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Este livro consiste na transcrição da terceira parte 

de uma série de mensagens ministradas através do 

canal do YouTube deste ministério: A VOZ DO VEN-

TO. 

Por esse motivo, a estrutura desse livro não é 

exatamente algo muito bem organizado, visto que 

consiste em uma mensagem oral. 

Contudo, penso que a mensagem aqui alcança 

seu objetivo e possivelmente trás edificação ao leitor. 

 

Em Cristo Jesus, 

Seu servo. 
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INTRODUÇÃO 

Olá irmãos, como estão? Tudo bem?  

Graça e paz do nosso Senhor Jesus.  

Aqui estou mais uma vez fazendo um vídeo. E 

dessa vez quero trazer aqui para vocês uma palavra 

referente também a esse tempo que nós estamos vi-

vendo. Talvez, vou tentar aqui, segundo o que enten-

do claro; isso não é uma unanimidade mas segundo o 

que tenho entendido; o tempo em que estamos na pro-

fecia, na ordem das coisas que Deus está cumprindo.  

Esse vídeo é então de certo modo um complemento  

aos vídeos que eu já fiz aqui, sobre a ressurreição e o 

arrebatamento e também sobre o arrependimento para 

a vida tá bom. Então seria interessante você estar ven-

do esses vídeos também ok.  

Aqui então, como coloquei aí no título desse ví-

deo vou estar falando aqui sobre o fim do terceiro selo. 

Mas antes um pouco da gente entrar nesse assunto, 

preciso dizer que mais uma vez esse não é exatamente 

um vídeo necessariamente moderno ou dinâmico ou 

coisas desse tipo. É um vídeo realmente para poder-

mos pensarmos um pouco, meditar aqui na palavra de 

Deus, para você poder ruminar o que Deus tem para 

você. Entendeu? Então novamente, não vou fazer um 

vídeo aqui com pressa, com rapidez e tal. Porque na 

verdade, cada assunto desse é extremamente impor-

tante. Mas o assunto em si não é o mais importante  
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não é exatamente o terceiro selo, o tempo em que es-

tamos, o assunto realmente importante que devemos 

observar. O que devemos atentar é o nosso próprio 

Senhor Jesus Cristo. Ele é de fato o nosso assunto e o 

livro do apocalipse significa, a palavra Apocalipse sig-

nifica Revelação mesmo.  

E ele começa dizendo no primeiro verso “revela-

ção de Deus”. Vamos verificar aqui como está escrito 

exatamente: “Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe 

deu para mostrar aos seus servos o que há de aconte-

cer...” Certo? Então veja bem, o livro do apocalipse é 

isso, é uma revelação de Deus, Revelação de Jesus 

Cristo que Deus então deu para Ele. Que Deus Lhe 

deu para Ele então revelar a nós, nos mostrar algo que 

vai acontecer.  

O que significa “Revelação”? É muito simples o 

entendimento do que é “Revelação”. Revelação é você 

tirar o véu tá bom. É como se você tivesse ali em cima 

da sua mesa algo, um objeto, e por cima dele tem um 

véu, um pano por cima. E você não consegue enxergar 

o que está ali por baixo e quando você tira o pano, vo-

cê está revelando aquilo então, o objeto que estava ali. 

Entendeu? Então as coisas que hão de vir elas não es-

tavam reveladas; elas estavam veladas. Então Jesus,  

através do Seu anjo entregou para João aqui no livro 

do apocalipse essas revelações a respeito de coisas que 

vão acontecer. Ok? Entregou para mostrar aos Seus 

servos, aos servos de Deus então.  
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É uma revelação de Jesus Cristo. E você tem dois 

sentidos aqui ok. Tanto ela é uma revelação da pessoa 

de Jesus, ou seja, através desses acontecimentos, atra-

vés de tudo o que está escrito aqui nós vamos conhe-

cer e aprender mais sobre quem é Jesus, sobre Seu ser, 

sobre Sua pessoa, Sua justiça – Entendeu? – Sua santi-

dade. Ok? E também aqui é uma revelação que vem 

Dele, é algo que Ele está mostrando tá bom. Esses dois 

sentidos ok. Então essa é realmente a que importa! 

O CONTEXTO DA REVELAÇÃO  

E O PRIMEIRO SELO 

Então, como eu estava dizendo na introdução 

aqui, o que eu quero compartilhar com vocês é então a 

respeito dos selos. Aí eu coloquei o fim do terceiro se-

lo.  

Mas o livro do apocalipse, essa revelação então 

que Deus entregou para nós, deixou para nós. Ao lon-

go dos séculos, ao longo dos anos da história da igreja 

existem diversas interpretações. E ela é muito cheia de 

símbolos e tal; então existem diversos entendimentos 

sobre o livro do apocalipse. Ok? Então eu vou estar 

compartilhando aqui com vocês um desses entendi-

mentos, certo. Aquele que para mim, pelo menos em 

relação aqui aos selos, me pareceu um tanto quanto 

mais adequado ou fez mais sentido para mim ok. Você 

precisa estudar essas coisas por si mesmo ver as dife-
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rentes opiniões, diferentes visões sobre esse livro. E 

você precisa orar diante de Deus e pedir revelação a 

Deus na verdade. É isso que realmente eu mesmo fiz e 

aqui eu vou estar compartilhando com você aquilo que 

no entendimento que tenho me parece ser o que real-

mente está acontecendo. Certo?  

Então vamos continuar aqui tá bom. Muitas pes-

soas; é igual eu estou falando; têm várias interpreta-

ções. As principais as mais conhecidas não são exata-

mente aquelas que eu concordo mais. Entendeu? Mas 

a que eu mais concordo, que eu mais tenho me identi-

ficado, talvez me parece a mais correta, vamos chamar 

assim, é uma de um amigo meu; um irmão, talvez vo-

cê o conheça, se chama David Dyer. Ele tem um livri-

nho, vou pegar aqui para você ver esse livrinho que se 

chama “Sinais do Fim”*.  

Então, nesse livro ele fala sobre diversos assuntos 

a respeito então dos sinais em relação ao fim. Sinais 

em relação ao fim desta era. E, então, a chegada e a 

vinda do Senhor Jesus. Ok? Então nesse livrinho ele 

também conta sobre os selos e fala sobre seu entendi-

mento sobre os selos. Eu não vou estar aqui na verda-

de mostrando tudo, ou os detalhes que ele conta no 

livrinho... Então eu vou deixar o link para você adqui-

 

* Site para visualizar e adquirir o livro: Sinais Do Fim - Livros 
Evangélicos Gratuitos, escritos por David W. Dyer (graodetrigo.com) 

https://www.graodetrigo.com/sinais-do-fim-livro-gratuito-profecia-biblica.html
https://www.graodetrigo.com/sinais-do-fim-livro-gratuito-profecia-biblica.html
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rir o livrinho aqui embaixo se você quiser adquirir esse 

livro vai tá o link aí embaixo ok. Você pode adquirir 

ele virtualmente ou fisicamente, você escolhe...  

Vamos aqui então começar a ler a partir do capí-

tulo 6 do livro do apocalipse que é onde então esses 

selos irão começar a ser abertos. Antes aliás de en-

trarmos aqui exatamente, vou apenas te dar o contexto 

aqui, para quem não conhece muito bem o livro possa 

entender melhor...  

