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Olá irmãos, como estão? Tudo 

bem? 

A graça e paz do SENHOR Jesus!  

Aqui vou trazer um assunto que es-

tá relacionado com os livros anteriores 

que já fiz. Ok?   

Nenhum livro que eu fiz, nenhuma 

mensagem que eu falei aqui, foi tipo, 

aleatória; mas, creio, como disse lá no 

primeiro livro; que tem a ver com esse 

encargo de Deus, de modo a preparar 

ou, pelo menos ajudar alguns a se prepa-

rarem, para aquilo que creio que Deus 

está fazendo. E que vai chegar em um 

pico, que vai chegar em um máximo, 

vamos dizer assim, daqui a alguns anos 

ao que parece.  

Então cada livro, cada mensagem é 

importante. Certo? E elas de certo modo 

têm uma sequência... E essa mensagem 
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que estou trazendo aqui hoje tem como 

base, como “background” aí, as outras 

que eu já falei. Ok?  

Nessa mensagem, conforme você 

está vendo aí no título, irei falar sobre as 

2 testemunhas. Certo?  Não sei se você 

conhece, mas no livro do Apocalipse, a 

revelação de Deus a João, você tem lá 

um “episódio”, um momento em que ele 

fala sobre 2 testemunhas, que Deus irá 

então levantar ao final da era da igreja, 

vamos dizer assim. E de novo, como no 

livro anterior a esse, eu vou estar aqui 

tomando como base, bastante coisa desse 

livro do David Dyer: “Sinais do Fim”. 

Ok? Em que ele também fala a respeito 

dessas 2 testemunhas.  

Então, muito do que ele fala, eu 

vou meio que utilizar aqui. Não vou po-

der falar os detalhes exatamente como 

ele diz lá... Por isso irei deixar o link para 

você poder ler esse livro dele aqui na 
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descrição (rodapé *), você vai ter o link 

para você adquirir esse livro seja virtual 

ou físico. Ok? Então vamos lá...  

Que o Senhor nos ajude a ver tudo 

isso, que a graça Dele seja sobre nós, que 

o Espírito Dele ilumine nosso coração, 

nossa mente, para que possamos com-

preender tudo isso.  

 

 

* https://www.graodetrigo.com/sinais-

do-fim-livro-gratuito-profecia-biblica.html 

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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Vamos então, primeiramente, ler o 

texto da escritura que fala sobre as 2 tes-

temunhas. Vamos ler juntos isso e fazer 

uma análise sobre elas. Ok?   

Por favor, pegue sua bíblia aí, seria 

importante. O texto está em Apocalipse 

capítulo 11, dos versículos 1 ao 14.  En-

tão vamos ler... Estou lendo a versão 

NVI ok... Vamos lá:  

“Deram-me um caniço semelhante 

a uma vara de medir e me disseram...” 

aqui é João, o apóstolo, que está narran-

do o que estava acontecendo quando ele 

teve esse arrebatamento, essa visão, a 

qual ele então relata neste livro, o Apo-

calipse. Ok?  

Aqui, deixe-me dar um pouco do 

contexto do que aconteceu aqui nos 10 

capítulos antes de chegarmos neste 11º 

capítulo...  
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No livro anterior que eu fiz, “O 

Fim do Terceiro Selo”, eu li lá os 4 pri-

meiros selos; a abertura dos 4 primeiros 

selos, aqueles 4 cavaleiros do capítulo 6 

do livro do Apocalipse. Ok? E depois da 

abertura dos selos, os 7 selos, você tem 

então o toque das trombetas... Você tem 

o toque de 6 trombetas até chegar aqui 

no capítulo 11. E depois, no final do ca-

pítulo 11, você tem o toque da sétima 

trombeta. Ok? Então isso é apenas para 

nos orientarmos mais ou menos onde 

estamos aqui no livro...  

Então vamos continuar lendo 

aqui... Veja bem.  Vamos continuar do 

verso um novamente:  

“Deram-me um caniço semelhante 

à uma vara de medir e me disseram: ‘Vá 

e meça o templo de Deus e o altar, e con-

te os adoradores que lá estiverem. Ex-

clua, porém, o pátio exterior; não o me-

ça, pois ele foi dado aos gentios. Eles 

pisarão a cidade santa durante quarenta 

e dois meses. Darei poder às minhas du-

as testemunhas, e elas profetizarão du-
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rante mil duzentos e sessenta dias, ves-

tidas de pano de saco’. Estas são as duas 

oliveiras e os dois candelabros que per-

manecem diante do SENHOR da terra. Se 

alguém quiser causar-lhes dano, da boca 

deles sairá fogo que devorará os seus 

inimigos. É assim que deve morrer qual-

quer pessoa que quiser causar-lhes dano. 

Estes homens têm poder para fechar o 

céu, de modo que não chova durante o 

tempo em que estiverem profetizando, e 

têm poder para transformar a água em 

sangue e ferir a terra com toda sorte de 

pragas, quantas vezes desejarem.  

“Quando eles tiverem terminado o 

seu testemunho, a besta que vem do 

Abismo os atacará. E irá vencê-los e 

matá-los. Os seus cadáveres ficaram ex-

postos na rua principal da grande cida-

de, que figuradamente é chamada So-

doma e Egito, onde também foi crucifi-

cado o seu SENHOR. Durante três dias e 

meio, gente de todos os povos, tribos, 

línguas e nações contemplarão os seus 

cadáveres e não permitirão que sejam 
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sepultados. Os habitantes da terra se 

alegrarão por causa deles e festejarão, 

enviando presentes uns aos outros, pois 

esses dois profetas haviam atormentado 

os que habitam na terra.  

“Mas, depois dos três dias e meio, 

entrou neles um sopro de vida da parte 

de Deus, e eles ficaram em pé, e um 

grande terror tomou conta daqueles que 

os viram. Então eles ouviram uma forte 

voz dos céus, que lhes disse: ‘Subam pa-

ra cá’.  E eles subiram para os céus numa 

nuvem, enquanto os seus inimigos olha-

vam.  

“Naquela mesma hora houve um 

forte terremoto, e um décimo da cidade 

ruiu. Sete mil pessoas foram mortas no 

terremoto; os sobreviventes ficaram ater-

rorizados e deram glória ao Deus dos 

céus.  

“O segundo ai passou; o terceiro ai 

virá em breve.”  

Esse então é o texto aqui das 2 tes-

temunhas no livro do Apocalipse. Va-

mos buscar analisar aqui versículo a ver-
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sículo... E nos será necessário também ir 

a um outro texto da bíblia para obtermos 

um melhor entendimento desse texto 

aqui. Ok?  

A MEDIÇÃO DO “ALTAR” 

Então vamos lá... Vamos voltar 

aqui e meditar, e pensarmos sobre cada 

ponto, cada aspecto que a profecia diz 

aqui. Vamos lá...  

Começa assim: “Deram-me um ca-

niço semelhante a uma vara de medir...” 

Então, deram-lhe uma vara, um caniço, 

algo como se fosse um metro (trena) ou 

alguma coisa assim, que eles usavam 

naquela época para fazer medições. Cer-

to? Então entregaram para o João e fala-

ram com ele, “olha, vá e meça o templo, 

meça o templo de Deus e o altar, e conte 

os  adoradores que lá estiverem...”, ou 

seja, as pessoas que estão adorando di-

ante do “altar” de Deus... E: “Exclua, 

porém, o pátio exterior, não o meça, pois 

ele foi dado aos gentios.”  
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Bom, aqui você pode entender esse 

templo de 2 maneiras; que são as únicas 

que eu acho possíveis de você entender: 

O templo físico, o templo de pedras co-

mo na época de Jesus que, então existia, 

aquele templo em Jerusalém... Ou você 

pode entender o templo aqui no sentido 

espiritual, que a bíblia ensina então que 

é a igreja. Certo? Os filhos de Deus são a 

casa de Deus, onde Deus mora... “Deus 

não habita em templos feitos por mãos 

de homens”... Certo? Então a habitação 

de Deus é na igreja é no seu povo... Ok? 

Então, é possível você perceber esses 2 

entendimentos aqui. Qual deles é o pre-

ciso, ou se esse texto está se referindo 

aos 2 ao mesmo tempo, é algo que talvez 

tenhamos que pensar aqui juntos, à me-

dida que entendermos o texto... Certo?  

Mas, é interessante que tem esse 

detalhe: é para medir o templo, o altar e 

os adoradores lá.  Então nesse sentido, 

me parece ter uma relação mais própria 

com a igreja, como povo de Deus, do que 

com um templo exatamente físico que 
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ainda não existe... Esse templo hoje não 

existe lá em Jerusalém. Apesar de que a 

maioria dos estudiosos bíblicos acredi-

tam que esse templo será reconstruído. 

Porém, isso não é exatamente algo tão 

determinante como às vezes as pessoas 

dizem. Se você entender o templo, nesse 

sentido espiritual que estou dizendo; 

não é necessário exatamente que haja um 

templo físico lá. Ok? Mas, pode ser que 

haja sim... Então, podemos estar abertos 

a isso...  

Mas veja bem. Aqui, ele está me-

dindo o altar e os que estão adorando ali. 

O altar, é o local, – no templo que Deus 

falou para Moisés construir – o lugar 

onde eram feitos os sacrifícios. Ok? En-

tão, a bíblia diz, que na Nova Aliança de 

Deus através de Jesus – Paulo diz – que 

nós somos sacrifícios vivos a Deus. Cer-

to? Existe então essa adoração sacrificial, 

esses adoradores... esses que adoram a 

Deus colocando-se, posicionando-se, 

entregando-se no “altar” de Deus, mor-

rendo para si mesmos, para sua própria 
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alma. E então ressuscitando, ressurgindo 

e vivendo para Deus.  

