seus corpos mortos por três dias e meio e não
permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos.
10. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão, e darão presentes uns aos
outros; porque estes dois profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra.

Qual a possibilidade dos habitantes na terra se alegrarem e enviarem presentes uns aos outros ao final do período de
sete anos, após todos os flagelos e pragas que sobrevirão a terra?
Num planeta totalmente devastado, onde seus habitantes sofrerão grandes calamidades, inclusive doenças e pragas
terríveis, como é o caso dos flagelos da quinta trombeta em Ap. 9:1-11, e das taças da ira em Ap. 16, é muito improvável
que as duas testemunhas terminem seu testemunho ao final destes sete anos, com todos estes juízos de Deus sendo
derramados. É muito improvável supor que, após todos esses flagelos, os habitantes da terra ainda possam estar em
condições de se alegrar com a morte das testemunhas, ou em condições de enviarem presentes uns aos outros. É muito
mais provável que estes dois homens de Deus darão seu testemunho antes do tempo da ira e do juízo de Deus.
Há ainda outro aspecto a ser considerado em Ap.11 versos 11 a 13, onde lemos os eventos que se sucederão depois que
Deus os trouxer de volta a vida e os chamar para o céu. Vejamos o que diz o texto:
11. E após os três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram de pé; e um grande
temor caiu sobre aqueles que os viam.
12. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: Subam para aqui! E eles subiram ao céu em uma
nuvem; e os seus inimigos os contemplaram.
13. E na mesma hora ouve um grande terremoto, e a décima parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos
sete mil homens; e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória ao Deus do céu.

Observe o que diz o texto no final do versículo 13, “os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória ao Deus
do céu”.
Não é esta atitude que encontramos dos remanescentes que sofrem os flagelos e as pragas do juízo de Deus, ao longo
da segunda metade dos sete anos.
Ao contrário do que acontece aqui no final da narrativa sobre as duas testemunhas, em que vemos os remanescentes
dando glórias a Deus, lendo os textos sobre as sete trombetas e as sete taças da ira de Deus vemos que os habitantes da
terra – os remanescentes de cada uma destas pragas e flagelos – não se arrependem de seus pecados, nem tampouco
glorificam a Deus que tem poder sobre estas pragas. Vamos conferir alguns textos para verificar isso:
Começando em Apocalipse 9: 20,21 lemos:
20. E o resto dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas
mãos; não deixaram de adorar os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de
madeira; os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar.
21. Nem se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus
roubos.
Na seqüência, em Apocalipse 10, verso 7, lemos:
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele
declarou a seus servos, os profetas.

O Sétimo anjo, ao tocar a sétima trombeta em Ap.11: 15-19, anuncia as últimas sete pragas, as sete taças da ira de Deus,
sobre as quais lemos em Apocalipse capítulos 15 e 16. (Cf. também a conexão entre: Ap.11:19 e Ap.15:5,6).
No capítulo 15, verso 1, lemos:
E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável: Sete anjos, tendo as sete últimas pragas; porque nelas é
consumada a ira de Deus.

A narrativa destas pragas começa então em Apocalipse capítulo 16. Nos versos 8 e 9 lemos:
8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo.
9. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas
pragas; e eles não se arrependeram para lhe darem glória.

Os habitantes da terra novamente amaldiçoam o nome de Deus, se recusam a se arrepender de seus pecados, e não
glorificam a Deus. Ainda neste mesmo capítulo, no verso 11, após a 5ª taça da ira lemos:
11. e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus
atos.

Da mesma forma, após ser derramada a ultima taça da ira constatamos a mesma atitude de rebeldia e irreverência dos
remanescentes. Veja o que diz o verso 21:
21. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de um talento*; e os
homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo. Porque sua praga é extremamente grande. (*um
talento = cerca de 30 kg)

Eles blasfemaram contra Deus. Não houve arrependimento, nem tampouco glorificaram a Deus que tem poder sobre
todas estas pragas.
Vemos ao longo e ao término de todas estas pragas e flagelos que a terra estará passando por um longo e terrível
processo de juízo, um processo de purificação. Em nenhum momento vemos os habitantes que sofrem estas pragas se
arrependerem e glorificarem a Deus, diferentemente do que acontece no capítulo 11, no final do relato sobre as duas
testemunhas. Vamos conferir novamente:

11. E após os três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram de pé; e um grande
temor caiu sobre aqueles que os viam.
12. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: Subam para aqui! E eles subiram ao céu em uma
nuvem; e os seus inimigos os contemplaram.
13. E na mesma hora ouve um grande terremoto, e a décima parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos
sete mil homens; e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória ao Deus do céu.