Como eu também falei no outro vídeo que fiz, o 

livro do apocalipse como eu estava lendo no início, é 

um livro da revelação de Jesus então, que Deus Lhe 

deu para mostrar aos seus servos as coisas que irão 

acontecer, certo. Os primeiros cinco capítulos aqui, 

você tem em primeiro lugar João vendo Jesus glorifi-

cado, ele tem essa revelação de Jesus glorificado. E 

quando ele vê Jesus glorificado ele descreve então a 

pessoa de Jesus, e Jesus está em meio ao que ele cha-

mou de sete candeeiros. Candeeiro é um candelabro, é 

uma lâmpada. Naquela época eles não tinham lâmpa-

da elétrica igual temos, incandescente, agora LED e tal.  

Naquela época, para se iluminar quando não tinha o 

sol, à noite, eles usavam uma espécie de lâmpada em 

que você botava fogo. Você acendia aquela lâmpada 

com fogo e isso então iluminava o cômodo, o lugar 

que a pessoa estivesse ok. Então quando João viu Je-

sus, em volta de Jesus tinha sete candeeiros.  
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Então eu não vou estar lendo aqui, mas você po-

de ler. Lá explica que esses sete candeeiros são as sete 

igrejas da Ásia tá bom... E aí após essa visão de Jesus e 

dos candeeiros, Jesus vai enviar uma mensagem a ca-

da uma daquelas sete igrejas. E é de entendimento até 

um tanto consensual as pessoas entenderem que a 

mensagem àquelas sete igrejas é uma mensagem não 

somente àquelas igrejas, no tempo de João, no tempo 

que João estava escrevendo o livro do Apocalipse. Não 

apenas àquelas sete igrejas que existiam ali na Ásia, 

que hoje em dia é a Turquia. Não somente àquelas sete 

igrejas ali, mas que aquilo representaria toda a igreja  

de todas as épocas, de todos os anos. Ou ainda que 

representaria também a igreja toda hoje; em todas as 

épocas. Então tem esse entendimento que seria para 

todas as igrejas.  

Aí isso seria até o capítulo 3 aqui. Quando você 

vai para os capítulos 4 e 5, João então é levado até o 

Trono de Deus e lá ele tem essa visão da adoração. De 

uma adoração a Deus diante do Trono de Deus, os 

querubins, os 24 anciões e todas estas coisas. E no capí-

tulo 5 então, surge essa questão do rolo ou do livro.  

Naquela época não existia o livro igual nós temos hoje; 

era um rolo que você abria para ir lendo, certo. Então o 

rolo, aquele livro, tinha um livro e esse livro estava 

selado. Ou seja, ele estava fechado, ele estava selado 

no sentido de estar inviolado. Entendeu? E a Bíblia 



 

 
15 

então diz aqui que ninguém foi achado digno de abrir 

os sete selos.  

Eu particularmente entendo que isso significa 

que ninguém era capaz de cumprir ou de fazer cum-

prir aquele livro. Entendeu? Aquele livro então são as 

palavras proféticas. Aquele livro eu entendo, é como 

se fosse uma planta, como se fosse um projeto que 

Deus tem para finalizar a era aqui desse mundo; e 

também para trazer o Seu reino, o reino Dele. E a Bí-

blia diz que ninguém foi achado digno então de abrir 

os sete selos, ok, abrir aquele livro.  

Até que então surge, até que aparece ali um cor-

deiro. Um cordeiro como se ele tivesse sido recente-

mente imolado, como se ele tivesse morrido recente-

mente. Aquele cordeiro que aparece, ele representa 

Jesus, certo. É o próprio Jesus mesmo, o Cordeiro de 

Deus. E ele então é digno. Diz que Ele venceu, Ele é o 

leão da tribo de Judá; Ele venceu, Ele é digno e Ele é 

apto, capaz, digno de abrir os sete selos! E aí então, 

toda adoração do céu se volta para Ele, como então a 

imagem do Deus invisível! Certo? E irá começar então 

a abrir os sete selos. Ok? Então vamos lá, abrir os se-

los... 

Vamos então ler aqui. A medida que eu for lendo 

nós vamos refletindo e pensando aqui no texto. Capí-

tulo 6 do livro de Apocalipse verso 1: “Observei quan-

do o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, então 

ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: 
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‘Venha!’ Olhei e diante de mim estava um cavalo 

branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe 

dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor deter-

minado a vencer.”  

Então esse é o primeiro selo ok. Aqui são sete se-

los. Não sei se você conhece o livro do apocalipse, mas 

no livro do apocalipse você tem sete selos, depois dos 

selos você tem sete trombetas, depois você tem sete 

taças. E tem outras questões, outras coisas além disso;  

mas tem essa sequência. Aqui nos sete selos, os quatro 

primeiros selos são os que são chamados “os cavalei-

ros do Apocalipse”. Tanto que isso é usado em tanta 

coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas aqui, 

“os quatro cavaleiros do Apocalipse”. Também tem no 

profeta Zacarias mas eu não vou ler lá com vocês. Vo-

cês podem estudar depois sozinhos.  

Mas vamos pensar um pouco aqui. Existem vá-

rias interpretações certo. Alguns interpretam esse ca-

valeiro branco... Aqui diz que é um cavalo branco, seu 

cavaleiro tinha um arco e tinha uma coroa. Ou seja, 

coroa sempre fala de realeza, de rei. Pode ser uma coi-

sa positiva ou negativa... Ele é um rei, certo? Arco aqui 

é difícil você dizer exatamente o que significa isso... 

Mas a grande questão diz aqui: “ele cavalgava como 

vencedor determinado a vencer.” Outra palavra que 

pode ser traduzida em vez de vencedor é a palavra 

conquistador: “ele cavalgava como conquistador de-

terminado a conquistar.” Ok? E aqui existem basica-
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mente duas interpretações que normalmente são mais 

usadas.  

Uma interpretação aqui, seria esse cavaleiro re-

presentando o evangelho tá bom. Então Jesus no céu 

abriu o primeiro selo para o evangelho ser espalhado. 

O evangelho representando esse Cavaleiro e vencendo 

e tal. E essa é uma das interpretações.  

Uma segunda interpretação é aqueles que não 

entendem... Porque essa primeira interpretação de en-

tender isso como o evangelho seria você entender que 

esse primeiro selo foi aberto logo quando Jesus chegou 

no céu, certo. Logo quando ele ressuscitou, Ele ascen-

deu aos céus e então teve essa questão aqui do capítu-

lo 4 e 5 e aí Ele já começa a abrir o selo e acontece o 

Pentecostes com a primeira proclamação do evangelho 

e depois o evangelho cresce, domina e tal. Entendeu? 

Vence e conquista. Essa é uma interpretação. Outra 

interpretação muito falada é você interpretar como se 

a abertura dos selos só fosse acontecer no início do fim 

dos tempos. Então algumas pessoas interpretam esse 

selo aqui em vez de ser por esse lado positivo como o 

evangelho, interpretam que esse cavaleiro branco aqui 

seria então o anticristo. E que esse selo se referiria a 

uma fase de engano em que ele iria enganar. Por isso 

que ele está de branco. Existem essas duas interpreta-

ções como as mais usadas pelo que eu saiba certo, pelo 

que eu conheço.  
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Porém, no livro do David, ele coloca uma inter-

pretação que me parece fazer muito sentido com os 

outros selos quando a gente for vendo. Então vou 

compartilhar o que seria essa outra interpretação.  

Segundo ele, ele entende que esse selo se refere a 

expansão dos estados nacionais europeus. Depois que 

acaba então o império romano e tal, mais para frente 

aqui surgem então na Europa aqueles estados nacio-

nais que também eram impérios até na verdade. E eles 

colonizam todo o globo. Essa ação então, deles coloni-

zarem toda a terra, todo o globo é que então o David 

identifica como esse Cavaleiro que saiu para conquis-

tar, conquistando.  