Então ele falou: “meça esse altar 

aí”, “meça quem está adorando”, ou seja, 

Deus está fazendo uma medição no seu 

povo, uma medição na igreja. Perceben-

do quem são os adoradores no altar e 

quem está fora. Não é? Então ele falou: 

“Exclua, porém...”, então, “’não meça’, 

porém, o pátio exterior...” O pátio de 

fora, não meça ele... “...pois, ele foi dado 

aos gentios”.  

Aqui, creio que possa-se pensar de 

2 formas... Você pode pensar naqueles 

que parecem estar na igreja mas real-

mente não estão... Não são verdadeiros 

adoradores,  não têm em si o Espírito de 

Deus, o Espírito Santo. Certo? Quem é o 

único meio o único “lugar” real de ado-

ração ao Pai, como Jesus disse: tem que 

ser uma adoração “em espírito e em ver-

dade”. Em realidade! Certo? Então ele 

está dizendo: “exclua”, deixe de fora os 

que estão no “pátio exterior”, ou seja, 

aqueles que não buscam uma intimidade 
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com Deus. Eles não penetram, não apro-

fundam-se na casa de Deus, no serviço a 

Deus... Não é? Então lhe foi dito: “olha, 

não precisa medir isso. Isso aí foi dado 

para os gentios, os que não são o povo 

de Deus...” Então “...eles pisarão a cida-

de santa durante 42 meses...” 42 meses 

são 3 anos e meio. E está dizendo aqui 

que os gentios irão pisar a cidade santa 

por 42 meses. Ok?  

Realmente, estou trazendo essa in-

terpretação desse templo como a igreja, 

o povo de Deus. Mas, quando você che-

ga aqui nesse ponto, você também pode-

ria interpretar como “o cristianismo” 

essa cidade. Essa cidade como o cristia-

nismo e tal... Porém, você também pode 

colocar essa interpretação literal, física, 

geográfica, a cidade de Jerusalém. Pois 

também faz sentido... Você irá perceber 

que, de certa maneira, os 2 ângulos de 

você se aproximar, entender esse texto, 

são possíveis. E na minha opinião, elas 

são complementares.   
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COMEÇANDO A ENTENDER AS  

2 TESTEMUNHAS 

Então vamos lá... Então ele diz no 

versículo 3: “Darei poder às minhas 2 

testemunhas, e elas profetizarão durante 

1260 dias, vestidas de pano de saco.”  

Então, “de repente” aqui, nessa si-

tuação, Deus diz que vai dar poder às 

suas 2 testemunhas... O texto aqui diz, 

Deus falando, como se praticamente nós 

soubéssemos quem são essas 2 testemu-

nhas... Mas, na realidade, quando você lê 

a princípio, não há como você saber 

quem são... Certo?  Mas diz que elas irão 

profetizar durante 1260 dias. 1260 dias é 

uma outra forma de dizer 42 meses ou 3 

anos e meio. Ok? Como eu disse em ou-

tros livros, a bíblia, especificamente usa 

datas, períodos, modos de falar um 

mesmo período de forma diferente; para 

nós identificarmos que aquilo não é, tal-

vez, um período simbólico ou algo as-

sim... Deus está dizendo: “olha, são 42 

meses, e são 1260 dias...” Está vendo? Ele 
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está dando 2 métricas de data para você 

perceber que é a mesma coisa, é o mes-

mo tempo... 

Então veja só... Eles irão profetizar 

nesses 42 meses, nesses 3 anos e meio – 

que é o mesmo tempo que ele disse que 

os gentios irão pisar a cidade santa, Jeru-

salém... E aí, você pode pensar nisso tan-

to no aspecto espiritual, como no aspecto 

local, de Jerusalém. Ok?  

Vamos continuar... Ele vai falar 

mais sobre essas 2 testemunhas que nos 

proverão dicas sobre quem elas são... Ele 

vai falar, verso 4: “Estas...”, as 2 teste-

munhas, “...são as 2 oliveiras e os 2 can-

delabros que permanecem diante do SE-

NHOR da terra.” Então ele deu mais in-

formações: as 2 testemunhas são 2 olivei-

ras e são 2 candelabros que permanecem 

diante do SENHOR da terra.  

Aqui, nesse versículo especifica-

mente, o autor, ou, a revelação que João 

está recebendo aqui, fez um “link”, fez 

uma ligação com um outro texto da bí-

blia que está em Zacarias capítulo 4, o 
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qual, também fala sobre as 2 oliveiras. 

Então, não é à toa que a revelação aqui 

do livro do Apocalipse usou o mesmo 

termo, a mesma expressão. Ok? Ele está 

fazendo um “link”, uma ligação com 

Zacarias. Então isso, essa ligação, e o 

entendimento dessa ligação também lá 

no livro de Zacarias; irá nos ajudar a 

compreender bem sobre, então, essas 2 

testemunhas. 
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Vamos continuar lendo mais aqui: 

“Se alguém quiser causar-lhes dano, da 

boca deles sairá fogo que devorará os 

seus inimigos. É assim que deve morrer 

qualquer pessoa que quiser causar-lhes 

dano. Estes homens têm poder para fe-

char o céu, de modo que não chova du-

rante o tempo que estiverem profetizan-

do, e têm poder para transformar a água 

em sangue e ferir a terra com toda sorte 

de pragas, quantas vezes desejarem.”  

Aqui, o que acontece? Essas 2 tes-

temunhas, independente do que elas são 

– nós vamos pensar mais sobre o que 

elas são e quem elas são... Mas aqui, é 

importante dizer o seguinte: Durante 

então, 42 meses, 3 anos e meio, essas tes-

temunhas vão estar profetizando. E mais 
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para frente iremos ver, que o mundo 

inteiro não irá gostar da profecia deles... 

Eles não vão gostar.  

O que os profetas de Deus irão fa-

zer?  

A PROFECIA SOBRE ELIAS 

Como eu tenho dito em outros li-

vros, antes que venha o Grande Dia do 

SENHOR, como disse Malaquias, a profe-

cia de Malaquias, é necessário que antes 

venha o profeta Elias. Deus disse: “antes 

eu vou enviar o profeta Elias”. Como 

disse em outros livros; na primeira vinda 

de Jesus; João Batista cumpriu essa pro-

fecia de Elias. Jesus disse: “o Elias já 

veio”, se referindo à João Batista. Porém, 

como eu disse também em outro livro, 

Jesus falou: “o Elias virá”. Não é? Mes-

mo que João já havia vindo, Jesus tam-

bém disse: “o Elias virá e restaurará to-

das as coisas”. Certo? Então, se João foi o 

cumprimento da profecia num primeiro 
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aspecto, num primeiro momento; a pro-

fecia bíblica tem muito disso... Ok?  

– (Deus em sua imensa sabedoria, 

através de uma só profecia, através de 

uma só palavra, através de um texto 

apenas, Ele prediz coisas que acontece-

rão no futuro; em um futuro próximo, 

em um futuro mediano e em um futuro 

último. Certo? Então Deus, em sua 

grande, imensa sabedoria, em um único 

texto faz isto: Ele prediz coisas que estão 

acontecendo na época da profecia, que 

está sendo profetizada e, também coisas, 

às vezes, milênios depois, coisas que são 

1000 ou mais de 1000 anos depois. Não 

é? Assim como são as profecias relacio-

nadas à Jesus por exemplo, a Ele como 

Messias e tudo mais; sua crucificação e 

tal.) – 

Então veja bem. Quando essas pes-

soas aqui, essas 2 testemunhas estiverem 

profetizando durante esses 3 anos e 

meio; o mundo inteiro, as pessoas que 

estiverem ouvindo o que eles estão pro-

fetizando, não irão gostar. Muito prova-
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velmente – como eu estou falando aqui 

do ministério de Elias, que também tem 

relação com o ministério de João Batista 

– eles irão profetizar arrependimento às 

pessoas. Eles irão dizer ao mundo e à 

igreja que se arrependam. Eles darão 

testemunho, irão denunciar os seus pe-

cados. E isso, o mundo, e mesmo parte 

da igreja, irão odiar. Não irão aceitar.  

– “A luz veio ao mundo...” Lem-

bra? “...mas os homens amaram mais as 

trevas do que a luz”. Jesus em outro lu-

gar disse assim: “O mundo...”, falando 

com os irmãos dele, “o mundo não pode 

odiar vocês, mas o mundo me odeia...” 

Jesus falou. Por quê? Ele ainda explica: 

“...porque eu dou testemunho de que as 

obras deles...”, as obras do mundo, 

“...são más”. Então, em outro lugar, no 

evangelho de João Ele diz: “...aqueles 

que praticam o mal não vêm para a luz, 

mas eles aborrecem a luz...” Eles odeiam 

a luz, e eles não vêm para a luz para que, 

“as obras deles não sejam reprovadas”, 

ou seja, o que eles fazem não seja repro-
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vado, não seja condenado. Então, eles 

odeiam a luz... – 

Então quando essas 2 testemunhas, 

que representam então aqui nesse tempo 

final, esse ministério de Elias, – o minis-

tério de Elias que eu disse que Deus está 

trabalhando e forjando, e fazendo um 

trabalho hoje, para que ele se manifeste 

plenamente daqui a alguns anos como 

creio... – Então, esse daqui a alguns anos, 

será então esse levantamento, esse sur-

gimento das 2 testemunhas. Ok?  

O CONTEÚDO DA PROFECIA E  

A PROXIMIDADE DO REINO 

E as 2 testemunhas então; irão pro-

fetizar, irão anunciar o Reino de Deus, a 

vinda próxima do Reino de Deus...  