Neste texto acima, vemos os remanescentes cheios de temor dando glórias ao Deus do céu. Por outro lado, quando
lemos sobre as pragas e flagelos da ira de Deus, verificamos que os remanescentes blasfemam contra Deus, não se
arrependem, nem glorificam ao Deus do céu.

Lendo a narrativa sobre as sete trombetas e as sete taças da ira, podemos inferir que as duas testemunhas não
profetizarão por 1.260 dias durante a segunda metade destes sete anos, uma vez que ao longo e ao término deste
período estarão ocorrendo o juízo e a ira de Deus. Nenhum ímpio terá condições de festejar coisa alguma, não parece
coerente supor que, ao final deste período de tão grande juízo sobre a terra, haverá um cenário em que se possam
enviar presentes uns aos outros, muito menos festejar atos criminosos.
Além destas evidências que pudemos verificar até aqui, quando prosseguimos para os capítulos 12 e 13, após o relato
das duas testemunhas no capítulo 11, o que encontramos? Quais são os eventos proféticos que nos são relatados?
Vemos uma guerra no céu em que Satanás e seus anjos são lançados na terra, vemos que ele está furioso, “porque ele
sabe que tem pouco tempo.” (Ap.12:12). E o que acontece depois? A ascensão do anticristo, “a besta que sobe do
abismo,” dando início à perseguição sem precedentes contra o povo de Deus, a grande tribulação.
Na medida em que formos prosseguindo nossos estudos nos próximos capítulos, todas estas evidências que citamos até
aqui ficarão ainda mais claras, demonstrando que as duas testemunhas são mortas no meio da semana (Dn12:11), por
ocasião da ascensão do anticristo, no evento da abominação da desolação.
3.Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o
homem do pecado seja revelado, o filho da perdição.
4.O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; de sorte que se assentará, como
Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. (2Tessalonicenses 2:3,4)

Ao que pudemos verificar até aqui, lendo todos estes textos na Bíblia, constatamos que as duas testemunhas muito
provavelmente profetizarão por 1.260 dias na primeira metade da septuagésima semana de Daniel, antes da
abominação da desolação, antes do Dia do Senhor, antes do arrebatamento, e do juízo e da ira de Deus, em
concordância com o que lemos anteriormente em Malaquias 4, verso 5:
5

Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor;

Portanto, faz todo sentido que as duas testemunhas profetizem durante a primeira metade do acordo de sete anos no
templo em Jerusalém. Certamente muitos judeus haverão de se converter por este tempo, quando virem Moisés e Elias
no templo, fazendo grandes sinais e maravilhas, dando testemunho a respeito de Jesus, o Messias. Este é o propósito de
sua missão. Conforme lemos em 1 Coríntios 1.22, está escrito:
Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria;

Certamente muitos judeus se converterão, ainda que no último instante, quando virem este líder, o anticristo, vindo
com seus exércitos invadindo Jerusalém e, tomando para si o templo, fizer cessar o sacrifício e a oferta, matar as duas
testemunhas, estabelecendo a abominação da desolação. Muitos judeus se converterão pelo testemunho destes dois
homens enviados por Deus, e não conseguirão se submeter ao poder e à autoridade do anticristo.
É por esta razão que Jesus dá orientações específicas para aqueles que estiverem na Judéia por este tempo, tanto em
Mateus 24, como também em Marcos 13, e ainda em Lucas 21, orientando-os a fugirem e a não voltarem para apanhar
coisa alguma.
Este é o seu propósito, testemunhar e profetizar para despertar o povo judeu e levá-lo ao arrependimento ANTES que
venha o grande e terrível dia do SENHOR.
No estudo dirigido de Apocalipse capítulo 12 deste site você poderá acompanhar o desfecho destes eventos.