Porque realmente o que aconteceu nessa época 

em que essas Nações se espalharam e foram para todo 

o mundo, é algo impressionante. Ele detalha algumas 

coisas, por exemplo, pessoas que saíam da Europa e 

deixavam casa, família, deixavam tudo e iam sei lá 

para os Estados Unidos para região Oeste dos Estados 

Unidos, atravessavam os Estados Unidos inteiro a pé 

ou em uma carroça, algo assim. Realmente parecendo 

que eles estavam sendo impelidos por um espírito, por 

uma coisa que estava além meramente de algo huma-

no. Ele então identifica com essa profecia. Essa ordem 

aqui de Deus pelos Cavaleiros, o primeiro aqui no ca-

so.  

Então, no meu entender, isso faz muito sentido e 

vai se encaixar muito bem com os outros selos aqui 
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que a gente vai continuar lendo. Porém, não é para 

mim – aí já não é o David aqui, é para mim Daniel – 

você poderia aqui fazer uma mesclagem entre o evan-

gelho, a conquista do evangelho com essa expansão 

dos estados nacionais europeus, ok. Porque o evange-

lho, ele teve essa Conquista, teve essa vitória no início. 

Mas depois que ele então se espalhou ali pelo Império 

Romano ele ficou muito “preso” ou ele ficou muito 

fortemente estabelecido na Europa.  

E com esse envio, esse espalhar da cultura euro-

peia por todo globo – é claro que junto com isso existi-

am dois fortes motivos para toda essa colonização que 

foi feita. Um é o que normalmente é mais falado que é 

o negativo aqui; seria essa ideia de buscar dinheiro, 

buscar riqueza, buscar comércio, buscar produtos nas 

outras regiões do mundo no globo e achar recursos,  

ouro e tal. Sim, existia isso, o tal do Mercantilismo cer-

to. Porém há uma segunda questão que também era 

muito forte mas que não é tão divulgado, tão falado, 

que era a vontade de se levar o evangelho. Esse espíri-

to missionário de levar o evangelho aqui na América, 

na Índia e em todos esses lugares. E a partir então des-

se movimento de expansão dos estados nacionais eu-

ropeus ou dos impérios europeus, pois eram impérios 

na época se não me engano, o evangelho foi junto. En-

tendeu? E os Jesuítas principalmente e depois também 

claro protestantes  para os Estados Unidos e tal. Eles se 

espalharam pelo mundo e levaram o evangelho.  
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Então eu creio, na minha opinião que é possível 

você fazer aí uma relação e uma conjunção dessas du-

as interpretações; a do David e a outra que eles consi-

deram isso como o evangélico, ok. Então esse seria o 

primeiro selo o primeiro Cavaleiro. 

O SEGUNDO SELO 

Agora vamos ler o segundo então. Vamos ler o 

segundo selo agora. Versículo 3: “Quando o cordeiro 

abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente di-

zer: ‘Venha!’ Então saiu outro cavalo, e este era verme-

lho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da 

terra e fazer que os homens se matassem uns aos ou-

tros. E lhe foi dada uma grande espada.”  

Ok, aqui esse segundo cavaleiro, segundo cavalo  

era; aqui diz: “ele é vermelho”. Seu cavaleiro recebeu o 

poder para tirar a paz da terra e fazer com que os ho-

mens se matassem uns aos outros e lhe foi dada uma 

grande espada.  

Aqui então o David identifica como a primeira e 

segunda grandes guerras mundiais. Realmente, se vo-

cê considera esse primeiro aí como as expansões naci-

onais você irá findá-las ali um pouco antes da primeira 

guerra. Na primeira guerra em si. E a primeira e se-

gunda guerras são um marco realmente na história do 

mundo e fazem uma mudança brusca na história do 

mundo, na história dos poderes do mundo. Foram 
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guerras que abrangeram todo o globo; tanto a primeira 

quanto a segunda, e de fato foi tirado a paz na terra e 

os homens se matarão uns aos outros de uma maneira 

que nunca antes tinha acontecido. Sempre houveram 

guerras na história do mundo mas certamente essa foi 

diferenciada. E também diz que foi dado a esse cava-

leiro uma grande espada.  

Se você for pensar bem, os dois principais ou vou 

colocar um só, o principal agente dessas guerras foi 

então o fascismo e nazismo (o segundo seria o socia-

lismo/comunismo). E coincidentemente ou não eles 

têm muito essa questão da bandeira vermelha. E aqui 

diz então que o cavalo era vermelho também ok. E re-

almente tinha um espírito, algo muito diferenciado 

agindo em Hitler e naquele povo naquela época. Cer-

to?  

O TERCEIRO SELO 

Ok, passando agora para o terceiro selo, que é en-

tão relacionado ao título desse vídeo aqui.  

Bem, para entendermos bem o terceiro selo  Nós 

vamos ter que ver um outro texto da Bíblia ok. Porque 

esse selo é um selo realmente chave aqui. Vamos ler 

primeiro aqui como está no Apocalipse e depois eu 

vou levar vocês para o outro texto da Bíblia para medi-

tarmos sobre isso.  
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Vamos ver aqui o versículo 5: “Quando o cordei-

ro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente di-

zer: ‘Venham!’ Olhei e diante de mim estava um cava-

lo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. En-

tão ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres 

viventes dizendo: ‘um quilo de trigo por um denário e 

três quilos de cevada por um denário e não danifique 

o azeite e o vinho.’”  

Então veja bem, aqui vem o terceiro selo, vem es-

se cavaleiro. É um cavalo preto e seu cavaleiro tinha na 

mão uma balança; então ouviu o que parecia uma voz 

dos quatro seres viventes dizendo... Repare bem essa 

frase aqui que essa voz disse: “um quilo de trigo por 

um denário”. O denário era então uma espécie de mo-

eda de dinheiro da época, que se referia a mais ou me-

nos o que se pagava a uma diária de um trabalhador 

braçal da época, ok. Aí ele fala ó, “um quilo de trigo 

por um denário e três quilos de cevada por um dená-

rio” e ele diz, “não danifique”, não prejudique, “não 

danifique o azeite e o vinho”.  

A maioria das pessoas tendem a interpretar esse 

cavaleiro aqui, esse selo, chamam muitas vezes aqui de 

fome. E eles colocam esse selo tendo sido aberto lá 

atrás, lá no início também. E aí eles falam que isso se 

refere à fome ao longo dos séculos e eles têm um mo-

tivo pelo qual eles interpretam assim. Porém creio que 

o David descobriu uma chave na escritura para real-



 

 
23 

mente desvendar, entender o que realmente significa 

esse texto aqui.  

Uma das regras, uma das chaves de interpretação 

da palavra de Deus é você usar um texto da palavra e 

interpretar com base em outro texto da Bíblia aquilo 

que você está lendo. Porque isso é uma regra de inter-

pretação da Bíblia. Certo? Ou você interpreta aquilo 

que está escrito em seu contexto imediato ali, daquele 

capítulo direto, ou você pode interpretar pelo contexto 

do livro que você está lendo ou você vai precisar da 

Bíblia toda. E aí você vai ter que usar tudo que a Bíblia 

tem para tentar interpretar uma parte.  

Claro, é uma regra para se interpretar mas obvi-

amente isso só não basta. Só ter essa regra não adianta. 

Você precisa de iluminação espiritual, você precisa de 

unção do Espírito de Deus para você entender qual-

quer coisa na Bíblia obviamente. Desse modo, para 

entendermos isso aqui eu quero ir com vocês rapida-

mente aqui num texto da palavra de Deus, lá na época 

de Eliseu. Precisamos ver essa história. Vamos lá um 

pouco depois a gente vai voltar aqui em Apocalipse, 

ok. 