Assim como João profetizava, co-

mo João dizia. Ele falava: “...o machado 

está colocado na raiz das árvores...”, co-

mo falei aqui naquele livro do “Arre-

pendimento para a Vida”. “O machado 

está colocado na raiz das árvores, toda 
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árvore que não der bom fruto será corta-

da e lançado no fogo...”  

Então João, ao mesmo tempo que 

estava anunciando o Reino de Deus, a 

proximidade do Reino de Deus, também 

estava anunciando a proximidade do 

julgamento de Deus. Porque se o Reino 

de Deus está chegando, então, nem to-

dos vão poder entrar e participar desse 

Reino. Nem todos vão ser dignos do 

Reino de Deus. E aí então, vai haver 

aquela divisão, vai haver aquela separa-

ção do “joio” e do “trigo”. E então, ape-

nas o trigo vai ser recolhido no celeiro, 

mas o joio vai ser lançado no fogo... Co-

mo Jesus ensinou na parábola.  

O JULGAMENTO DE DEUS 

E veja bem, essas 2 testemunhas es-

tarão anunciando essas coisas; elas esta-

rão anunciando o julgamento de Deus – 

que talvez, muito provavelmente, se 

considerarmos que essa cronologia aqui 

do livro do Apocalipse está exata, está 



 
29 

perfeita, vamos dizer assim; se não há 

uma forma alternativa de você ver essa 

cronologia do livro; a princípio, você 

tem que considerar a cronologia dos ca-

pítulos tal como eles estão colocados. 

Não é? Alguns tentam meio que mistu-

rar, tentam colocar, como se os selos, as 

trombetas e as taças, fossem simultâneas, 

como se fosse tudo ao mesmo tempo. 

Mas quando você estuda com maior de-

talhes o livro; não creio que seja possível 

fazer isso. Ok? Se você ver a sequência 

dos eventos e tal; não sei se é possível 

fazer isso... Porém, não é uma coisa que 

eu vou dizer que seja impossível; preci-

saria ter um estudo mais profundo sobre 

esse assunto que não é algo que eu já 

tenha feito... –  

Porém, de qualquer maneira, eu 

entendo que essas 2 testemunhas, esses 

42 meses que elas estarão profetizando, 

1260 dias, 3 anos e meio, que é o mesmo 

período que elas estarão então profeti-

zando, falando sua profecia; ou ele é, 

simultâneo então às trombetas por 
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exemplo, ao tocar das trombetas; ou 

acontecerá depois de se ter tocado as 

trombetas. De qualquer forma, a profecia 

deles estará acontecendo em meio a coi-

sas muito catastróficas. Não é? Já terá 

ocorrido, como creio, os selos. Não é? 

Mesmo quem acredita que os selos ocor-

ram simultaneamente às trombetas; 

aqui, as 2 testemunhas estão “aparecen-

do”, vamos dizer assim, depois da sexta 

trombeta... O que, em tal entendimento 

(de simultaneidade), seria também de-

pois do sexto selo. A não ser que você 

encaixe esse período de tempo (da pro-

fecia das testemunhas) simultaneamente 

às trombetas e aos selos. Mas isso é, va-

mos dizer, uma forçação. Você precisa 

demonstrar o porquê isso aconteceria 

simultaneamente. Porque a princípio, no 

livro, está depois. Certo? Está num capí-

tulo posterior a tudo isso...  

Então veja bem. Pensando dessa 

forma, é possível que as testemunhas se 

levantarão, surgirão, em meio, vamos 

dizer assim, há um julgamento terrível 
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que estará acontecendo aqui nesse mun-

do, na Terra. Como falei no livro anteri-

or, sobre “O Fim do Terceiro Selo”, 

quando você chega no “quarto selo”, vai 

acontecer o que? Aquela guerra; que ma-

tará então,  um quarto das pessoas do 

mundo. Não é? E será algo imenso e 

muito terrível. Certo?  

Mas isso não é o final. Isso não é 

tudo... Depois disso você tem o quinto, 

sexto e sétimo selos; depois do sétimo 

selo você tem a primeira trombeta toca-

da, segunda, terceira, quarta, quinta... E 

se você ler as trombetas aqui no livro do 

Apocalipse, você verá que as coisas que 

irão acontecer serão terríveis. Um julga-

mento de Deus sobre este mundo. Como 

uma maneira de Deus então revelar esse 

Seu, que é chamado nos profetas de “o 

estranho ato” de Deus. Não é? Onde a 

ira de Deus vai ser conhecida. Será mani-

festado esse julgamento de Deus sobre o 

mal, sobre o pecado do homem ao longo 

de tanto tempo neste mundo. O qual 

chegará ao seu ápice agora também, nes-
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se final da era, nesse final então do nosso 

tempo.  

– Porque você tem 2 trabalhos: você 

tem o trabalho de Deus no meio de seu 

povo, no meio dos seus santos, que tam-

bém está crescendo e Deus vai formando 

o seu povo e a Sua verdade e tal... Por 

outro lado você tem o que é chamado 

“mistério da iniquidade”... essa coisa 

encoberta que Satanás está trabalhando, 

um engano satânico que também cresce 

a cada dia... Certo? Então você tem essas 

2 coisas acontecendo. E as 2 coisas, me 

parece que vão chegar ao seu ápice aqui, 

agora... Já está chegando... Já estamos 

nisso... – 

Então veja... Quando essas 2 teste-

munhas então, estiverem profetizando, o 

mundo realmente não irá gostar nada 

disso. Ok? E irão tentar causar “dano” a 

essas 2 testemunhas como aqui diz ó: 

“...e se alguém quiser causar-lhes da-

no...”, verso 5, “...se alguém lhes quiser 

causar dano, da boca deles sairá fogo 

que devorará seus inimigos. É assim que 
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deve morrer qualquer pessoa que quiser 

causar-lhes dano.”  

Então veja bem. Claramente aqui 

demonstra uma mudança de dispensa-

ção, uma mudança de época, de tempo, 

da era, e dos tempos que Deus estabele-

ceu. Certo? Como Jesus, por exemplo, 

falou: “...a lei e os profetas duraram até 

João e desde então é anunciado o Reino 

de Deus...” Jesus falou: “ó, tem um tem-

po que vem até aqui, o João | e agora, 

desde João para cá, é anunciado o Reino 

de Deus”. E por exemplo, Paulo diz: “o 

fim da lei é Cristo”. Entendem? João (o 

apóstolo) também diz no evangelho: “a 

lei veio por meio de Moisés, a graça e a 

verdade vieram através de Jesus Cristo”. 

Entendem? Então a lei de Deus, que era 

esse tempo ali até a vinda de Jesus, du-

rou de Moisés até Jesus. Certo? Mas de 

Jesus para cá é então o que nós chama-

mos de a “era da graça”. É este Reino de 

Deus não visível. O Reino de Deus ocul-

to, o Reino de Deus escondido nos cora-
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ções daqueles então que obedecem ao 

evangelho de Deus.  

Com relação à graça de Deus e ao 

evangelho, você lembra que tem uma 

situação nos evangelhos, quando Jesus 

está indo a Jerusalém e Ele vai passar 

por Samaria, mas os samaritanos não 

querem recebê-lo... Eles percebem que 

Ele está indo para Jerusalém e não  que-

rem recebe-Lo. Aí chega o João e o Tiago 

lá; os “esquentadinhos” – Jesus deu um 

apelido para eles de “filhos do trovão”, 

“Cabruumm!!” haha – Eles chegaram 

então para Jesus e disseram: “SENHOR, 

você quer...” – como se eles dissessem: 

‘Que façamos igual ao Elias!’ Não é? – 

“...que a gente mande descer fogo do céu 

e destrua lá todo mundo?” Eles falaram 

aquilo creio eu pensando algo assim: “O 

Elias não fez isso? Ele não é um grande 

profeta de Deus? Então? Vamos lá! Isso é 

de Deus demais! Vamos lá, vamos lançar 

fogo e acabar com aquele povo!” Não é? 

Jesus então, vira para eles e diz: “Vocês 

não sabem de que espírito vocês são, 
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porque o filho do homem não veio para 

destruir as almas dos homens mas para 

salvá-las!”  

Então veja bem. Jesus repreendeu 

isso naquela época. “Não, não!”  

O Elias realmente fez isso. Na épo-

ca do Elias, o profeta, mandaram – não 

sei se era o Acabe ou se era a Jezabel na 

época – mandou um pessoal lá, uns sol-

dados, ou um grupo de mensageiros, em 

torno de 50 (não me recordo quantos), 

para chamar o Elias. E eles disseram: “ó, 

(homem de Deus) o rei está te chaman-

do, a rainha está te chamando”. E ele 

disse: “Se eu sou homem de Deus, então 

que desça fogo do céu e consuma vocês”. 

E, literalmente aconteceu isto: desceu 

fogo do céu e consumiu aquelas pessoas. 

Por quê? Porque era uma era diferente, 

uma época diferente. Então Deus agia 

diferente, o Espírito de Deus estava 

agindo daquela forma em Elias. Certo?  

Mas, quando Jesus está anunciando 

o evangelho, as boas novas de salvação, 

a graça de Deus, o perdão através do Seu 
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sacrifício. Então, esse não é o agir do Es-

pírito de Deus mais, o Espírito de Deus 

está dizendo: “Não, não vim destruir 

ninguém, vim para salvar, vim anunciar 

a Salvação. Aqui está a Salvação, para 

todo aquele que quiser, de graça...” Não 

é? Então Deus está oferecendo para o 

mundo inteiro isso. Porém, parece que 

chegamos ao momento, a uma hora em 

que isso finaliza, em que isso acaba. – Eu 

não vou entrar no detalhe.  