Uma vez situado o contexto em que as duas testemunhas profetizarão no templo em Jerusalém nesta última semana
profética de Daniel, vamos retomar nosso estudo sobre a identidade destes dois homens de Deus do capítulo 11.
Conforme vimos anteriormente em 2 Reis, capítulo 2, Elias não morreu, mas foi arrebatado num redemoinho:
11. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante, e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo,
e cavalos de fogo, e os separaram a ambos; e Elias subiu por um redemoinho de vento ao céu.
Bem, isto foi o que aconteceu a Elias, o profeta. Ele foi levado ao céu, permaneceu lá e esteve na terra conversando
com Jesus por ocasião da sua primeira vinda. Ao que tudo indica, ele virá novamente no tempo da segunda vinda de
Jesus.
Vamos, então, conferir o que aconteceu a Moisés no tempo em que ele viveu aqui na terra. Em Deuteronômio 34:5-6
lemos:
5. Assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor.
6. E ele o sepultou em um vale, na terra de Moabe, diante de Bete-Peor, mas nenhum homem sabe de sua
sepultura até hoje.

Diz o texto que Moisés morreu em Moabe e que, até os dias de hoje (ou seja, até os dias em que esse texto das
Escrituras foi escrito), ninguém sabe onde está o seu túmulo.
Mas, por quê?
No livro de Judas no NT – (não se trata de Judas Iscariotes que traiu Jesus, mas de Judas irmão de Tiago) – encontramos
informações importantes sobre o corpo de Moisés.
As Escrituras nos contam que o corpo de Moisés não está na terra, mas foi levado para o céu. Vamos conferir este texto.
Em Judas 1.9 lemos:
9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo disputando pelo corpo de Moisés, não ousou
trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: “O Senhor te repreenda”.

Veja, quando Moisés morreu seu corpo foi colocado na terra. Então, desceu do céu o arcanjo Miguel e,
concomitantemente, vem Satanás dizendo: “Você não vai levar o corpo de Moisés, ele me pertence”. Mas o arcanjo
Miguel o repreendeu em nome do SENHOR, e levou o corpo de Moisés. Para que? Por que o arcanjo Miguel haveria de
levar o corpo de Moisés para o céu? Deve haver uma razão.
Talvez porque Moisés voltará em seu corpo mortal no tempo dos últimos dias, sendo ele uma das duas testemunhas.
Ou seja, para que ele seja morto na condição de uma das duas testemunhas - descritas em Apocalipse 11 - ele necessita
do seu corpo físico.
Não sabemos como, nem por que, mas, ao que tudo indica, Deus ressuscitou Moisés em seu corpo mortal para que ele
pudesse retornar neste tempo final e testemunhar a respeito de Jesus, sendo ele um dos candelabros, uma das
oliveiras, um dos ungidos, uma de suas duas testemunhas.
Vamos voltar para as Escrituras examinar mais alguns textos que possam nos dar mais informações sobre a identidade
das duas testemunhas. Vimos que darão testemunho por três anos e meio e irão profetizar.
Para QUEM elas darão testemunho, a quem profetizarão? Conforme vimos, provavelmente para o povo em Israel.
Quem são elas? Zacarias 4, versos 11 a 14 nos fala a respeito delas.

Lemos também em Ap. 11, verso 5 que estes dois homens de Deus podem lançar fogo de suas bocas para destruir seus
inimigos.
Querem ver coisa muito interessante? Estas duas pessoas, Moisés e Elias, estão conectadas uma vez mais em seu
ministério ao terem recebido poder de destruírem pessoas com FOGO.
Vamos começar por Elias e conferir o que a Bíblia nos conta sobre isso no AT, em 2 Reis 1.9-15:
9. Então, o rei enviou a ele um capitão de cinqüenta com os seus cinqüenta. E subiu até ele; e, eis que ele se
assentava sobre o cume de um outeiro. E falou-lhe: A ti, homem de Deus, o rei disse: Desce.
10. E Elias respondeu e disse ao capitão dos cinqüenta: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do
céu, e consuma a ti e aos teus cinqüenta. E desceu ali fogo do céu, e consumiu a ele e aos cinqüenta.
11. Novamente, ele lhe enviou um outro capitão de cinqüenta com os seus cinqüenta. E ele lhe respondeu,
dizendo: Ó homem de Deus, assim disse o rei: Desce depressa.
12. E Elias respondeu e disse a eles: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu, e consuma a ti
e aos teus cinqüenta. E o fogo de Deus desceu do céu, e consumiu a ele e aos cinqüenta.
13. E ele lhe enviou novamente um capitão dos terceiros cinqüenta com os seus cinqüenta. E o terceiro capitão
dos cinqüenta subiu, e chegou, e caiu de joelhos diante de Elias, e buscou-lhe e lhe disse: Ó homem de Deus,
suplico- te, que a minha vida e a vida destes cinqüenta servos teus seja preciosa na tua visão.
14. Eis que desceu ali fogo do céu e queimou os dois capitães anteriores de cinqüenta, com os seus cinqüenta;
porquanto, que a minha vida seja, agora, preciosa aos teus olhos.
15. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele; não o temas. E ele se levantou, e desceu com ele até o rei.