UMA CHAVE DE INTERPRETAÇÃO 

Veja comigo aqui. A história está no livro de se-

gunda reis. Segunda Reis capítulo 6 a partir do versí-

culo 24 e o capítulo 7 também inteiro. Eu não vou ler 
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essa história inteira. Vou apenas contar para você o 

que é a história, para você entender o que está aconte-

cendo e vou tomar o verso chave aqui para fazer aque-

la chave lá no terceiro selo; para te dar uma compreen-

são de como isso realmente parece ser adequado. Ok?  

Bom, vamos ver aqui o que estava acontecendo 

no capítulo 6 de segunda reis a partir do versículo 24...  

O rei da Síria cercou a cidade de Samaria. E ele 

cercou aquela cidade porque ele queria conquistar 

aquela cidade. As cidades naquela época, muitas ou 

quase todas, eram muradas, certo. Elas eram cidades 

com muro que protegia quem estava dentro de alguma 

invasão ou feras e tal. E aconteceu que o exército da 

Síria cercou aquela cidade e ficou ali muito tempo, as 

vezes meses. Não sei nem se aqui fala; mas isso era 

comum. Acontecia muito em guerras daquela época e 

aí na cidade começa a faltar comida. Entendeu? E uma 

falta terrível. Se você ler o texto é algo terrível. Chegou 

ao ponto das pessoas cozinharem os próprios filhos. 

Então é uma coisa horrível! Terrível mesmo!  

O que aconteceu então? O povo de Deus estava 

ali e Eliseu que era o profeta também estava ali na ci-

dade; e a fome era terrível. Veja só o versículo 25: “O 

cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma 

cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata...” 

Eu não sei exatamente qual era o valor de uma peça de 

prata; é tipo um dinheiro da época. Uma cabeça de 

jumento estava valendo 80 peças de prata e uma cane-
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ca de esterco de bomba 5 peças de prata. Veja! Ele es-

tava falando que a fome era tanta que eles até mesmo 

estavam comendo esterco de pombo (alguns tentam 

dizer que não mas parece que sim). Então a fome era 

imensa de forma que talvez eu e você nunca tenhamos 

experimentado algo nesse nível, certo.  

Só que, o que aconteceu... O rei de Samaria, que 

era essa cidade, estava indignado com Eliseu, não me 

lembro exatamente o porquê. Ele estava muito bravo 

com o profeta Eliseu e mandou o povo ir lá para mata-

lo. E aí, quando um dentre o povo chegou lá próximo 

do Eliseu no capítulo 7 versículo 1, veja bem, Eliseu 

respondeu assim: “...Ouçam a palavra do Senhor! As-

sim diz o Senhor: ‘Amanhã por volta desta hora...’ que 

ele estava falando ‘...na porta de Samaria...’ aquela ci-

dade que estava então nesse cerco ‘...tanto uma medi-

da de farinha como duas medidas de cevada serão 

vendidas por uma peça de prata.’”  

Lembra que a cidade estava no estado tal que por 

80 peças de prata você comprava uma cabeça de ju-

mento! Certo? Mas aqui ele está dizendo que amanhã, 

nessa mesma hora que ele estava falando ali, uma me-

dida de farinha – que aqui são uma medida entre 7 a 

14 litros, bastante farinha – seria vendida por uma pe-

ça de prata apenas. Veja, o que que ele está querendo 

dizer então? Amanhã, nessa mesma hora aqui que eu 

estou falando, vai ter uma abundância tal de comida, 

vai ter tanta comida que a comida vai ser vendida ba-
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ratinha... O que vocês estão comprando hoje por 80 

peças de prata uma cabeça de jumento, por cinco peças 

de prata uma caneca de esterco de pomba; amanhã 

vocês vão comprar por apenas uma peça de prata 7, 10 

ou 14 litros (como diz aqui minha Bíblia: “7 a 14 li-

tros”) de trigo e o dobro disso de cevada por uma peça 

de prata. Então vai ter muita comida! A lei de oferta e 

demanda, certo?  

Para você ter ideia então do que era isso, no ver-

sículo 2 do capítulo 7 diz assim: “O oficial em cujo 

braço o rei estava se apoiando disse ao homem de 

Deus: ‘Ainda que o Senhor abrisse as comportas do 

céu será que isso poderia acontecer?’” Então ele falou 

algo assim: “Pera aí? Como assim? Ainda que Deus 

abrisse as comportas, as portas do céu; será que isso 

poderia acontecer? Mesmo se Deus abrir o céu e cho-

vesse comida...” seria o que ele está querendo dizer 

“...será que poderia acontecer isso que você está falan-

do?” E aí Eliseu no versículo 2 ainda; no final diz: 

“Mas Eliseu advertiu: ‘Você o verá com os próprios 

olhos mas não comerá coisa alguma.’” Então, “Você 

vai ver isso com os seus olhos porém você não irá co-

mer nada do que você vai ver.” Certo?  

E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: A Bí-

blia conta que o Senhor fez surgir um barulho, um 

som como se fosse de um exército imenso que tivesse 

vindo atacar aquele exército da Síria que tinha cercado 

a cidade de Samaria. E este exército ficou com tanto 
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medo, com tanto pavor que eles acharam que o povo 

de Israel tivesse contratado outros exércitos, dos hiti-

tas, dos egípcios para vir ajuda-los; que eles simples-

mente abandonaram o acampamento deles. Abando-

naram tudo e fugiram de volta para a Síria e deixaram 

todas as coisas: os mantimentos, os cavalos, os jumen-

tos, tudo que eles tinham. Deixaram e foram embora.  

E aconteceu então, a Bíblia conta aqui, que existi-

am quatro leprosos na cidade de Samaria que pensa-

ram consigo algo assim: “Ah! Vamos lá no exército da 

Síria! Vamos lá porque estamos aqui e iremos morrer 

de fome com esse povo. Vamos lá, as vezes eles nos 

aceitam lá...” Eles eram leprosos; eram discriminados e 

ficavam isolados mesmo, então disseram: “Vamos lá 

não temos ‘nada a perder’...” Essa era a ideia...  

Então eles foram... Quando eles foram, viram o 

acampamento completamente abandonado; o acam-

pamento da Síria. E aí eles começaram a se alimentar, 

comer o que tinha lá e tal... Que o exército deixou..  

E aí depois eles falaram algo assim: “Isso que es-

tamos fazendo está errado! Vamos lá contar para o 

rei!” Então eles voltaram e contaram para o rei. O rei 

então mandou alguns homens para verificar se aquilo 

que os leprosos estavam falando era verdade. Eles ve-

rificaram que era verdade e o povo saiu. Então havia 

todo o mantimento, toda a comida e fora os animais  

que também podiam ser mortos para servir de alimen-
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to. E eles saíram e havia então muita abundância de 

comida.  

E literalmente aquilo que Eliseu tinha dito acon-

teceu. Eles começaram a vender então uma medida, ou 

seja, 7 a 14 litros de farinha, por uma peça de prata e o 

dobro de cevada por uma peça de prata também. Eles 

fizeram exatamente aquilo que o profeta tinha dito, 

tinha profetizado. E aquele homem lá que falou: “Ah! 

Nem se Deus abrir as portas do céu...”  Diz que ele viu,  

como o profeta tinha falado, mas que na confusão do 

povo saindo da cidade e tal; que ele foi pisoteado por 

essa multidão saindo e ele acabou morrendo. Ou seja, 

ele viu mas não comeu daquilo que viu. No antigo tes-

tamento tem esse tipo de coisa. Certo? – Porém, esta-

mos chegando em uma época que também talvez po-

derá acontecer coisas semelhantes –  

VOLTANDO AO TERCEIRO SELO 

Então veja bem. Vamos voltar agora lá em Apo-

calipse. Apocalipse capítulo 6 versículo 5, onde fala 

sobre o terceiro selo. Vamos ver juntos, veja bem: 

“Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o tercei-

ro ser vivente dizer: ‘Venha!’ Olhei e diante de mim 

estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão 

uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre 

os quatro seres viventes dizendo: ‘Um quilo de trigo 
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por um denário e três quilos de cevada por um dená-

rio. E não danifique o azeite e o vinho.’”  

