ESTUDO SOBRE AS ULTIMAS COISAS
Apc. 1: 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação.
Devemos nos sentir como João na revelação do Apocalipse, não como um grande profeta ou
grande apostolo, mais sim como um Irmão que passa pelas mesmas aflições, companheiro, ele
poderia se dizer grande porque ele o era mesmo.
Apc. 1:19.
Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
As coisas que vistes. Ou coisas que aconteceram no 1º século, no tempo da Igreja de Éfeso.
A característica mais destacada de cada igreja.
Apc. 2:1-7. Éfeso deixou o do 1º amor. 33dc. Até 100dc.
Período. Da fundação da Igreja (descida do Espírito Santo) até a morte do ultimo apostolo.
Mt. 13:3-9,18-23. A parábola do semeador retrata bem o período desta igreja, durante os séculos
haverá semeadura da palavra e a terra será distinta uma mais bem preparada que outra.
O problema será à oposição que os lavara a deixar o 1º amor.
As coisas que são. Ou que acontecerão durante os séculos com a Igreja aqui terra.
Lc. 21: 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra.
Relacionam-se as outras seis Igrejas de Apc. 2:8- até 3:22
Apc. 2:8-11 Esmirna Igreja perseguida.
Período. Da morte do ultimo Apóstolo até 313dc.
Mt. 13:24-30,36-43. A parábola do trigo e o joio nos mostram que uma semente falsa contraria a
semente semeada pela Igreja de Éfeso seria plantada e cresceria junto, o mal e o bem brotará
juntamente só no final dos séculos o juízo virá.
Apc. 2:12-17. Pérgamo Igreja fiel mais tolera os falsos mestres.
Período. De 313dc. Até 800dc.
Mt. 13:31-32. A parábola do grão de mostarda, nos mostra que nesta época haverá um
crescimento fora do normal na Igreja, a planta que era como hortaliça chegara a ser um lugar
onde a aves façam ninhos. Só que na parábola do semeador as aves serão daninhas para o
plano de Deus, já que comem a semente.
Apc. 2:18-28 Tiatira, Igreja dominada por falsos mestres. Falsas seitas que prevalecem até hoje.
Período. De 800dc. Até 1517dc.
Mt. 13:33. Apc. 17:1-8. Ex. 12:15 Lv. 2:1-3-11. A parábola do fermento escondido na farinha.
A mulher é a referencia a um sistema religioso falso, que nesta época haverá contaminação do
mal nas coisas relacionadas à divindade de Cristo, especialmente quanto á doutrina de sua
pessoa. O fermento representa corrupção. Nesta parábola, o fermento (corrupção), mescla-se
com a farinha. As ofertas de farinha tipificam a pessoa de Jesus.
Apc. 3:1-5. Sardes, Igreja espiritualmente morta. Representa à Igreja católica que ficará até o fim
dos dias.
Período. De 1517dc. Até 1648

Mt. 13:44 e 38. A parábola do tesouro escondido mostra a conexão de Israel com o curso da era
atual. Jesus compra um tesouro, mediante a cruz. O tesouro está escondido em um campo, o
mundo. Com o decorrer do tempo, da era, Jesus não desfruta do tesouro.
Apc. 3:7-12. Filadélfia, Igreja do testemunho fiel. Esta Igreja vive neste tempo caminhando junto
de nós.
Período. De 1648dc. Até 1792dc.
Mt. 13:45-46. A parábola da perola que é a Igreja. A idéia é que o Senhor obtenha duas posses: o
tesouro (Israel) e uma pérola (a Igreja). Esta pérola é um ornamento muito pessoal para Ele.
Assim como uma pérola, a Igreja será propriedade de Cristo, o negociante. Será formada por um
crescimento contínuo. Chegara a ser um adorno para Cristo ao ser levantada das profundidades
onde foi formada. Isto tipifica o arrebatamento.
Apc. 314-21. Laodicéia, Igreja morna. É a Igreja atual na terra da qual nós fazemos parte.
Período. De 1792dc. Até o arrebatamento da Igreja.