Há pessoas que falam que no perí-

odo da grande tribulação (ou ‘grande 

perseguição’) ninguém mais vai ser sal-

vo e coisas desse tipo... Eu não acredito, 

não acredito nisso. Há quem fale que o 

Espírito de Deus vai sair aqui da Terra...  

Bobagem... Bobagem... O Espírito de 

Deus é infinito, Ele é onipresente. Certo? 

Então não existe isso Dele sair da Terra. 

Não existe. Não faz sentido nenhum, ok. 

Também, falar que pessoas não irão ser 

salvas nessa época... Não acredito. O 

Apocalipse fala que quando essas “pra-

gas” estiverem acontecendo e tal, que 
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muitos dos que estão em pecado de feiti-

çaria e vários outros, mentira, e várias 

outras coisas, outros pecados que eles 

falam aqui, que eles não irão se arrepen-

der... Os que adoram ídolos de prata, 

ouro e tal... Os pecadores não irão se ar-

repender de modo geral. Ok? Mas não é 

como se fosse assim: não será possível 

que nenhuma pessoa se arrependa... 

Não. De modo geral, as pessoas não se 

arrependerão. Isso não significa que não 

haverá um ou outro que se arrependa. 

Não acredito nisso. –  

Mesmo assim, o que está aconte-

cendo aqui? Certamente uma mudança 

de dispensação (maneira de Deus agir 

no mundo e com os homens). Essas 2 

testemunhas, que são as testemunhas do 

SENHOR! Certo? Elas irão lançar fogo, 

irá sair fogo... “Da boca deles sairá fo-

go”. Não é? Na profecia deles, descerá 

fogo, virá fogo, irá consumir. Isso é real, 

é assim que vai ser mesmo. Ok? Então 

aqui diz: “É assim que deve morrer 

qualquer pessoa que quiser causar-lhes 
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danos. Estes homens têm poder para 

fechar o céu, de modo que não chova 

durante o tempo em que estiverem pro-

fetizando, e têm poder para transformar 

a água em sangue e ferir a terra com to-

da sorte de pragas, quantas vezes deseja-

rem.”  

MOISÉS E ELIAS? 

Aqui, novamente existe aquela 

questão de um “link”. Essas expressões 

aqui, com as quais ele está caracterizan-

do essas 2 testemunhas; também existem 

situações idênticas, iguais, em outros 

lugares da Bíblia. Certo? Então ele falou: 

“eles têm poder na profecia deles de fe-

char o céu para que não chova...” E, exis-

te um episódio, existe uma época na bí-

blia que literalmente isso aconteceu, exa-

tamente assim. Certo? E foi precisamente 

o profeta Elias. Ele orou a Deus para que 

não chovesse, e durante 3 anos e meio 

(também) não choveu. Durante 3 anos e 

meio não houve chuva. E novamente 
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então, essas  2 testemunhas que irão se 

levantar aqui, irão profetizar e isso vai 

acontecer. Certo? Não vai ter chuva. Está 

dizendo que elas terão poder para isso, 

terão autoridade para isso.  

Outra coisa que diz, é que eles te-

rão autoridade e poder para transformar 

água em sangue. E novamente você tem 

um episódio, uma época, uma situação 

nas escrituras onde isso também aconte-

ceu. Não é? Quando Moisés foi libertar o 

povo do Egito, ele, através do seu cajado 

então, tinha autoridade e poder para 

fazer maravilhas, para enviar pragas ao 

Egito. E, uma das coisas que ele fez, um 

dos prodígios, dos milagres que ele fez, 

foi então ter transformado a água do rio 

Nilo em sangue. Certo? Então essas 2 

testemunhas do fim, também irão ter 

esse poder, essa autoridade.  

Daí que vem muitas pessoas dize-

rem, que essas 2 testemunhas serão, por 

exemplo, literalmente Moisés e Elias. 

Ok? E de fato, se você pensar, Elias, não 

sei se você sabe, mas Elias não morreu. 
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Certo? Elias, antes dele morrer, foi arre-

batado numa carruagem de fogo, dos 

exércitos de Deus. Ela veio e o tomou, o 

levou embora. E então, de fato, Elias não 

morreu como normalmente as pessoas 

morrem. Ele foi levado dessa maneira. E 

podemos pensar... Por quê? Por que isso 

aconteceu com Elias? Por quê? Não é? 

Então alguns entendem, e não é nenhum 

tipo de loucura... Isso não é impossível... 

Que Elias esteja como que aguardando o 

tempo dele de realmente profetizar nes-

se fim da era, nesse fim dos tempos. Ok? 

Diz que eles estarão vestidos de “pano 

de saco” (o que parece ser uma maneira 

que santos do Antigo Testamento se ves-

tiriam). Não é? Eu não sei. Mas é possí-

vel. Ok?  

E dizem que uma testemunha po-

deria ser o Elias, e a outra seria Moisés. 

Só que, é possível que Moisés tenha 

morrido. Judas diz que Miguel conten-

deu com Satanás pelo corpo ou pelo 

“cadáver”, vamos dizer assim, de Moi-

sés. Então provavelmente ele deve ter 



 
41 

morrido. Outra coisa que alguns dizem... 

que, em vez de ser o Moisés seria o Eno-

que. Já que o Enoque também não mor-

reu. Certo? Foi transladado, foi arreba-

tado ainda vivo. Não morreu, não foi 

sepultado.  

Porém, essas coisas, não tem como 

nós sabermos a princípio. A bíblia não 

declara realmente isso. Não está dizendo 

que é o Elias, ou que seja o Moisés ou o 

Enoque. Isso são inferências. Não está 

dizendo, não há outro lugar que você vai 

achar falando isso (de forma direta). Ok?  

E existe uma outra questão aqui: 

que é o que o David considera em seu 

livro “Sinais do Fim”. Que se refere a 

que essas 2 testemunhas seriam mais do 

que apenas 2 pessoas, 2 seres humanos. 

Mas, que essas 2 testemunhas são simbó-

licas. Que esse 2 aí representa um teste-

munho. A própria lei, na lei de Deus, 

fala que “pelo testemunho de 2 pessoas, 

toda a verdade seria estabelecida”. Não 

é? Por exemplo: para acontecer um jul-

gamento na época da lei, pela lei de Moi-
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sés que foi dada a ele por Deus, você 

precisaria de 2 testemunhas para que a 

pessoa fosse então condenada por um 

crime que ela fez: adultério, homicídio 

ou qualquer coisa assim. Certo? Então, 

através de 2 testemunhas, o crime seria 

averiguado; e, então, haveria a condena-

ção. Então talvez, essas 2 testemunhas 

que a bíblia está contando aqui, se refi-

ram não a 2 pessoas em específico; mas, 

a todo o testemunho de Deus, dos ho-

mens e das mulheres de Deus em todo o 

mundo. Os quais irão então profetizar, 

irão dar testemunho de Deus e darão 

testemunho dos pecados e dos erros da 

humanidade e da igreja nesse tempo fi-

nal. Conclamando todos ao arrependi-

mento.  

Porém, você veja, que diferente de 

muitas outras épocas da igreja, pelo me-

nos aqui, por um tempo, pelo menos 

primeiramente; essas 2 testemunhas não 

irão servir como mártires, elas não irão 

servir como sacrifício, no sentido de 

morrerem. Apesar que no final como nós 
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vamos ver, elas morrem... Mas, primei-

ramente, durante esse período de 3 anos 

e meio elas irão cumprir exatamente o 

que Deus ordenou para elas cumprirem. 

E de tal forma que quem buscar se opor 

e quem buscar causar-lhes dano ou 

matá-las; irá morrer. Irá morrer de uma 

maneira muito poderosa e extraordiná-

ria. Certo? 

A MORTE DAS TESTEMUNHAS  

COM O SURGIMENTO DA “BESTA” 

Então vamos continuar lendo o tex-

to.  

Veja aí comigo, vamos continuar, 

versículo 7 diz assim: “Quando eles esti-

verem terminado o seu testemunho”, ou 

seja, terão se passado então esses 3 anos 

e meio de testemunho, 42 meses, 1260 

dias profetizando, no final, quando tive-

rem terminado, aí diz ó: “...a besta que 

vem do abismo os atacará, irá vencê-los 

e matá-los.”  
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Então passarão esses 3 anos e meio, 

eles estarão profetizando, as pessoas ten-

tarão danificá-los, tentarão matá-los. E 

eles, matarão aqueles que tentarem 

matá-los. Deus vai permitir que isso seja 

assim. E aí depois disso, a besta que vem 

do abismo; essa besta que vem do abis-

mo está no capítulo 13 do Apocalipse – 

então está indicando que essas 2 teste-

munhas vão até lá. Certo? Até essa besta 

que vem do abismo – que irá fazer guer-

ra contra eles, irá ataca-los, irá vencê-los. 

E então, finalmente irá matá-los. Eles 

morrerão. Ok? Oh: “Os seus cadáveres 

ficarão expostos na rua principal da 

grande cidade, que figuradamente é 

chamada Sodoma e Egito, onde também 

foi crucificado o seu SENHOR.”  

Bem, aqui, existe um detalhe...  

Nesse versículo 8 que diz, na minha bí-

blia, que é da versão NVI, diz “os seus 

cadáveres” no plural; quando você olha 

o texto original, que é o que o David si-

naliza com precisão ali no livro; na ver-

dade não é “os cadáveres”, não é “os 
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corpos”. Mas é “o cadáver” no singular, 

ou “o corpo” no singular. Ok?  

Então, se são 2 testemunhas, por 

que então estaria “o corpo” no singular? 

Entende? E é isso que o David coloca. 