Como podemos verificar nesta passagem, Elias tem poder de chamar fogo do céu e destruir um determinado grupo de
pessoas. É importante lembrar que Deus também dará poder às duas Testemunhas para destruírem seus inimigos com
fogo, exatamente como Elias.
E quanto a Moisés? Será que Moisés também praticou alguma ação similar? Será que no tempo de Moisés, fogo desceu
do céu e destruiu seus inimigos? Vamos conferir em Números 16:28 a 35:
28. E disse Moisés: Assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, porque não as fiz por
minha própria vontade.
29. Se estes morrerem a morte comum de todos os homens ou se forem visitados como acontece com todos
os homens, então o Senhor não me enviou.
30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que é seu, e
descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor.
31. E, quando ele havia acabado de dizer todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu.
32. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá, e
todos os seus bens.
33. E eles, e tudo o que lhes pertencia, desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles, e pereceram
do meio da congregação.
34. E todo o Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles; porque diziam: Para que a terra também
não nos engula.
35. E saiu fogo do Senhor e consumiu os duzentos e cinqüenta homens que ofereciam o incenso.

Moisés profetizou a palavra do SENHOR, e fogo desceu do céu. Moisés e Elias profetizaram e, quando fizeram isto, fogo
desceu do céu e matou seus inimigos.
Como vimos, está escrito em Apocalipse 11.5 que as duas testemunhas terão poder para destruírem seus inimigos pelo
fogo.
Vamos ver o que mais elas podem fazer. No verso seguinte em Apocalipse 11 lemos:
6. Estes têm o poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia; e têm poder sobre as águas
para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas, sempre que quiserem.

Conforme já vimos anteriormente, Elias tinha o poder de fechar o céu para que não chovesse.
Quem tinha poder para enviar pragas e transformar água em sangue? Moisés. Até as criancinhas aprendem na escola
dominical sobre as dez pragas de Moisés no Egito.
Vamos agora verificar ainda o local provável em que as duas testemunhas estarão profetizando: no templo em
Jerusalém, Israel.
Nos dois primeiros versos em Apocalipse capítulo 11 em que encontramos a profecia sobre as duas testemunhas, o
texto começa com a seguinte narrativa:
1. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé, disse: Levanta e mede o templo
de Deus, e o altar, e os que adoram nele.
2. Mas, o átrio que está fora do templo, deixa-o, e não o meças; porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a
cidade santa por quarenta e dois meses.

Logo em seguida, no verso subseqüente, o relato sobre as duas testemunhas se inicia com a conjunção “e”:
3. E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidos
de saco de crina.

Observe, o texto começou com a narrativa sobre o templo e, logo em seguida, no verso 3 diz que as duas testemunhas
profetizarão por 1.260 dias, o que corresponde a um pouco menos de 42 meses (3 anos e meio). Três anos e meio
correspondem a 1.277 dias e ½. Subtraindo-se 17 dias e ½ deste total, temos os 1.260 dias ou podemos considerar 42
meses x 30 dias, perfazendo os 1.260 dias. Este é o período de tempo em que os gentios pisarão a cidade santa,
Jerusalém, como também o pátio exterior do templo, o átrio, citado no verso 2. (confira o v.2 mais acima)
Ou seja, este capítulo em que encontramos a profecia sobre as duas testemunhas inicia sua narrativa mencionando o
templo em Jerusalém. Diz o texto que a João foi dada uma vara de medir para que ele medisse o templo, porém apenas
a parte interna. E que a parte externa, o átrio do lado de fora, não deveria ser medido, pois que fora entregue aos
gentios, e que eles o pisarão por 42 meses, enquanto que as duas testemunhas, verso 3, profetizarão por 1.260 dias.
Tudo indica que estes dois homens de Deus estarão lá dentro do templo em Jerusalém cumprindo esta missão durante
este tempo.
Agora, vamos atentar para o verso 2, em que está escrito:
2. Mas, o átrio que está fora do templo, deixa-o, e não o meças; porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a
cidade santa por quarenta e dois meses.
Em Lucas 21:24 encontramos um texto muito interessante referente à esta citação acima, confira:
24. E eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos
gentios, até que os tempos dos gentios se completem.