Mt. 13:47-50. Apc. 17:15. A parábola da rede. Mostra o juízo no fim do século contra as nações
gentias, sendo que a rede é jogada ao mar. As pessoas malvadas não terão parte no reino que
será instituído.
Conclusão.
Haverá semeadura da palavra de Deus durante os séculos, Que será imitada por uma falsa
semeadura contrária; O reino assumirá imensas proporções externas, mas Se caracterizará por
uma corrupção doutrinária interna: não obstante, o Senhor obterá para si mesmo Um tesouro
peculiar de dentro de Israel e De dentro da Igreja; O século terminará em juízo contra os injustos
que hão de ser excluídos do reino que começa, e os justos serão introduzidos para desfrutar da
benção do reinado do Messias.
De alguma forma isso nos fala que muitas coisas acontecerão entre a 1º vinda do senhor até a 2º
vinda do senhor.
Mt. 24: 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. 5 Porque virão muitos em meu
nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6 E, certamente, ouvireis falar de guerras
e rumores de guerras; vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda
não é o fim. 7 Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e
terremotos em vários lugares; 8 porém tudo isto é o princípio das dores.
2º.Tm. 3:1 Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, 2 pois os homens
serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais,
ingratos, irreverentes, 3 desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, 4 traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de
Deus. Ler até o vers. 9.
2º.Tm. 4:1-5. 3 Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercarse-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos;
1º.Tm. 4:1 Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da
fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios,
Tt. 1:10-16
ATENÇÃO.
Qual a desculpa que as pessoas vão usar para se justificar.

Eles vão dizer que a sua falta de moralidade é tão somente um estilo novo de vida, eles vão
entrar nas escolas, faculdades, Igrejas, câmara de vereadores, deputados, palácios
governamentais, seminários, e em todos os lugares que você não pode imaginar para seduzir os
seus filhos e filhas, Se tornarão os melhores amigos (as) de seus filhos e seus filhos se voltarão
contra você e contra a Igreja e tudo que for puro e santo.
Tudo que acontece entre a 1º vinda e a 2º vinda, são consideradas as ultimas coisas.
Quando João escreveu, ele dizia que já é o tempo do fim.
As coisas que hão de aconteceram, são chamadas as coisas que estão por vir, ou as ultimas
coisas.
Mc. 13:30 Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas
aconteçam. Esta geração conta de João até a segunda vinda do Senhor Jesus para nos buscar.
1817 profecias existem na Bíblia, aproximadamente 27% destas são referentes a eventos que
estavam no futuro ou no por vir.
Algumas se repetem sobrando 737 profecias independentes.
Destas 590 profecias principais.
570 profecias já se cumprirão.
20 eventos que hão de se cumprir diante dos nossos olhos.
Exemplos. Perseguição há Israel, Guerra contra o Iraque. Crescimento do homossexualismo.
Como explicar todas essas profecias e eventos futuros.
Todas as profecias são governadas por dois pontos, a 1º vinda e a 2º vinda do nosso Senhor.
Na 1º vinda ele salvou a nossa alma e o nosso espírito foi regenerado, uma salvação plena não
envolve apenas a nossa alma e o nosso espírito, também tem haver com o nosso corpo.
Um dia nosso Senhor vai voltar e seremos transfigurados, seremos transformados, hoje estamos
ficando mais velhos, a cada dia o nosso homem exterior esta decaindo a cada dia porem o nosso
homem interior se renova.
Quando o Senhor voltar vamos descobrir que não temos essas falhas, carecas, banguela,
manco, estrábica.
Se o Senhor nos transformou porque não nos livra deste corpo mortal, quando o Senhor vai
solucionar todos os nossos problemas de saúde, finanças, emocionais e conjugais.
Como sabemos se o Senhor vai voltar.
333 profecias relacionadas à sua 1º vinda foram cumpridas literalmente.
Sal. 16:10 Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu Santo veja
corrupção.
Mt. 28:6. Não está aqui, porque ressurgiu como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia;
Is. 7: 14 Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à
luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
Mt. 1:23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado EMANUEL, que
traduzido é: Deus conosco.