Além de diversas outras questões que 

ainda vamos considerar aqui...  
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O “CORPO” DE TESTEMUNHAS 

As coisas que estou colocando aqui 

são detalhes, são coisas que você precisa 

analisar com cuidado. Certo? Até para 

você não falar algo por si mesmo, algo 

da sua própria cabeça, sem uma base 

bíblica, sem uma base de oração, de me-

ditação diante de Deus. Então todas es-

sas coisas precisam ser pesadas, preci-

sam ser colocadas com cuidado. 

E vamos voltar aqui ao que eu es-

tava dizendo no capítulo anterior a este.  

Eu estava então informando, di-

zendo, como que no versículo 8 do capí-

tulo 11 aqui, em vez de ser, no original, 
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no escrito original grego; em vez de estar 

“os cadáveres” ou “os corpos” no plural, 

está “o corpo” ou “o cadáver” no singu-

lar. Certo? Isso é mais um indício, mais 

uma questão que parece indicar que es-

sas 2 testemunhas sejam mais abrangen-

tes do que 2 pessoas apenas. O David, 

em seu livro, chega a dizer que talvez 

nem existam essas 2 testemunhas. Mas, 

que só exista então “um corpo” que é 

normalmente como a igreja é chamada 

também: “o corpo de Cristo”. ‘O corpo’ 

no singular, mesmo sendo milhares, bi-

lhões de pessoas. Certo?  

Então veja bem, essas 2 testemu-

nhas, segundo o David, que eu falei, o 

livro que eu estou indicando para vocês 

lerem e com qual tenho tido uma base 

para algumas coisas que estou falando 

aqui; ele coloca isso: que não se refere a 2 

testemunhas como 2 pessoas, mas, de 

fato, se refere então ao corpo de Cristo. 

Se refere à igreja de modo geral. Porém,  

no meu entendimento, – e isso vai além 

simplesmente do que o David fala no 
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livro (segue algumas coisas que eu 

mesmo penso sobre, além de outras 

questões que em livros para frente tam-

bém irei falar).  

Eu creio que essa profecia se refere 

a essas 2 testemunhas (pessoas). Porém, 

elas não estão sozinhas. Até como tenho 

falado em outros livros, eu acredito que 

Deus irá levantar nesse tempo final, um 

mar, várias testemunhas ao redor de to-

do mundo – o que o David também fala 

no livro dele – e essas pessoas serão le-

vantadas para profetizar. Serão levanta-

das então por Deus, para trazer uma 

profecia poderosa e grandiosa nessa úl-

tima hora desse mundo, dessa era.  

Então veja bem, aqui diz que “os 

seus cadáveres” – que na verdade é “o 

seu cadáver” no singular – “...ficará ex-

posto na rua principal da grande cidade, 

que figuradamente é chamada Sodoma e 

Egito, onde também foi crucificado o seu 

SENHOR.” Então é claro que se você pen-

sar que são apenas 2 testemunhas, 2 pes-

soas, então aqui você está falando de 
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Jerusalém. Certo? Realmente existe um 

lugar nas profecias onde Jerusalém é 

comparada com Sodoma, ok? Agora, 

com o Egito? Realmente eu não conheço. 

Talvez exista, não estou lembrado. Com 

Sodoma eu tenho certeza, lá em Ezequiel 

se não me engano, creio que sim, em 

Ezequiel, Jerusalém é comparada com 

Sodoma*. Mas, veja bem. Pode se referir 

também, muito claramente ao mundo de 

modo geral. Não é? Como o Egito mui-

tas vezes, nas representações bíblicas 

que nós fazemos, representa o mundo. 

Certo? Nós somos então, libertos da es-

cravidão do Egito, que é a escravidão do 

mundo. Assim como os hebreus foram 

libertos lá, nós fomos libertos também da 

escravidão deste mundo e seus peca-

dos... Ou estamos sendo... 

 

* Ezequiel 16:46-63 
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A RECEPTIVIDADE DA PROFECIA E  

A SINCRONIA COM OUTROS EVENTOS   

Vamos lá, versículo 9: “Durante 3 

dias e meio,  gente de todos os povos, 

tribos, línguas e nações contemplarão...” 

Aqui não é “os seus cadáveres” no plu-

ral mas é “o seu cadáver” no singular 

também. Ok? Então: “...contemplarão ‘o 

seu cadáver’ e não permitirão que sejam 

sepultados.”  

Então, o David chega até a cogitar 

no livro dele, que talvez esses 3 dias e 

meio possam ser simbólicos. Que talvez 

seja mais tempo e tal... porque... o que 

vai acontecer depois aqui dos 3 dias e 

meio no versículo 10: “Os habitantes da 

terra se alegrarão por causa deles...” 

Como eu tinha falado que eles não esta-

vam gostando da profecia dessas 2 tes-

temunhas... Não é? Então eles “...se ale-

grarão por causa deles e festejarão, envi-

ando presentes uns aos outros, pois esses 

2 profetas haviam atormentado os que 

habitam na terra.” Não só pelas suas 
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profecias, mas, até mesmo pela maneira 

poderosa e, vamos dizer assim, até de 

certo modo “severa” que eles estarão 

profetizando. Não é? Onde Deus então, 

irá determinar e irá inspirar essas teste-

munhas, até mesmo a matar pessoas. 

Muito diferente do que é o tempo nosso 

agora, hoje. E aí parece que vai haver 

essa mudança de dispensação, de tempo. 

E o Espírito de Deus irá inspirar essas 

testemunhas assim. Ok?   

E é claro que você tem que enten-

der o porquê de tanta mudança não é. 

Você tem que entender que vai ter acon-

tecido as aberturas de todos os selos do 

céu, as trombetas até a sexta já terão sido 

tocadas. Não é? Então o ambiente da 

Terra, o mundo que nós conhecemos 

hoje, estará muito diferente, muito alte-

rado. Ok? Então, todas as coisas... ima-

gina: no quarto selo que eu acredito que 

talvez esteja próximo de ocorrer – como 

falei no livro anterior sobre “O Fim do 

Terceiro Selo” –  já irão morrer um quar-

to das pessoas da Terra! Não é? Isso cria-
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rá um caos completo no mundo. Certo? 

Isso irá criar uma diferença imensa no 

mundo todo, e provavelmente dará iní-

cio, ou será dado início, talvez, à “última 

semana”, à chamada “última semana” 

da profecia das 70 semanas (de anos) de 

Daniel. Certo?  

A última semana (7 anos) é a se-

mana de governo do anticristo. Certo? 

Onde é dividida em 2 partes: os primei-

ros 3 anos e meio onde ele terá apenas 

alguma aliança com algumas nações, e 

ele não deverá ter domínio sobre o 

mundo todo. E ele vai estar apenas cogi-

tando alguma coisa... É nesses primeiros 

3 anos e meio que o anticristo fará uma 

aliança com algumas nações e tal... Tal-

vez até com religiões ou algo dessa natu-

reza. Ok? Não terá ainda um governo 

expressivo nem dominará o mundo nem 

nada disso. Esses primeiros 3 anos e 

meio certamente irão coincidir com o 

tempo dessas 2 testemunhas e a profecia 

delas em todo mundo. Sendo que, pro-

vavelmente, essas 2 testemunhas não são 
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apenas 2 pessoas. Acredito que tenha 

essas 2 pessoas provavelmente, mas, 

também se refere a toda a igreja, todos 

os servos e servas de Deus como na pro-

fecia de Joel: receberão então unção para 

profetizar.  

Lembra? Tem essa unção de Joel 

sobre toda a carne... Lembra? “Eu vou 

derramar o meu Espírito sobre toda a 

carne... os jovens terão visões e os idosos 

irão sonhar...” Mas depois ele disse: “Eu 

vou derramar meu Espírito sobre os 

meus servos e as minhas servas e eles 

profetizarão...” Certo? Então o David 

coloca como se fossem 2 tempos distin-

tos. Primeiro sobre “toda a carne” e de-

pois sobre “os servos e servas” se refe-

rindo a esse tempo final. Em seu livro ele 

detalha e explica melhor isso...  

Então você tem esses primeiros 3 

anos e meio do governo do anticristo 

que vai ser algo “humilde” (pequeno, 

como o tal “chifre pequeno”). Não vai 

ser algo global nem nada disso. Ok? E 

ele estará fazendo, provavelmente, al-
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gumas alianças na região do Oriente 

médio, Europa, por ali... Entre Ásia e 

Europa.  E nesse período primeiro – de 3 

anos e meio – é que essas 2 testemunhas, 

a igreja com elas, estará testemunhando, 

estarão profetizando nessa época.  

A BESTA QUE SOBE DO  

“ABISMO” E DO “MAR” 

E aí diz que a “besta”, como lemos, 

a “besta” que sobe do abismo; sobe, no 

meio desses 7 anos. Correto? E a besta 

tem um poder, tem um governo de 3 

anos e meio; que é o final desses 7 anos, 

a metade final. Em que a bíblia diz que 

ela (a besta) irá governar. Que ela terá 

um poder por 42 meses. Essa mudança 

acontece com o capítulo 12 do livro do 

Apocalipse, onde o dragão, que é Sata-

nás, como a bíblia diz, como eu já falei 

em outros livros aqui, ele desce para a 

Terra. E quando ele desce, ele dá o poder 

e a autoridade dele para a “besta”. A 

“besta”, é esse governo do anticristo que 
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vai surgir. Que vem do abismo. Ok? Ou 

seja, é algo infernal. O “abismo” aqui 

tem relação com o inferno (ou Hades). 

Virá do inferno e virá também do “mar”. 

Ou seja, vem das nações. O “mar” sem-

pre representa as nações na bíblia (sem-

pre ou quase sempre). O que importa é 

que essa “besta” que sobe do abismo, 

governará 3 anos e meio, que é a metade 

final do governo do anticristo. Quando 

ela subir, ela vencerá então as 2 teste-

munhas.  