Veja, no livro do David, ele demonstra como eu 

estou fazendo também aqui. Como que o modo de fa-

lar aqui é muito parecido. Está vendo? Olha: “Um qui-

lo de trigo por um denário e três quilos de cevada por 

um denário.” Então, da mesma forma lá atrás também 

tinha essa coisa. Olha: “Uma cabeça de jumento por 80 

quilos (peças de prata), uma caneca de esterco de 

pombo por cinco peças de prata.” Aí depois virou: 

“Uma medida de trigo – que na minha Bíblia diz que é 

7 a 14 litros de trigo – por uma peça de prata e o do-

bro, ou duas medidas, de cevada por uma peça de pra-

ta.” Está vendo? É o mesmo jogo de palavras. É o 

mesmo jeito de falar. Então isso parece querer dizer 

algo parecido. Está vendo? É o mesmo jogo de pala-

vras. E ele ainda acrescenta – o que confirma o que eu 

vou querer mostrar com isso – ele fala assim ó: “E não 

danifique o azeite e o vinho.”  

O azeite e o vinho naquela época eram comodi-

ties, vamos dizer assim, eram alimentos de certo modo 

caros, ok. As pessoas que tinham boas condições ti-

nham azeite e vinho na sua casa em abundância. En-

tão, não danifica isso. Está vendo? Não prejudica isso... 

Deixa isso prosperar, deixa isso ser produzido.  

Então, ao invés do terceiro selo falar de pobreza, 

como muitas vezes as pessoas interpretam isso aqui; é 

o contrário! Na verdade, está se falando de abundân-
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cia, de prosperidade! Como aquela palavra do Eliseu! 

Entendeu? É uma prosperidade tamanha, tão grande 

que tipo... “Nossa! Se tivessem falado disso lá antes, as 

pessoas não acreditariam...” Entendeu? E é exatamen-

te, se você olha a história, após a primeira e a segunda 

guerras mundiais o que aconteceu no globo.  

O que aconteceu na terra até aos nossos dias em 

relação à prosperidade em abundância, é algo fora do 

comum. É algo totalmente diferente, distinto de toda a 

história humana anterior. Nunca na história humana 

existiu isso: automóveis, caminhões, aviões, toda a fa-

cilidade, toda a riqueza... Nós vivemos com conforto 

em nossas próprias casas.  

– Claro que isso em grande parte da população 

do mundo. Lógico que ainda tem lugares vivendo com 

pobreza extrema. Mas mesmo esses lugares, com po-

breza extrema, próximo deles já tem pessoas vivendo 

bem. Certo? Você tem pessoas tendo celulares e tal. –  

Como nós conseguimos nos comunicar com as 

pessoas, toda essa tecnologia, tudo isso que aconteceu.  

Como em um país desenvolvido as pessoas conse-

guem regular a temperatura da sua casa, do seu carro, 

com o ar-condicionado; e a abundância de luxo e de 

prosperidade que existe em nossos dias é totalmente 

imensa comparado ao que existia antes.  

Então me parece, e o David também colocou isso 

no livro dele... E realmente se encaixa muito bem. Pa-

rece ser isso. E esse período de prosperidade tem au-



 

 
31 

mentado. Ele foi crescendo, crescendo e crescendo ao 

longo dos anos após então a primeira e a segunda 

guerras ali. Depois o mundo teve então esse período 

de paz. Estou falando paz global, de modo geral. Ain-

da que houveram várias guerras (locais). Mas aconte-

ceu esse período de prosperidade, certo. E o mundo 

então é de uma riqueza como nunca aconteceu na his-

tória.  

Bem, porque então eu acredito que nós estamos 

no fim do terceiro selo, no fim desse período de pros-

peridade que o mundo então está desfrutando desde a 

segunda guerra até aos nossos dias? Por quê?  

Bom, como eu disse no meu outro vídeo, naquele 

então intitulado “a ressurreição e o arrebatamento”, eu 

realmente creio que a vinda do nosso Senhor está mui-

to próxima, como eu explico lá. – Não vou explicar 

aqui novamente. – Creio que talvez, aqui ó... 2030... 

seja um marco em que se farão dois mil anos que Jesus 

foi crucificado; e acredito que isso possa ser um marco 

de mudança da era no mundo. Ok?  

E para que Jesus venha, para que Jesus desça en-

tão sobre esse mundo e traga o Seu reino; agora então 

visível; é necessário que tudo isso que está escrito no 

Apocalipse se cumpra. Ok? E existem tempos e datas 

especificados aqui no livro do Apocalipse que preci-

sam ser realmente cumpridos à risca. Ou seja, antes de 

Jesus realmente chegar, você tem um período muito 
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significativo de 7 anos que com certeza não entramos 

ainda, entendeu.  

Por quê? Esse período de sete anos antes de Jesus 

realmente chegar, tem acontecimentos que contam, 

que dizem, que a revelação fala sobre, que com certeza 

ainda não aconteceram. (Eu vou falar sobre alguns 

deles em outros vídeos futuros.)  

Eu não sei se Jesus vai realmente chegar e pisar 

os pés Dele no Monte das Oliveiras em 2030, ok. Eu 

não vou afirmar isso. Porém, é bem provável que seja 

próximo disso, certo. Acredito que no máximo 7 anos 

depois disso, não sei se passa para depois disso... Con-

tudo isso é “apenas” (não que não possua base na pa-

lavra de Deus para isso) um “achômetro” aqui. É ape-

nas algo que eu acho... Não é uma coisa certa que Deus 

me deu uma revelação. Nada disso. Estou apenas ob-

servando os sinais. Observando o que diz a Bíblia es-

tou chegando a essas conclusões, certo.  

Então eu quero ler aqui com você o que vai acon-

tecer no quarto selo. Por quê? Nós estamos vindo des-

se período de prosperidade do mundo realmente úni-

co, exorbitante. E quando então o quarto selo se abrir... 

Como eu tenho certeza que o quarto selo ainda não se 

deu? Não aconteceu? Nós vamos ver o que ele diz... É 

um sinal, é uma questão, é um acontecimento que não 

tem como passar escondido... Não tem como você não 

ver que ele aconteceu, ok. Presta atenção, vamos ler 

juntos aqui.  
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O QUARTO SELO 

Versículo 7 do capítulo 6 de Apocalipse: “Quan-

do o cordeiro abriu o quatro selo, ouvi a voz do quarto 

ser vivente dizer: ‘Venha!’ Olhei e diante de mim esta-

va um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se 

“Morte”...”  

– Só um detalhe aqui que eu não disse no terceiro 

selo... Vou ter que voltar aqui um pouco porque es-

queci de dizer uma coisa que eu acho importante no 

terceiro selo... Diz que o cavalo é um cavalo preto... 

Não sei se essas cores tem exatamente grande relevân-

cia, porém, o cavalo preto ali você pode associar com a 

questão do petróleo. Porque o desenvolvimento, a 

descoberta e a produção de petróleo no mundo é um 

dos grandes impulsionadores da economia mundial. 