Todas as profecias relacionadas à sua 2º vinda serão cumpridas, pois Cristo é o centro da nossa
salvação e todas as profecias centralizam-se nele.

De alguma forma a vontade de Deus esta conectada ao seu filho.
Deus alcançou a sua 1º vontade, salvar o homem e se ele fez a 1º parte vai fazer a 2º parte que é
a nossa salvação completa.
Se nos olharmos para o que ele fez, temos a certeza de que ele fará o resto que nos falta, mas
se olharmos para o que ele NÃO fez achamos que ele pode falhar.
Você se preocupa com vontade de Deus e se pergunta por que fui salvo, estou satisfeito comigo
com a Igreja, como os irmãos estão vivendo, você acha que Deus já cumpriu tudo.
Eu fui salvo á 5, 10, 20, anos, onde estou no plano de Deus, o meu crescimento pode ser medido
em 4 planos, em qual fase do plano eu estou, CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVEM, ADULTO.
Deus tem um plano para cada um e cada um vai crescer conforme o plano que Deus traçou.
Como esta o meu crescimento...
A Igreja já cumpriu o seu plano, aqui, na cidade, no Brasil, no mundo, não.
E você acha que Deus vai sofrer derrota, acha que Deus não vai alcançar seu propósito para a
Igreja, em João 17 Jesus orou pela Igreja para que ela fosse uma.
Você acha que Deus não vai responder seu filho, eu sou pecador você é pecador mais Jesus não
se você não acredita na união do corpo de Cristo aqui na terra você esta espalhando o fatalismo.
Estamos-nos dizendo que Deus vai ser derrotado e que nossa carne é forte e depois que nos
decidimos dividir Deus nunca vai nos unir.
Compare aquilo que Deus fez como ele alcançou seu propósito ele vai cumprir o resto. Mt. 24:34.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram.
A agenda de Deus com relação ao casamento esta certa, por isso devemos estudar para saber o
que esta faltando.
Quantos têm orado pela vontade de Deus.
Quantos têm orado pela sua própria vontade.
Você planejou o futuro do seu filho (a) mais qual é seu projeto com missões e a Igreja local.
O que você fez nos últimos 10 anos, você ama ao Senhor, orou quanto a sua vontade foi
alcançada hoje, quanto o Senhor já realizou nesta Igreja, cidade, estamos sendo fieis.
Você acha que a Igreja tem futuro?
Você acha que a Igreja te amanhã?
Deus tem um programa para sua Igreja, em que estagio está a Igreja onde você mora ou
congrega, você acredita que seremos um como Igreja como corpo de Cristo.
Essa é à vontade de Deus que sejamos um.
Haverá uma pequena tribulação e os escondidos serão revelados, como uma separação.
Já sabemos como será a tribulação porque Deus já mostrou no passado.
Ler atos nos primeiros capítulos.
Hoje 70% dos judeus não crêem, 30% não gosta de comentar a assunto, deixe-nos servir do
nosso jeito.

Hoje Israel não é uma cidade religiosa, os Estados unidos tem 84% que se dizem cristãos.
Hoje só algum percentual é como nos tempos de Davi.
Esses Judeus estão ajuntando os utensílios para e reconstrução do templo, mesmo não sabendo
se o messias que eles esperam vem.
Ainda existem os incrédulos que os reprova dizendo, vocês estão perdendo seu tempo.
Mais eles crêem que foram chamados para ajuntar o material para o templo.
Como Deus preparou tal povo para este tempo, esses são os escolhidos, escondidos, valorosos,
povo santo, nação santa, esses homens são tolos aos olhos dos homens.
Aonde se encontra tal homem hoje como Noé que construa uma Arca para salvar os Homens
Daniel que ore pedindo perdão pelos pecados do povo, Sadraque e seus amigos que enfrentam a
fornalha sem negar, homem como Davi segundo o coração de Deus.
Você quer fazer alguma coisa para agradar a Deus mesmo não sendo neste tempo que ele vai
enviar seu filho, ou não seja neste tempo que ele vai realizar o milagre que você espera.