Portanto, o átrio do templo e a cidade santa, Jerusalém, serão pisados pelos gentios até que os tempos dos gentios se
completem, é o que está escrito em Lucas 21:24.
Pergunto, quando terá se completado os tempos dos gentios?
Encontramos a resposta em Romanos 11:25:
25. Porque eu não quero irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios
conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios.

A plenitude dos gentios, a salvação de todos os gentios que crerem no nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, se dará
com o evento da primeira ressurreição, no dia do arrebatamento, ou seja, no dia do Senhor. Neste dia terá entrado a
plenitude dos gentios. (Recomendamos que você leia o capítulo inteiro de Romanos 11)
Se assim for, o período de 42 meses em que os gentios pisarão a cidade santa terá início na primeira metade do acordo
de sete anos, e chegará ao término após a abominação da desolação, ao final da grande tribulação, quando Jesus vier
com seus anjos arrebatar todos aqueles que n’Ele creram, ou seja, os tempos dos gentios terão se completado no dia do
arrebatamento.
Portanto, o arrebatamento no Dia do Senhor caracteriza o dia em que “os tempos dos gentios se completam” (Lc21:24),
em concordância com Romanos 11:25: no dia em que terá “entrado a plenitude dos gentios.” (4B) confira abaixo:

Vejamos ainda o que nos é revelado nos versos 7 e 8:
7. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo* sem fundo fará guerra contra
eles, e os vencerá, e os matará.
8. E os seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde
também o nosso Senhor fora crucificado.
Compare com Apocalipse 13:3 e 17:8a (ascensão do anticristo*)

Este texto nos traz muitas informações importantes.
Primeiro, onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém.
Vemos que estas testemunhas estarão literalmente em Israel, pregando e testemunhando em Israel.
Por que o SENHOR chama Israel figuradamente (ou espiritualmente) de Sodoma e Egito?
Primeiramente, sabemos que até hoje (2019) os judeus continuam negando o nome de Jesus. Além disso, se formos a
Israel nos dias de hoje, encontraremos muita homossexualidade aberta, explícita, em toda parte em Israel. Eles estão se
entregando abertamente a sodomia e a fornicação.
Fornicação:

sodomia

substantivo feminino
ato de fornicar; prática sexual, coito, esp. com prostitutas.
ato sexual que não é entre cônjuges; o pecado da luxúria; pecado da carne.
substantivo feminino
coito anal entre indivíduos do sexo masculino ou entre um homem e uma mulher.

É por esta razão que Deus está chamando Jerusalém de “Sodoma” e “Egito”. Isto é uma vergonha para Jerusalém ser
chamada desta forma. Mais uma vez vemos a precisão destas profecias, pois Deus já sabia como Israel estaria vivendo
nos últimos dias, quando as duas testemunhas vierem profetizar no templo em Jerusalém.
Você sabia que Tel-aviv é considerada a capital da parada Gay em todo o mundo? Isto deveria ser motivo de vergonha
para os judeus. Confira neste site: http://oglobo.globo.com/boa-viagem/tel-aviv-capital-gay-mediterranea-3891145 . Se
você pesquisar na internet verá que há muitas reportagens neste sentido.