Então talvez você possa associar com o petróleo aquele 

cavalo preto, que proporciona essa prosperidade para 

o mundo. Isso foi só um comentário. Vamos voltar 

aqui ao quarto selo verso 8: –  

“Olhei e diante de mim estava um cavalo ama-

relo seu cavaleiro se chama “Morte” e o Hades”,  o 

lugar dos mortos, “o seguia de perto. Foi-lhe dado po-

der sobre um quarto da terra para matar pela espada, 

pela fome, por pragas e por meio dos animais selva-

gens da terra.”  

Então, veja bem. Esse quarto selo então é um ca-

valo amarelo e o cavaleiro desse cavalo, ele se chama 
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“Morte”. Na minha Bíblia até “Morte” com letra mai-

úscula. Como se eu fosse até uma “Persona” da morte.  

Não aquela com uma foice lá, que tem nas caricaturas. 

Não. Mas aqui realmente “A Morte”, ok. Como se fos-

se uma pessoa, um ser, uma entidade. E aqui diz que o 

Hades a segue. Claro, a morte o leva para o Hades, 

que é o lugar dos mortos. Então é isso, aonde ela pas-

sar ela leva as pessoas para o Hades.  

E aqui diz que foi dado poder para esse cavalei-

ro, poder sobre um quarto da terra. Esse um quarto da 

terra pode ser um quarto da população da terra ou 

pode ser um quarto no sentido da área da terra, ok. 

Pode ser, não especifica... Porém, de qualquer maneira, 

seja de uma forma seja de outra, seja um quarto da 

população – que é uma coisa imensa, próximo talvez 

de duas bilhões de pessoas – se for um quarto da área 

da terra aí pode ser um número menor que 2 bilhões... 

Mas mesmo assim será algo imenso, mesmo sendo só 

um quarto da terra. É claro que se você pegar a Sibéria 

como área aí vai ser menos... Mas não sei se... Acho 

que isso não faria sentido... Não faria sentido ele falar 

um quarto da terra pegando a área não habitada... Pa-

ra falar que a morte vai chegar lá... A morte chegar 

aonde não tem pessoas para mim não faz sentido.  

Vamos supor que uma a duas bilhões de pessoas 

irão morrer quando esse quarto selo for então aberto. 

Será então, um acontecimento gigantesco! Será algo 

que vamos dizer: “O coronavírus que as pessoas estão 
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tendo medo não é nada!” Isso realmente não é nada 

comparado com aquilo que eu acredito que em breve 

deve acontecer.  

E é por isso que eu exorto tanto os irmãos como 

falei no outro vídeo. Que nós precisamos estar prepa-

rados, nós precisamos estar cheios do Espírito de 

Deus, nós precisamos ter unção dobrada, triplicada! 

Precisamos ser cheios de Deus, precisamos estar bus-

cando-O de todo o nosso coração! Porque é chegada a 

hora irmão, é chegado o tempo, Ele está vindo! É ver-

dade! É sério! E nós precisamos tomar atitudes nas 

nossas vidas, mudar seriamente nossas vidas! Por fa-

vor!  

Veja, o quarto selo então vai trazer isso para a 

terra. Mas olha só... Aqui algumas pessoas dizem: 

“Ah, então vai ser um vírus, vai ser uma peste como a 

peste negra que vai fazer um estrago imenso... Porém, 

veja bem. Aqui João claramente está dizendo na reve-

lação que ele está recebendo como isso vai acontecer, 

como se darão essas mortes... Veja bem, veja só o final 

do versículo 8, diz que: “Foi-lhe dado poder sobre um 

quarto da terra para matar...” Então diz 4 formas com 

as quais ela irá matar um quarto da terra. Veja: pela 

“espada”, pela “fome”, – aqui diz por “pragas” mas 

vou explicar que não é bem “pragas” – e por meio dos 

“animais selvagens da terra”. Essas quatro maneiras 

espada, fome, pragas e por meio dos animais da terra.  
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Veja, “espada” aí representa guerra, ok. Não ne-

cessariamente a arma espada. Pode ser metralhadora e 

outro jeito de guerra, ok. Então essas mortes têm que 

se dá por meio de guerra. Aí ele fala “fome”.  

Essa palavra “praga” que está aqui na minha Bí-

blia, na minha tradução; na verdade, no original, no 

grego, não é “praga”. No original ele fala que as pes-

soas “vão morrer de morte”. E no livro do David ele 

comenta isso, como seria isso “morrer de morte”... Es-

tranho não é? Mas eu vou tentar dizer o que eu acredi-

to que possa acontecer e que o David também fala, 

acho, no livro dele... Aqui então diz “animais selva-

gens”.  

Então, veja bem. O que me parece que vai acon-

tecer...  

O fim do terceiro selo e eu creio que estamos 

agora com essa crise econômica que está acontecendo 

então em todo o mundo, em todos os países realmen-

te... Literalmente em todo mundo essa crise econômica 

está acontecendo por causa do coronavírus. Se isto foi 

manipulado, se é uma estratégia militar chinesa, se é 

uma estratégia para eles crescerem... Tem todas essas 

coisas... Mas não importa se isso foi um julgamento de 

Deus ou o que seja... Não importa muito... O que im-

porta realmente é o seguinte – porque na verdade 

Deus está no controle de tudo. E tudo o que acontece 

vem de Deus, é permissão de Deus. – Então se isso é 

um julgamento de Deus ou se isto é uma ação de Sata-
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nás... Na verdade Satanás só pode agir, ele só pode 

fazer qualquer coisa, segundo uma autorização de 

Deus. É claro que toda doença, todo mal que existe no 

mundo e sempre existiu, é consequência de pecados. É 

consequência da maldade do homem de modo geral, 

ok. Então isso é uma coisa certa! O mal nunca veio de 

Deus, nunca surgiu nem tem origem em Deus. Mas o 

julgamento de Deus ele é exatamente essa justiça, e 

essa consequência pela escolha que nós fazemos pelo 

mal...  

Então, veja bem... Com essa crise econômica que 

vai acontecer, e tenho visto as pessoas dizerem que 

essa crise pode durar, que ela vai durar e se agravar 

durante os próximos dois a três anos. Ela vai trazer um 

peso, uma dificuldade. E aí provavelmente esse perío-

do da prosperidade que veio aqui pelo terceiro selo – 

que não foi somente porque o homem é brilhante, inte-

ligente e tal, cheio de tecnologia; mas houve então esse 

espírito, essa ordenação de Deus para que a prosperi-

dade acontecesse. –  

Certamente Deus tinha propósitos nisso e cada 

uma dessas coisas que Deus está fazendo, que Deus 

está produzindo, que Deus está liberando; até mesmo 

ele soltar a Morte... Deus tem um propósito e Ele vai 

cumprir todas as coisas. Ele vai cumprir o que precisa 

ser cumprido aqui nesse final para que tudo aquilo 

que foi escrito também pelos profetas se cumpra, e o 
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reino dele então venha, aconteça o final do terceiro 

selo.  

Então essa queda econômica vai trazer insatisfa-

ção, vai trazer problema. Porque a sociedade, princi-

palmente a ocidental e é claro que de modo geral tam-

bém, a sociedade ficou mal acostumada, a sociedade 

ficou mimada. Porque Deus tinha um propósito nessa 

prosperidade, Deus tinha um propósito de que o 

evangelho se espalhasse, de que os seus servos tives-

sem momento de descanso, de paz para se prepara-

rem, para se tornarem cheios de Deus. É essa a vonta-

de de Deus eu acredito. Porém agora está chegando a 

hora disso terminar, e é hora de ir para uma próxima 

etapa do desenrolar então do plano e da obra de Deus. 

UMA POSSÍVEL GRANDE GUERRA  

E como acredito que isso pode acontecer? Claro 

que isso é apenas uma especulação que eu estou fa-

zendo com base nos cenários que estou vendo agora, 

hoje, nesse dia que estamos.  