Você pretende ficar nesta Igreja ou não?
Você será um líder aqui ou não?
Você pensa no reino de Deus, na obra de Deus no meio do povo?
Aonde Deus vai encontrar tais pessoas hoje, que desejem ajudar na obra sem interesse.
Deus vai encontrar tal pessoa hoje, que estejam dispostas a dar sem querer nada...
A não ser que Deus encontre algumas pessoas que sejam tolas aos olhos do mundo, pessoas
que acreditem que a Igreja tem futuro e invista nela e creiam que a Igreja será gloriosa.
ATENÇÃO.
O pastor que se aproveitar destas pessoas terá sérios problemas.
Deus vai responder a oração de Jesus.
João 17: 21 a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam
eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.
Onde estão os escolhidos, os vencedores que a Bíblia menciona, alguns estão espalhando o
fatalismo (Não seremos um) mais outros sabem que Deus vai alcançar o seu propósito.
Somos-nos muito espertos, não queremos perder tempo.
Mais como Deus pode obter a Igreja gloriosa se ele não achar no meio do seu povo aqueles
escondidos.
Hoje em Israel tem um povo que nos faz ficar envergonhados como cristãos, mesmo sem o
Espírito Santo, cegos, ainda assim estão usando todas as suas forças e energia preparando o
material para a reconstrução do templo.
É fácil para Deus obter prata, ouro e tudo mais que ele precisa, porem o problema difícil para
Deus é nos moldar, santificar, separar, transformar.
Onde estão os Zacarias, Simeão, as Ana, Maria, Izabel que acreditam na segunda vinda, você
tem toda a teoria sobre a Igreja, mais vivemos sobre está luz, ou somos muito espertos.

A parte impossível é nos colocar no seu propósito, mais o impossível ao homem é possível a
Deus, você quer ser um escolhido (escondido) como Obreiro, Cantor, Diácono, Professor,
Musico, tem o desejo no coração de ser um vaso. Seja.
Comentário.
Em Israel 20 casais que criaram seus filhos dentro de uma redoma de plástico por 13 anos.
Foi criado um curso de Sacerdote de 8 anos. E eles terão trabalho quando o templo for
reconstruído, em 1978 eram 350 jovens, 1979 200 jovens a assim por diante.
A coisa mais difícil hoje é Deus nos moldar para os seus propósitos.
Quando a noiva vai estar pronta.
Eu tenho medo que quanto mais estudamos as profecias, ficamos curiosos e esquecemos que
estamos no fluxo do tempo, o fluir esta acontecendo, os dias são curtos e eu prossigo para o
alvo.
Vamos ver duas profecias.
Sl. 83: 1 Ó Deus, não te cales; não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus! 2 Os teus inimigos
se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. 3 Tramam astutamente contra o teu povo e
conspiram contra os teus protegidos. (escondidos, remanescentes)
Algumas profecias são cumpridas literalmente porque a 2º vinda será literal, mas de alguma
maneira nem os lideres vão perceber, por exemplo, 70% dos Judeus não crêem em nada, mas
no meio deles Deus têm os seus protegidos, os separados como fala o salmo 83:3.
4 Dizem: Vinde, risquemo-los de entre as nações; e não haja mais memória do nome de Israel.
Isso não poderia ter acontecido antes, pois 135 DC Israel havia desaparecido do mapa e se
tornou nação somente em 1948. Procure na historia e você vai encontrar a Palestina, ou Filistia.
Porque Filistia...
Israel saiu do Egito para Canaã e os Filisteus também saíram, Israel veio pelo deserto e passou
por dois corpos de água.
E os Filisteus vieram pelo mar (que significa atalho) todos os Filisteus gostam dos atalhos.
Gn. 10:14 a Patrusim, a Casluim (donde saíram os filisteus) e a Caftorim.
Mar vermelho. 1º corpo de água significa o batismo nas águas.
Rio Jordão. 2º corpo de água que significa o nosso eu morre para que seja feita em mim à
vontade de Deus. 2º Cor. 5:17.