E, fica mais claro ainda, que essas 2 

testemunhas se refiram a mais que 2 

pessoas; porque, no capítulo 13 – como 

também já vimos em outros livros – diz, 

que essa “besta”, esse governo do anti-

cristo que irá subir, que irá se erguer, 

que irá dominar o mundo, de certo mo-

do. (Na verdade as pessoas irão adorar 

essa “besta”, irão adorar esse governo, se 

curvarão, o engrandecerão, como vimos 

aqui). Quando esse governo do anticristo 

surgir, a bíblia diz que ele fará guerra 

aos santos, que ela (a besta inspirada 
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pelo dragão) perseguirá os filhos daque-

la mulher do capítulo 12; que são “os 

que guardam a palavra e o testemunho 

de Jesus”. Como enfatizei em outros li-

vros. Então, quando ela subir e perseguir 

os santos, e fazer guerra aos santos; é 

exatamente nesse momento que ela vai 

estar fazendo guerra a essas 2 testemu-

nhas; que ela irá vencê-las e irá matá-las. 

Ok?  

A RESSURREIÇÃO DAS TESTEMUNHAS 

Durante então, essa subida desse 

reino da besta que vai vir, que durará 

então 3 anos e meio – por esse motivo 

também que o David coloca que talvez 

quando aqui está dizendo 3 dias e meio 

possa ser simbólico; possa referir a 3 

anos e meio. Porque como você vê aqui... 

vamos ler aqui no versículo 11 do capí-

tulo 11: “Mas, depois dos 3 dias e meio, 

entrou neles um sopro de vida da parte 

de Deus, e eles ficaram em pé, e um 

grande terror tomou conta daqueles que 
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os viram. Então eles ouviram uma forte 

voz dos céus, que lhes disse: ‘Subam pa-

ra cá’. E eles subiram para os céus numa 

nuvem, enquanto os seus inimigos olha-

vam.” Então, depois de 3 dias e meio, as 

2 testemunhas ressuscitarão. Elas ouvi-

rão uma voz do céu dizendo “subam 

para cá”, e irão subir para o céu. 

Realmente, se você colocar esses 3 

dias e meio como 3 anos e meio... essa 

ressurreição das 2 testemunhas aconte-

ceria ao final do governo do anticristo, 

com a vinda de Cristo nos ares. E elas 

iriam ressuscitar junto com  todos os 

mortos em Cristo, que ressuscitarão en-

tão, como eu falei no primeiro livro des-

sa série, “A Ressurreição e o Arrebata-

mento”. Aquela ressurreição que vai 

acontecer com a vinda do SENHOR, com o 

soar da “Trombeta de Deus”! Não é?  

Então realmente faz sentido. Se en-

caixa bem. Porém, não é uma coisa tão 

clara assim. Ok? Porque não há nenhu-

ma ‘evidência’, nenhum texto da bíblia 

(a não ser as inferências que fiz) onde 
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você pudesse justificar que esses 3 dias e 

meio estão figurativos. Em que cada dia 

se referisse a um ano, dando 3 anos e 

meio. Porém, com o que vemos das es-

crituras poderia fazer sentido... Ainda 

mais quando você entende que esse “ca-

dáver”, esse “corpo”, que as pessoas não 

deixarão ser enterrados, está no singular. 

Se referindo não somente a 2 pessoas, 

mas há um corpo de pessoas, que seriam 

os servos e servas de Deus; que Ele irá 

levantar no final com uma profecia dis-

tinta, poderosa e muito forte; de um juí-

zo em relação ao mundo e até mesmo à 

igreja.  

Então vamos terminar esse capítulo 

aqui e no próximo capítulo eu quero ler 

com vocês o texto de Zacarias. Para ofe-

recermos a visão e o complemento. E 

você irá perceber tudo isso que estamos 

pensando, meditando aqui. Nós vamos 

entender aquela questão das “2 olivei-

ras”, dos “2 candelabros”, com mais cla-

reza.   
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Agora, quero considerar junto com 

vocês o texto lá de Zacarias; onde iremos 

compreender melhor ou com mais clare-

za. Nós vamos entender a questão das 2 

oliveiras. Ok?  

Vamos lá, veja bem... Zacarias capí-

tulo 4, versículo 1. Pega a sua bíblia e 

leia, para você ver junto comigo:  

“Depois o anjo que falava comigo 

tornou a despertar-me, como se desperta 

alguém do sono, e me perguntou: ‘O que 

você está vendo?’”  

Então, Zacarias, a profecia dele, 

tem muitas visões e coisas assim... Até 

parecido com o João que teve visões e 

tal... Tem simbolismo, tem todas essas 

coisas e nós precisamos então pedir a 

Deus sabedoria, graça, para que possa-
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mos compreender essas coisas. Ok? En-

tão vamos lá... “...e me perguntou: ‘O 

que você está vendo?’”   

E aí Zacarias responde: “Vejo um 

candelabro de ouro maciço, com um re-

cipiente para azeite na parte superior e 

sete lâmpadas e sete canos para as lâm-

padas. Há também duas oliveiras junto 

ao recipiente, uma à direita e outra à es-

querda.  

“Perguntei ao anjo que falava co-

migo: ‘O que significa isso meu senhor?’  

“Ele disse: ‘Você não sabe?’  

“Não, meu senhor, respondi.”   

Vamos parar um pouco aqui.  

O CANDELABRO 

Veja, a primeira coisa: Zacarias 

aqui está tendo uma visão e ele vê esse 

candelabro. Certo?  

Não sei se você sabe, mas, o taber-

náculo, o templo, o lugar da presença de 

Deus, que Deus havia determinado para 

Moisés; nele, existia o altar do sacrifício, 
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no Átrio, depois, quando você entrava 

no Santo Lugar que era o segundo local 

do templo, do tabernáculo, você tinha à 

direita: os pães da proposição, os pães lá, 

de oferta para Deus; e, você tinha à es-

querda: o candelabro. O candelabro é 

uma “lâmpada”.  Ele era algo todo de 

ouro maciço com uma haste de ouro. E 

essa haste de ouro se dividia em 7 has-

tes, em 7 canos como diz aqui. E essas 7 

são como se fossem velas. Por isso diz 

“lâmpadas”. Por isso são chamadas de 

lâmpadas. Mas é o que?... Tem o pavio, 

você coloca fogo naquele pavio. E o azei-

te é utilizado então como combustível; 

para que aquela lâmpada se mantenha 

acesa, iluminando. Então dentro do Lu-

gar Santo tinha isso: esse candelabro que 

iluminava aquele local. Ok? E ele tinha 7 

lâmpadas, 7 candeeiros.  

Então Zacarias olha e vê isso. Ele 

vê que tem um azeite dourado. Como ele 

diz: “um recipiente de azeite superior”. 

O qual está abastecendo aquela lâmpa-
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da, aquele candelabro, para que ele se 

mantenha aceso. Certo?   

AS DUAS OLIVEIRAS E  

A UNÇÃO 

Veja bem... Há também, 2 oliveiras 

junto ao recipiente, uma à direita e uma 

à esquerda. Então, o que é uma oliveira? 

Naturalmente falando uma oliveira é o 

que produz oliva, é o que produz azei-

tona; da onde nós retiramos o azeite, o 

óleo. Certo? Na bíblia, muitas vezes, o 

Espírito de Deus é comparado ao óleo do 

azeite. É comparado à unção (com este 

óleo). Já ouviu falar da unção? O que 

que é unção? Unção é o derramamento 

do óleo sobre a cabeça da pessoa.  

Quando então era escolhido um rei, 

quando então um sacerdote era consa-

grado na antiga aliança – na lei de Moi-

sés ele era consagrado, tinha as vestes e 

tudo – tinha esse óleo que estava como 

que ‘consagrando-o’. Ok? Aquele sacer-

dote ou o rei, quando escolhidos, derra-
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mava-se o azeite sobre eles; que era essa 

unção; a qual estava determinando, se-

lando-o como rei (ou sacerdote). Da 

mesma forma, Jesus é chamado de que? 

De “O Cristo”. O que significa “O Cris-

to”? Significa “O Ungido”.  É aquele so-

bre quem Deus derrama o Espírito “aci-

ma de medida”, como João Batista fala 

no evangelho de João. Deus derrama o 

Seu Espírito sobre Ele (Jesus) acima de 

toda medida, de forma ilimitada. Então 

Jesus é esse que tem esse selo da unção 

do Espírito de Deus. E aqui, por uma 

belíssima e verdadeira figura. Não é?  

O azeite é o que alimenta, o que 

serve de combustível para que a luz seja 

iluminada. Certo? Ou seja, o próprio Je-

sus, Ele era cheio do Espírito de Deus, e 

por isso então, Dele irradia-se luz para o 

mundo.  

E Jesus falou: “enquanto eu estou 

no mundo eu sou a luz do mundo”. Mas 

Ele também disse aos discípulos: “vocês 

são a luz do mundo”. Não é isso? “vocês 

são a luz do mundo”. “Quando eles vi-
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rem as suas boas obras, eles darão glória 

ao Pai”. Ou seja, o azeite, a graça de 

Deus dada a nós, quando profetizada, 

quando transformada em ação; serve de 

luz para o mundo. Entendeu?  

Então, veja bem. Aqui você está 

vendo que as 2 oliveiras estão alimen-

tando – a partir delas é que se produz 

então a azeitona, e a partir desta se pro-

duz o azeite – esse candelabro. Certo? – 

Não sei se você se lembra, mas, no capí-

tulo 11 lá de Apocalipse; lá diz que aque-

las 2 testemunhas são as 2 oliveiras, e lá 

diz também que são os 2 candelabros. – 

Mas aqui, é um candelabro. Lá são 2 

candelabros.  