É interessante notar ainda o que esta passagem nos diz sobre quando as duas testemunhas serão mortas, em Ap. 11: 7.
7. E quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra
eles, e os vencerá, e os matará.
Diz o texto que quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los, e
matá-los. Significa que o anticristo só poderá vencê-las e matá-las depois que elas tiverem terminado o seu testemunho.
Só então elas poderão ser mortas. E quando se dará isto? Isto se dará quando “a besta subir do abismo”.
Significa dizer também que para que seja estabelecida a abominação da desolação- o sacrilégio terrível – dentro do
templo, será necessário primeiro que estes dois profetas que estiverem lá sejam vencidos e mortos. Em Mateus 24:15,
Jesus nos fala sobre a abominação da desolação no lugar santo, confira:
15.Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo,
(quem lê, entenda);
É totalmente improvável supor que as duas testemunhas permitiriam que a abominação da desolação fosse colocada
numa ala do templo durante o período em que estiverem lá profetizando, especialmente se considerarmos os poderes
que a elas foram outorgados. Mas, quando terminarem o seu testemunho, após 1.260 dias, Deus permitirá que sejam
vencidos e mortos.
Sendo assim, temos aqui mais uma importante evidência sobre quando será colocada a abominação da desolação no
templo. Isto deverá ocorrer após a morte das duas testemunhas.
No meio deste período de sete anos será o momento em que este líder (*a besta que vem do Abismo) quebrará a
aliança, invadirá Jerusalém e o templo, dará fim a oferta e ao sacrifício, matará as duas testemunhas de Deus e
estabelecerá a abominação da desolação. A partir de então, reinará absoluto sobre a terra e passará a perseguir
impiedosamente todos os cristãos, os seguidores de Cristo, Jesus, dando início ao período de 70 dias ao qual Jesus
chama de “a Grande Tribulação”. (Ap. 11:7; Ap. 17.8a *ascensão do anticristo)

No verso subseqüente, em Ap.11:9 lemos:
9. E aqueles dos povos, e famílias, e línguas e nações verão os seus corpos mortos por três dias e meio e não
permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos.
Como seria possível? Como poderiam pessoas de diferentes povos, línguas e nações distantes contemplarem
simultaneamente os corpos das testemunhas expostos em Jerusalém por três dias?
Na época em que o profeta João escreveu a profecia isto seria totalmente impossível e inimaginável. Todavia, nos
nossos dias, esta profecia se torna perfeitamente viável por meio das tecnologias que dispomos, através de imagens e
sons que recebemos em tempo real via satélite pela TV, redes sociais, smartphones, tablets, Ipads, computadores,
notebooks, etc.
No verso seguinte, lemos que o mundo pagão festeja a morte destes dois profetas do SENHOR. Vamos conferir
novamente:
10. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão, e darão presentes uns aos outros;
porque estes dois profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra.

Mas, nos versos finais deste relato sobre as duas testemunhas, em Apocalipse 11, lemos:
11. E após os três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram de pé; e um grande
temor caiu sobre aqueles que os viam.
12. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhes: Subam para aqui! E eles subiram ao céu em uma
nuvem; e os seus inimigos os contemplaram.
13. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a décima parte da cidade caiu, e no terremoto foram
mortos sete mil homens; e os remanescentes estavam atemorizados, e deram glória ao Deus do céu.

Este é o fim da profecia sobre as duas testemunhas.
Todas estas coisas acontecerão exatamente como profetizadas na Bíblia.
Finalizando, quanto ao título deste estudo em Apocalipse capítulo 11, quem são, então, as duas testemunhas?
Pelo que pudemos ler até aqui, as Escrituras evidenciam Moisés e Elias como sendo as duas testemunhas do SENHOR
que profetizarão nos últimos dias.
Tudo o que fizemos foi examinar as Escrituras, colocando os versos relacionados lado a lado. Estudando o texto verso a
verso e verificando outros textos nas Escrituras, a Bíblia aponta para Moisés e Elias como fortes candidatos que se
encaixam na descrição das duas testemunhas, bem como pelos atributos concedidos a elas por Deus em Apocalipse
capítulo 11.
Temos Moisés representado a lei e Elias representando os profetas. Eles profetizaram no passado e o SENHOR, por
alguma razão especial, os escolheu e os enviará novamente para profetizarem para Israel num tempo futuro, porém não
muito distante.
É muito interessante e divertido estudar a Bíblia e as profecias, mas a Bíblia nos ensina de que ela é um livro espiritual, e
você não poderá compreendê-la sem o Espírito Santo.
Até que você seja salvo, você não pode compreendê-la, porque o Espírito Santo só passa a habitar em você quando você
crê e se torna um crente. Então o Espírito Santo nos conduz e nos guia em toda a verdade.
Sabemos que só existe uma maneira de receber a salvação. E é através do Senhor Jesus, recebendo e crendo no
Evangelho, nas Boas Novas da Salvação.