Veja bem, com essa queda econômica irá ocorrer 

uma insatisfação muito grande da população, as pes-

soas irão começar a perder seus empregos, as pessoas 

vão começar a perder suas mordomias e isso vai gerar 

uma revolta. Isso vai gerar alguma dificuldade. Isso 

vai gerar um estresse geral aqui no planeta, no globo, 
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que possivelmente pode vir a trazer, pode vir a acon-

tecer, suceder, uma grande Guerra Mundial, ok.  

Porque estou dizendo isso? Porque acredito que 

estamos no fim do terceiro selo. E nos acontecimentos 

da profecia de Deus, depois do terceiro selo tem que 

ocorrer o quarto selo não é? É a ordem aqui. O quarto 

selo é essa grande guerra, é esse espírito, é esse cava-

leiro. Que é como se fosse um espírito, como se fosse 

algo assim que vai vir, que vai acontecer, que vai pene-

trar no mundo. E lhe é dado poder para matar um 

quarto da terra por meio da guerra, a espada. E aí tem 

as outras questões: fome, morrer de morte (que parece 

estranho mas eu vou tentar explicar) e animais selva-

gens que também vão matar as pessoas.  

Então o que será que pode suceder no mundo 

agora – de maneira especulativa porque a Bíblia não 

fala esses detalhes – mas veja, nós estamos chegando 

no cenário mundial em que um possível conflito entre 

grandes potências mundiais pode acontecer... É, sim, 

estou falando aqui dos Estados Unidos de um lado e 

do outro lado China, talvez Rússia juntos. É possível 

que vá acontecer, que possa acontecer uma grande 

guerra entre esses dois países. E se acontecer uma 

guerra realmente, e a guerra “sair do controle”, e um 

país querer simplesmente aniquilar o outro para ele 

sair soberano e vencedor da guerra; nós sabemos que 

tem uma arma, existe uma arma e ela já foi usada na 

história do nosso planeta, que poderia então, se usada, 
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produzir todos esses efeitos que o quarto selo está di-

zendo. Que a terra, um quarto da terra, será morta 

qual seria? A bomba atômica. Por quê? Pense comigo.  

Em primeiro lugar, essas potências mundiais 

aqui que já não se gostam já há muito tempo, Rússia e 

Estados Unidos são inimigos antigos apesar de ter essa 

questão diplomática e tal. Quando você ouvi bem e 

estuda bem o que por exemplo o grande filósofo e 

pensador Russo chamado Alexandre Dugin pensa so-

bre os Estados Unidos, você percebe como esse rancor, 

esse ódio, eu diria até uma certa inveja da Rússia em 

relação aos Estados Unidos está ainda latente lá... Tal-

vez o principal homem, o principal pensador Russo, 

Alexandre Dugin, se você estudar as ideias desse cara, 

ele realmente entende, ele realmente considera que os 

Estados Unidos precisam ser eliminados, que a cultura 

americana precisa ser destruída... Ele entende assim. E 

ele entende que se necessário for ou, talvez a única 

maneira que ele acredite que isso venha a ser, seja por 

meio de guerra, ok. Por meio de matança.  

Então isso não é algo difícil de acontecer... E a 

Rússia é alinhada com a China. Elas são aliadas, as 

duas. Apesar da Rússia não ser nominalmente comu-

nista, dizem que o Putin é um agente da KGB, um 

agente do serviço secreto Russo... E que vem lá da 

União Soviética com uma história toda... Então a Rús-

sia e a China são alinhadas, são amigas. E é bem pro-

vável, é possível que – se estiver nos planos de Deus – 
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que isso aconteça. Qualquer “faísca”, qualquer coisa 

que possa acontecer entre esses países aqui, pode fazer 

surgir essa grande guerra e pode fazer com que eles 

usem então suas armas nucleares...  

E uma outra questão é que um lugar do planeta 

onde tem muita gente para morrer, porque precisa 

morrer aqui (para se cumprir a profecia) talvez um ou 

até quase duas bilhões de pessoas. Então para isso 

acontecer, por exemplo, a China tem algo como 1,5 ou 

1,6 bilhões de pessoas. Então se houver um conflito 

entre essas duas Nações, existe uma possibilidade 

muito grande, se os Estados Unidos usarem uma arma 

nuclear contra a China, de poder acontecer essa morte 

em grande escala ali naquele país. E é claro que a 

guerra pode durar aí algum tempo e acontecer mortes 

ao longo desse tempo...  

Porém veja bem o porque a bomba nuclear se en-

caixaria muito bem com essa descrição. Primeiro, com 

o lançamento de uma bomba nuclear em uma grande 

metrópole ou em várias metrópoles, primeiramente 

muitas pessoas iriam morrer, assim, de primeira. E 

pode ser que aconteça, dependendo de quais países 

estiverem envolvidos, haverem mais bombas nuclea-

res. Entende? Pode ser que também os Estados Unidos 

sejam atingidos. Não sei... Porque tem que completar 

esse número aqui de um quarto. Não é? E tem que 

morrer muita gente... E a bomba nuclear, quando ela 

atinge o local, primeiro ela vai matar um monte de 
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gente. Certo? Então essa aí seria “a espada” do texto. 

Claro que estou especulando. Pode ser que não seja 

nada disso; apenas dando uma possibilidade que acho 

viável.  

Quando então a bomba cai, ela mata muitas pes-

soas de uma vez só. E o que acontece com o lugar onde 

a bomba cai? Por causa da radiação aquele lugar vai 

ser isolado. Ninguém vai ir lá... Aquele lugar vai ficar 

abandonado, e o suprimento de mantimento de ali-

mento para aquela localidade vai ficar retido. Enten-

de? Não vai poder ir porque se a pessoa for ela é con-

taminada com radiação. Então o governo vai proibir as 

pessoas de irem àquele local... E as pessoas que não 

tiverem morrido direto com a bomba, mas estiverem 

em volta ali da radiação da bomba, irá começar a faltar 

comida para elas. Faltando comida, elas irão então 

começar a morrer por fome mesmo... Porque isso vai 

durar... Vai durar ali dias, vários meses, porque a radi-

ação não sai assim não é? Então as pessoas irão morrer 

por fome.  

Outra coisa que vai acontecer é que aquelas pes-

soas que não morrerem imediatamente com a bomba, 

mas forem atingidas pela radiação que se espalhar pe-

los entornos da bomba – não sei até quanto pode se 

espalhar, não sei como está esse desenvolvimento das 

bombas de hoje em dia – a pessoa que receber essa 

radiação; pode lhe acontecer isso que está dizendo 

aqui. Já que João falou que eles estavam morrendo de 
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morte. E realmente, imagina se você é o João naquela 

época e você está vendo alguém morrendo por radia-

ção nuclear... Você não vai saber como explicar aquilo, 

você vai ver que não é uma doença; não é lepra nem 

nada das doenças que você conhece. Mas a pessoa está 

com um aspecto terrível, parecendo um cadáver... En-

tende? Então a radiação pode produzir esse efeito que 

João falou, que ele viu. Aqui na minha tradução fala 

praga, mas no original, no grego, a palavra é morte. 

“As pessoas morreram de morte”. Pode ser então que 

João tenha visto algo parecido com isso.  

E a quarta questão são os animais selvagens. Di-

zem que os animais são mais resistentes à radiação do 

que o ser humano. E é possível que as pessoas então 

que estiverem sofrendo com a radiação irão possivel-

mente ir para a rua em busca de comida. Elas terão 

que sair de casa porque a comida vai acabar. Elas terão 

que ir para as ruas. E as pessoas estarão fracas, muito 

fracas. Talvez algumas, prostradas... E assim os ani-

mais selvagens que diz aqui irão se alimentar das pes-

soas. É o que diz na minha tradução... Não sei se outro 

tipo de animal pode entrar nesse aspecto... Você tam-

bém tem os carniceiros, animais que comem carniça. 