“PORÇÃO DOBRADA”,  

SETE LÂMPADAS E  

A “CHUVA SERÔDIA” 

Bom, os detalhes com relação a is-

so, provavelmente se referem à “porção 

dobrada”. O David até fala sobre isso em 

seu livro, naquele que estou indicando, 
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que estou colocando o link aqui no ro-

dapé*. Ele mostra, ele pensa, ele coloca 

que se refira à porção dobrada do Espíri-

to Santo. Que as 2 oliveiras (e os 2 cande-

labros também) se refira a essa porção 

dobrada.  Seria uma maneira de se pen-

sar em porque seriam 2...  

E de forma semelhante que aqui 

então, veja, aqui em Zacarias diz; que 

esse candelabro tem 7 lâmpadas. E me 

parece bastante interessante que exata-

mente no livro do Apocalipse, a primeira 

visão que João tem é exatamente de Je-

sus no meio de quê? 7 candeeiros! 7 

lâmpadas! Certo? Porque Jesus é o ver-

dadeiro sacerdote na casa de Deus. E 

aqueles 7 candeeiros onde Jesus está no 

meio deles é identificado como as 7 igre-

jas. Não é? Em primeiro plano, àquelas 

igrejas da Ásia. Mas, como falei em ou-

tro livro também, não apenas as igrejas 

 

* https://www.graodetrigo.com/sinais-

do-fim-livro-gratuito-profecia-biblica.html 

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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da Ásia, mas todas as igrejas, toda a igre-

ja de modo geral, de todos os tempos. – 

E aí cada um tenta identificar aquelas 

igrejas em relação às épocas... – Mas o 

que importa, é que a igreja é exatamente 

aqueles que possuem o Espírito de Deus! 

Que é então o “azeite” de Deus.  Não é? 

Que provém das 2 oliveiras...  

Então as 2 oliveiras se referem ao 

Espírito de Deus (ou mais precisamente 

à “arvore” que verte de si o Espírito de 

Deus) que lá é chamado de as 2 teste-

munhas, lá em Apocalipse. Certamente 

porque, aquelas 2 testemunhas serão 

cheias do Espírito de Deus. Certamente é 

possível que – no meu entendimento, eu 

acredito, é o que eu entendo – aquelas 2 

testemunhas, ao se levantarem e inicia-

rem sua profecia, irão despertar e – será 

como que esse óleo, descendo, vindo 

sobre toda a igreja – despertando a igreja 

para essa nova dispensação, para esse 

novo momento, para essa hora em que o 

tempo de profetizar terá chegado de 

uma maneira especial. Não é? Pois a pro-
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fecia de Joel também diz: “derramarei do 

meu Espírito sobre os meus servos e as 

minhas servas e eles profetizarão...” En-

tão o Espírito vai vir sobre todos esses. 

E existem 2 aspectos que são: As-

sim como após o Elias você tem Eliseu; e 

Eliseu recebe porção dobrada do Espírito 

de Elias. Certo? Então você pode fazer 

essa comparação, essa questão aí como o 

David faz no livro dele: que a igreja ago-

ra no fim, nesse tempo final, irá receber 

uma porção dobrada daquele Espírito 

que João Batista recebeu primeiro. Per-

cebe? Então a igreja (servos e servas) 

será uma espécie de “Eliseu” agora nesse 

tempo final.  

Outra maneira de pensar que al-

guns colocam, é a questão da “chuva 

serôdia”. A chuva que vem logo antes de 

você colher (as últimas chuvas em con-

trapartida às primeiras, “temporãs”, que 

veem na semeadura). Então, você tem no 

Pentecostes essa “chuva” da semeadura 

que caiu naquele dia, naqueles primeiros 

anos da igreja. Certo? Então você vê 
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aquele derramar do Espírito, em que 

Pedro até profetiza e relaciona com a 

profecia de Joel. Não é? E depois então, é 

possível, que agora, chegando à época 

da colheita; chegando o tempo onde o 

trigo e o joio estão maduros  e o fim do 

mundo está próximo; haverá então, um 

novo derramar de uma “chuva”, de uma 

“bênção espiritual”. Esse derramar do 

Espírito de Deus sobre o povo de Deus, 

sobre os seus servos e as suas ervas, e 

eles profetizarão sob esse poder e unção 

do Espírito de Deus! Aquele poder e es-

pírito (ou Espírito, há de certo modo 

uma certa fusão entre o espírito humano 

e o Espírito de Deus) de Elias que eu fa-

lei em outras ocasiões. Não é? Que João 

(o Batista) recebeu e que a igreja irá re-

ceber. Essa forma, essa maneira do Espí-

rito agir sobre nós nesse último momen-

to. Certo? 

Então cada um de nós tem que ter 

isso em vista, e tem que se preparar para 

esses dias que estão chegando. Os quais 

serão dias de uma perseguição nunca 
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antes vista na Terra. Em que, veja, du-

rante um período de 3 anos e meio, nos 

será dado essa oportunidade, nos será 

concedido por Deus profetizarmos de 

uma maneira poderosa. Muito grandi-

osa. De tal maneira que “pessoas”, va-

mos dizer, – governos ou coisas malig-

nas que tentaram se opor ao povo de 

Deus neste momento – até mesmo per-

derão suas vidas de maneira extraordi-

nária.   

Então veja bem, após isto, depois 

que isso acontecer, então virá a guerra 

contra essa besta que irá surgir do abis-

mo e irá nos vencer. Certo? Assim como 

está escrito acontecerá. Todavia nós te-

mos que nos preparar para isso, nós te-

mos que estar prontos para sermos esses 

servos e servas de Deus que profetizarão 

na última hora. 

A CONSTRUÇÃO DA “ÚLTIMA CASA” 

Vamos continuar aqui no texto de 

Zacarias que há mais coisas... versículo 
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6, diz assim: “Essa é a palavra do SE-

NHOR para Zorobabel: ‘Não por força 

nem por violência, mas pelo meu Espíri-

to’!” Está vendo? Ele falou e mostrou o 

azeite. Mostrou aquela questão das 2 

oliveiras e está falando assim ó: “Não é 

por força nem por violência...” Não é na 

força do braço humano e carnal... Mas 

Ele disse assim: “É pelo meu Espírito! 

Diz o SENHOR dos exércitos! Quem você 

pensa que é ó montanha majestosa?” 

Não saberia exatamente interpretar o 

que é isso aqui, mas não importa (agora). 

Isso não é o que eu quero enfatizar...  

“Diante de Zorobabel você se tor-

nará uma planície.” Tem uma montanha, 

que diante de Zorobabel se tornará uma 

planície. Zorobabel, era o governador de 

Jerusalém naquela época em que Zacari-

as está escrevendo. Aqui, é a época em 

que o povo de Israel voltou do cativeiro 

da Babilônia, e eles estavam para estabe-

lecer o templo lá naquele tempo. Enten-

deu? Então Zorobabel, era, junto com 

Josué (não o Josué da época de Moisés e 
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do livro com seu nome), os responsáveis 

principais nesse tempo em que Zacarias 

está profetizando. Então, a profecia se 

relaciona àquele tempo exato, local, ali. 

Mas, como eu falei, a profecia de Deus 

tem um cumprimento imediato, tem um 

comprimento até mediano (muitas ve-

zes) e, tem um comprimento último. 

Certo? Que está prestes a acontecer.   

Então veja bem:  

“Ele (Zorobabel) colocará a pedra 

principal aos gritos de: ‘Deus abençoe! 

Deus abençoe!’  

“Então o SENHOR me falou: ‘As 

mãos de Zorobabel colocarão os funda-

mentos deste templo; suas mãos também 

o terminarão. Assim saberão que o SE-

NHOR dos exércitos me enviou a vocês.  

“’Pois aqueles que desprezaram o 

dia das pequenas coisas terão uma gran-

de alegria ao verem a pedra principal 

nas mãos de Zorobabel’.”  

Então, aqui está falando da época 

lá do Zorobabel em que o templo seria 

reconstruído na volta do povo do cati-
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veiro da Babilônia. Não vou relacionar 

isso muito com o que estamos falando 

(não que não tenha relação mas acredito 

que o Espírito me inspirou a outro foco). 

7 LÂMPADAS = 7 OLHOS =  

7 IGREJAS = 7 ESPÍRITOS 

Vamos continuar aqui: “Então ele 

me disse: ‘Estas 7 lâmpadas...’”, veja 

bem, “’...são os olhos do SENHOR que 

sondam toda a terra’.”  

Então veja bem, está dizendo que 

as 7 lâmpadas são os “olhos do SE-

NHOR”. De certo modo, Deus, como 

onisciente que é, não precisa, vamos di-

zer, de ninguém para falar a Ele nada 

sobre algo. Não é? Mas, está dizendo 

que essas lâmpadas são como “olhos” do 

SENHOR.  

Como eu disse em outro momento; 

na lei de Deus, para você estabelecer um 

julgamento, uma sentença condenatória 

sobre uma pessoa, você precisaria de 2 

testemunhas. Certo? Então, as 2 olivei-
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ras, as 2 testemunhas se referem não so-

mente a 2 pessoas, mas a toda a igreja. 

Você vê? Se referem aos 7 candeeiros 

que no Apocalipse mostra que se refe-

rem então às 7 igrejas. Que representam 

toda a igreja, como testemunhas então 

do pecado, como testemunhas então da 

perversão, da depravação dos homens. 

Certo? Então nós somos essas testemu-

nhas que em nome do SENHOR procla-

maremos a verdade! Daremos testemu-

nho, traremos luz.  

Então veja bem: “Estas 7 lâmpadas 

são os olhos do SENHOR que sondam to-

da a terra”.  