Em 1 Coríntios 15, encontramos um resumo do Evangelho. Veja o que diz o texto:
1. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual
também estais firmes;
2. pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que eu vos preguei, se não crestes em vão.
3. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi; que Cristo morreu por nossos pecados, de
acordo com as escrituras;
4. e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as escrituras;

A Bíblia nos ensina que se você crer que Jesus é o Filho de Deus, e que ele derramou seu sangue em substituição ao seu,
pagando o preço pelos seus pecados, crer na sua palavra quando ele diz: “eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém vem ao Pai, senão por mim”, e crer que Jesus é o seu único e suficiente salvador, você ira morar no céu quando
morrer. Tudo o que encontramos na Palavra de Deus é sobre isso: o plano de Deus para salvação da humanidade
através do seu Filho, Jesus Cristo.
Se você ainda não é salvo, torne-se salvo, pois haverá um tempo muito difícil à frente para os descrentes. E,
principalmente, porque não há nenhum outro caminho que possa salvá-lo da morte. Não há nenhum outro caminho
que possa te salvar, a não ser Jesus, o Filho do Deus Vivo.
Você também quer receber a salvação? Veja o que está escrito em Atos 16.30-31:
30. E, conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?
31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.

Em Romanos 10: 9-10 lemos:
9. se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, tu serás salvo.
10. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação.
Não espere mais, Jesus voltará em breve e você não sabe quanto tempo ainda te resta!

Esperamos que este estudo tenha sido uma bênção para você, que você seja salvo e glorifique a Deus. Compartilhe este
estudo com outros, e mostre a eles o caminho para viver na eternidade com o Senhor Jesus!

Deus os abençoe!

Lembre-se:
Deus livrou Daniel no meio dos leões, e não de estar na cova com eles; Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abede-Nego através da
fornalha de fogo, e não de estarem dentro dela. Mesmo que tenhamos que atravessar muitas tribulações, Deus nos promete a
salvação através de seu Filho Jesus e, ainda que venhamos a viver no tempo da grande tribulação, temos a certeza de que Deus está
conosco e de que estamos seguros, pois, quer morramos, quer vivamos, seremos salvos por intermédio daquele que nos comprou
com o seu sangue, através do Senhor Jesus. Amém!

TESTEMUNHOS:
Ex-terrorista muçulmano vê Jesus e se torna um cristão.
https://www.youtube.com/watch?v=LlH-G8872lM
https://www.youtube.com/watch?v=NMMsKicQSn8 [

Judeu conta como se converteu a Jesus:
Testimony of jewish believer in Yeshua: (Testemunho de um judeu)
https://www.youtube.com/watch?v=xQQ9Y0GuuRs

Ex-seguidor da Nova-Era conta como conheceu Jesus:
https://www.youtube.com/watch?v=H-gRzZieMV0&t=1s (Steven Bancarz)
https://www.youtube.com/watch?v=tXErLgl0OhA&t=27s (Steven Bancarz)

Uma recomendação:
Seja como os bereanos (Atos 17:11), leia a Bíblia e confira sempre tudo nas Escrituras:
11. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com todo entusiasmo,
examinando diariamente nas escrituras se estas coisas eram assim.
12. Portanto, muitos deles creram, assim como algumas proeminentes mulheres gregas, e não poucos homens.

Confira a seguir a linha do tempo do Livro de Apocalipse contendo todos os principais eventos proféticos em ordem
cronológica.
Desça para a próxima página e posicione o cursor com o mouse no canto superior direito e gire a imagem para a
direita, usando o ícone circular no canto superior direito.
Em seguida, amplie a imagem quantas vezes desejar clicando sobre o sinal ( + ) no canto inferior direito.

Bons estudos, e que Deus te guie em toda verdade, a Bíblia é a Verdade!

Atualizações: 20/06/2017 – 02/11/2018 – 20/01/2019 – 06/02/2019 - 07/02/2019
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