Porém, nesse caso, eles estariam comendo alguém já 

morto. O que não faria sentido com o que está escrito 

aqui. Por isso, podemos entender (dentro dessa hipó-

tese) que seriam animais selvagens mesmo: urso, tigre 

e diversos outros animais... Que também irão se ali-
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mentar, irão matar as pessoas. Provavelmente eles vão 

estar com fome. Ok?  

A ÚLTIMA “SEMANA” 

A partir disso então – a partir de uma guerra que 

for acontecer entre as grandes potências que tem no 

mundo hoje – pode então, a partir disso, surgir real-

mente uma “Nova Ordem Mundial” eu acredito. Tem 

toda essa questão, essa história de “Nova Ordem 

Mundial”; já a muitos e muitos anos, vários líderes do 

mundo querem ter um governo mundial e tal. Eles 

tentam de diversas formas produzir e fazer que isso 

aconteça, porém, isso não é possível... Alguns dizem 

até, que os Estados Unidos seja um grande empecilho 

para isso. Visto que ele possuí o exército mais podero-

so do mundo, ele se torna então o grande empecilho 

para isso. Então talvez, com uma guerra desse nível, 

desse tamanho, com esse número de mortes, pode-se 

produzir um vácuo de poder no mundo que pode su-

ceder e vir então a produzir, vir a acontecer o governo 

então do anticristo que está vindo...  

Porque – não daria tempo para falar nesse vídeo 

– mas acredito que o anticristo será provavelmente um 

governo mais parecido com os muçulmanos. Acredito 

que ele vai se levantar como um Califa, uma espécie 

então de “Messias” que é esperado então pelos mu-

çulmanos também. Os muçulmanos também esperam 
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a vinda do “Messias” (conforme ele é descrito no Co-

rão) e os hindus também esperam a vinda de um ho-

mem, de alguém assim, de um ser espiritual “superi-

or” que vai vir... O budismo também... Então pratica-

mente todas as religiões do mundo têm essa expectati-

va na vinda de um homem, que vai ser então o “gran-

de homem” o “poderoso homem” de grandes faça-

nhas.  

Só que como a gente sabe, a maioria dessas reli-

giões não conhecem o verdadeiro Rei, o verdadeiro 

Senhor, o manso e humilde Jesus. Então eles estão es-

perando um “poderoso homem”, um cara político, 

com poder para resolver os problemas do mundo, a 

princípio. O anticristo final, esse último, ele vai então 

fazer uma aliança com algumas pessoas, algumas na-

ções, que vai ser de 7 anos. Mas não daria tempo para 

falarmos sobre ele agora... Porém, queria só comentar 

que os seus primeiros três anos e meio, primeira me-

tade desses 7 anos, será então, talvez, um governo que 

não será global. Não sei se vai ser global ou nada dis-

so... Talvez seja... Mas a questão é que o anticristo é 

visto no início como alguém que será desprezado. Ele 

vai vir sem que ninguém o reconheça. E ele vai subir e 

tomar o poder sem que as pessoas o reconheçam... Ele 

vai ser desprezado no início. Ele é chamado de um 

“chifre pequeno”, ou seja, um governante de algum 

país pequeno, humilde. Entende? Então ele vai ser a 

princípio desprezado, não vai ser algo grande...  
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Depois então, na metade dessa semana de 7 anos, 

acontece a descida (ou expulsão) do dragão que está 

no céu. E aí esse dragão vai dar o seu poder e autori-

dade – o dragão, para quem viu meu outro vídeo sabe 

que, a bíblia também conta, é o próprio Satanás – ele 

vai ser expulso do céu e vai descer para a terra. E aqui 

então diz que o dragão, Satanás, vai entregar seu po-

der e sua autoridade a este governo. A este governo do 

anticristo que vai surgir no final. Mas não há tempo 

nem quero falar sobre isso nesse vídeo aqui, ok.  

CONCLUSÃO 

Bom, para concluirmos então essa questão... Por-

que estou colocando tudo isso aqui para vocês? Eu 

acredito que a gente já está nessa época. Ok? E como 

tenho falado... Acredito que daqui há poucos anos as 

coisas irão começar a acontecer... Como disse, essa cri-

se, por causa do coronavírus, algumas pessoas atestam 

que ela pode durar aí entre 2 a 3 anos. Então prova-

velmente a economia global vai entrar em colapso, vai 

cair – eu estou meio que especulando isso. Com essa 

queda, talvez 2 ou 3 anos, então até 2023, vai acontecer 

isso... E aí de 2023 irão faltar 7 anos para chegar em 

2030; que é então um ano, um marco, uma data que 

parece ser realmente muito significativa...  

Esses 7 anos então pode ser essa última semana 

da profecia de Daniel, das 70 semanas. Daniel, o profe-
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ta, tem uma profecia que é chamada de “as 70 sema-

nas”. São setenta semanas de anos, 490 anos. E essa 

profecia dele se cumpre, a primeira parte até a morte 

de Jesus; e depois ela tem esse grande salto, esse gran-

de pulo... Onde fica faltando, para finalizar a profecia, 

uma única semana de anos, 7 anos. Certo? Essa última 

semana pode ser agora, pode ser agora de 2023 a 2030 

mais ou menos.  

Então tudo isso, para mim que tenho estudado 

isso já a quase 20 anos, parece-me então fazer sentido... 

Parece-me que é coerente... E a minha expectativa, o 

meu anseio é pela vinda de Deus, pela vinda do Filho 

do Homem sobre as nuvens com poder e glória. É para 

isso que estou colocando os meus olhos, é para isso 

que eu quero que você também coloque os seus olhos. 

E é extremamente importante, meu irmão, minha irmã, 

nós nos prepararmos para esse dia... Nós começarmos 

a servir a Deus... Se você ainda não está servindo Ele, 

se você não está ainda servindo a casa de Deus... Bus-

que servi-la com os dons, com o talento que Deus lhe 

deu ou os talentos que Deus lhe deu. Tudo aquilo que 

você tem, toda sua vida, todos os seus bens, tudo que 

você é, use em benefício da vinda do reino de Jesus! 

Esse é que vai ser o nosso “galardão”, é dessa forma 

que nós crescemos no andar com Ele e na intimidade 

com Ele. Quando a gente se prostra e quando oferece-

mos nossos corpos, nossa vida, para serem úteis e 
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agradáveis a Ele! Para produzirmos riqueza Celestial 

em Seu Nome!  

Então, não desperdice seu tempo com coisas 

mundanas, terrenas, que em breve, muito em breve, 

tudo isso irá passar... Mas se regozija, se alegra no rei-

no de Deus que está vindo! Abandona seus pecados, 

abandona as coisas que você tem prazer em sua carne! 

Abandone isso! Esqueça isso! Mude, transforme-se! 

Ore, peça a Deus para libertá-lo! Para curá-lo! Amém.  

Então é isso que eu tinha para falar com todos 

vocês. Que o nosso Senhor Jesus abençoe sua vida! 

Esse é o desejo do meu coração. Amém.  

Fica em paz. E não é para nós termos medo, ok. 

Mas é para sermos despertado do sono, é para acor-

darmos mesmo, sabe. Entender que o reino de Deus 

está às portas... Nós precisamos ter uma vida reta e 

justa, agradável ao Pai! Amém. Na paz aí... Até outro 

vídeo...  

Abraço!  

 