Inclusive, no livro do Apocalipse 

existem aqueles 7 espíritos que são envi-

ados a toda a Terra lá e tal. Então aque-

les 7 espíritos e também os 7 olhos, e to-

da essa relação, se refere ao Espírito San-

to. Ok? Não é que o Espírito Santo sejam 

7 espíritos. Mas o Espírito Santo, é como 

se Ele, em cada igreja, cada uma daque-

las 7 igrejas, Ele se manifestasse, Ele se 

revelasse, desse testemunho da verdade 



 
76 

a respeito de Jesus e de Deus, de formas 

diferentes. Ok? É como quando você 

“pega” a luz... Lembra? Quando a luz 

passa pelo prisma... ela não se divide em 

cores como acontece no arco-íris? Não é? 

Então, não é que aqueles 7 espíritos que 

diz lá, são 7 espíritos no sentido de que o 

Espírito Santo são 7. Não é isso. É que o 

Espírito de Deus; Dele, há um sopro, há 

uma vida, há um movimento em “7 di-

reções”, de 7 formas, de 7 maneiras. En-

tende? Em 7 “cores”, vamos dizer assim. 

Mas, aquelas 7 “cores” veem de uma 

única Luz, de um único Espírito.  

E, de certo modo, você poderia até 

fazer isso milhões de vezes mais (como 

também acontece às 7 cores que também 

podem ser subdividas a outras várias...). 

Não é? Porque, o Espírito de Deus está 

em cada crente. Cada um de nós. Em 

cada um de nós Ele se manifesta, Ele se 

revela conosco, junto conosco, de manei-

ra única e especial. Então isso não signi-

fica que Ele se divida em vários espíritos 

(De modo nenhum!). Ele é um único Es-
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pírito, como a bíblia afirma... em Efésios 

e em outros lugares. 

2 SERVOS 

Então veja bem:  

“A seguir perguntei ao anjo: ‘O que 

significam essas 2 oliveiras à direita e à 

esquerda do candelabro?’  

“E perguntei também: ‘O que signi-

ficam estes 2 ramos de oliveira ao lado 

dos 2 tubos de ouro que derramam azei-

te dourado?’  

“Ele disse: ‘Você não sabe?’  

“Não, meu senhor, respondi.  

“Então ele me disse: ‘São os 2 ho-

mens que foram ungidos para servir ao 

Soberano de toda a terra!’”  

Veja, ele está dizendo que tem 2 

oliveiras, e tem os 2 ramos. Certo? Então 

você tem aquela oliveira (duas) e você 

tem 2 ramos também, que ele está falan-

do aqui. Ele está dizendo que esses 2 

ramos ou essas 2 oliveiras são os 2 ho-

mens que foram ungidos para servir ao 
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“Soberano de toda a Terra”. Então aqui 

você percebe que existe uma correlação: 

são 2 homens mas, ao mesmo tempo, 

essa unção, que é o Espírito de Deus que 

passa por esses 2 homens; abrange, tam-

bém engloba e, vai, para toda a igreja 

(em especial aos que estiverem servin-

do).   

Então teremos esse testemunho fi-

nal. Onde teremos essas 2 testemunhas 

talvez em Jerusalém, mas, através de 

todo o globo, todo o mundo, a igreja – na 

verdade mais especificamente aqueles 

que são então “os servos e as servas de 

Deus” – serão ungidos para profetizar 

uma profecia final, aí, nas vésperas (na 

primeira metade da semana de seu “go-

verno”) da vinda do anticristo. Isso é 

bem importante. Não é? 
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Para concluir então o assunto aqui 

das 2 oliveiras, essas 2 testemunhas do 

livro do Apocalipse, da profecia de Za-

carias que nós consideramos aqui nesse 

livro...  

Como nós vimos, essas 2 testemu-

nhas e a igreja, que faz parte então do 

testemunho das 2 testemunhas. E até 

eles se confundem um pouco, de modo 

que, como eu disse, o David até descon-

sidera que aja 2 pessoas especificamente, 

mas, que essas 2 testemunhas se refiram 

ao corpo de Cristo (apenas). E claro que 

outras pessoas não veem assim. Não é? 

Veem apenas as 2 testemunhas e não 

veem todo essa questão do candelabro e 

da igreja representada aqui junto.  

De qualquer modo, nós vemos que 

essas 2 testemunhas irão profetizar no 

período logo anterior ao surgimento da 



 
80 

besta, do anticristo; como esse governo 

que será adorado então em todo o mun-

do. Ok?  

As 2 testemunhas e a igreja irão 

profetizar por 3 anos e meio, 42 meses e 

1260 dias (um mesmo período dito com 

três métricas diferentes). Como a bíblia 

especificamente determina. Nesse perío-

do, as pessoas realmente não irão gostar 

da profecia. Não irão gostar da luz sen-

do lançada sobre o mundo nessa hora. E, 

de uma maneira muito poderosa, forte; 

de tal modo que eles irão querer matar 

essas pessoas, irão querer trazer dano, 

de uma maneira realmente assassina... 

Não é?  

Mas, Deus durante esse primeiro 

momento, durante esses primeiros 3 

anos e meio, não permitirá que essas 2 

testemunhas sejam mortas – provavel-

mente a igreja também não. Não sei se a 

igreja irá agir da mesma maneira pode-

rosa: fazendo descer fogo do céu, fe-

chando o céu para que não chova, com 

essa profecia assim. Mas acredito que 
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sim. Em alguns livros para frente vou 

tentar justificar isso também, o porquê 

acredito dessa forma. Tudo que eu estou 

falando aqui também sobre essas 2 tes-

temunhas; tem um outro texto com uma 

outra “revelação”, vamos chamar assim, 

que também uso como base, e que me 

parece digna de confiança. Me parece 

válida. 

E o que acontece. Provavelmente, 

como tenho dito em outros livros aqui 

também...  

Nós estamos chegando muito pró-

ximo do fim. Certo? Nós estamos aqui, 

chegando próximos da volta do SENHOR, 

da vinda então do Reino de Deus de 

forma visível. Não é? O “Dia do SE-

NHOR”, “Dia Sabático”, – como disse em 

outro livro – aquele “dia” de 1000 anos, 

que é o Reino Dele aqui nesse mundo.  

E eu acredito que estamos tão pró-

ximos... Muito próximos... E talvez, o 

SENHOR venha por volta de 2030 como 

tenho falado. Como parece ser real, ver-

dadeiro. E, se o SENHOR vir em 2030 



 
82 

(próximo disso), nós temos que pensar 

que o início, ou o surgimento dessas 2 

testemunhas e dessa profecia que Deus 

então profetizará através das 2 testemu-

nhas e, também, creio eu, através da 

igreja, dos “servos e servas” de Deus... 

Certo? Isso se dá então 7 anos antes, de 

fato, de Jesus vir sobre os ares aqui na 

Terra. Então, se Jesus chegar, se 2030 for 

o ano da vinda do SENHOR, então, o iní-

cio da profecia dessas testemunhas e da 

igreja iniciaria em 2023. Correto?  

Então, veja, talvez as coisas estejam 

muito mais próximas do que você ima-

gina... 

Então a questão é: como você tem 

vivido a sua vida? Você tem se consa-

grado a Deus especialmente?  Você está 

naquela medição lá que foi feita? Você 

está no “altar” entre aqueles que estão 

ali adorando a Deus? Você está dia a dia 

tomando sua própria cruz?  Não é? O 

que é então esse “altar” na Nova Alian-

ça. Percebe? Porque veja... Deus, para 

que ele possa derramar esse Espírito De-
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le com esse poder, com essa autoridade 

agora no tempo final... Isso, não será 

provavelmente algo que Deus possa fa-

zer em qualquer um dos seus filhos. 

Mas, muito provavelmente, Ele só pode-

rá derramar esse Espírito naqueles ho-

mens e mulheres que estiverem prepa-

rados para essa hora; aqueles que já ago-

ra amam a presença de Deus; que já ago-

ra estão abastecidos com “azeite”, e que 

têm “azeite” sobrando... Lembra? Como 

as virgens prudentes... Não é?   

Então você, por favor, em nome do 

nosso SENHOR Jesus, transforme a sua 

vida, busque-O de todo o seu coração. 

Para que você seja então esse servo e 

essa serva de Deus, que será usado por 

Ele nessa hora, nesses últimos dias, nes-

ses últimos anos... Para dar um testemu-

nho, para ser um candelabro a esse 

mundo perdido.    

 Então, Deus abençoe você. A graça 

a paz e a alegria de Jesus seja com todos. 

Amém.   
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Que nós possamos ser aqueles que 

se alegram quando tudo está acontecen-

do, tudo aquilo que a bíblia diz estiver 

acontecendo, está acontecendo, que pos-

samos “erguer as nossas cabeças”. Que 

saibamos que a nossa Redenção se apro-

xima, que o Reino de graça e paz e justi-

ça, do nosso amado Jesus está chegando.  

Amém! 

A paz do SENHOR. Ele o abençoe.  
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OUTRAS PUBLICAÇÕES DO SITE 

 

PRIMEIROS GRÃOS 

Nesse livro, foram reunidos os primeiros 15 

artigos do Blog Palavra Dele. Aborda diver-

sos temas relacionados ao Reino de Deus. 

 

AOS PÉS DO MESTRE 

Neste livro Sadhu Sundar Singh, conta-nos 

uma experiência única com o nosso Senhor 

Jesus Cristo; de como de uma maneira ma-

ravilhosa teve uma preciosa e reveladora 

conversa com o Mestre. 

 

GEORGE MUELLER DE BRISTOL 

Esse livro conta a vida de um dos mais pro-

eminentes servos de Deus na história. Geor-

ge Mueller foi um homem de fé, e tem ser-

vido de inspiração a muitos crentes ao redor 

do mundo. 

 