5 Pois tramam comcordemente (com uma mente) e firmam aliança contra ti, ARAFAT, ele disse
eu não sou de mim mesmo represento o Islamismo.
ISMAEL, o maior problema é os Árabes, entre si são inimigos, mais contra Israel são amigos.
Fizeram até uma aliança entre si, assim Como vão fazer uma aliança com o anticristo.
A Europa não se juntou para enfrentar os Estados Unidos apenas, este movimento Europeu está
preparando o caminho que o anticristo vai utilizar para governar.
1º Econômico. Um líder econômico com soluções para a fome, doenças e outros problemas.
2º Religioso. Um líder religioso de grande prestígio na Europa, aceito pelas igrejas no mundo.

3º Militar. Um grande estrategista militar, que fará com que Alexandre o grande, Napoleão, Hitler,
e outros sejam como criança brincado no parque infantil.
Economia, religião e exércitos Europeus vão se tornar um debaixo da liderança do anticristo.
As nações não vão desaparecer, França, Alemanha, continuarão a existir, o que vai acontecer é
que vão usar a mesma moeda, mesmo passaporte, e o mesmo exército e a mesma religião.
Haverá três confederações.
Ezequiel Confederação vinda do Norte.
Ez. 38:1, 39:16. Rússia e seus aliados.
Ex. 9:18-32 Sl. 105:32
Oeste na liderança do anticristo. Européia, de acordo com Daniel capitulo 7 e 8.
Os reis vindo do Leste, Oriente, ou da terra do Sol nascente, leste do Eufrates.
Babilônia fica por ali, é possível que o jardim do éden fosse ali, pois os demônios gostam de
lembrar a sua vitória sobre o homem, os demônios vão comandar um exército.
Apc. 9: 15 Foram, então, soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o
mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. 16 E o número dos exércitos dos
cavaleiros eram de duzentos milhões; e ouvi o número deles.
Para se ter 200 milhões num exército precisamos de no mínimo dois bilhões.
O rio Eufrates vai se secar imitando a maneira como Deus tirou Israel do Egito.
A trindade satânica tenta imitar a trindade divina.
Dragão
imita Deus.
Falso profeta
imita o Espírito Santo.
Anticristo
imita Cristo.
Quem não gosta de Israel.
6 as tendas de Edom (os Herodes vieram desta tribo) e os ismaelitas, Moabe (filhas de Ló) e os
hagarenos, 7 Gebal, Amom e Amaleque, a Filístia como os habitantes de Tiro; 8 também a
Assíria se alia com eles, e se constituem braço forte aos filhos de Ló.
JORDANIA, LIBANO, SIRIA, BABILONIA OU IRAQUE, IRÃ.
Porque eles querem Jerusalém, por causa do monte santo.
12 que disseram: Apoderemo-nos das habitações de Deus.
Mt. 24: 32 Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as
folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33 Assim também vós: quando virdes todas
estas coisas, sabei que está próximo, às portas. 34 Em verdade vos digo que não passará esta
geração sem que tudo isto aconteça. 35 Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não
passarão.
Esta é uma passagem bem conhecida mais mal compreendida.
A segunda vinda esta próxima, Ele esta as portas, no Oriente as casas tem muitas portas, porta
da rua, porta do jardim, porta da casa. Não sabemos na qual porta ele esta e sim que ele esta na
casa.
A figueira representa Israel, que em 14- 05-1948 quando Israel nasceu está próximo o verão.
1º esta geração.Alguns sugeriam 40 anos, você é filho, pai e avô.

Já se foi esta data então começaram a falar de 80 anos.Vejamos a resposta de Jesus.
Mt. 12: 39-42.
Fica entre a 1º vinda e a 2º vinda do Senhor. Vv.34b Sem que tudo isso aconteça.
Vv.32 quando os seus ramos se renovarão e brotarão as folhas.
Temos que juntar aqui outra profecia que Jesus mostrou através de uma afirmação (oral).
A parábola da figueira infrutífera.
Mc. 11: 12 No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. 13 E, vendo de longe uma
figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada
achou, senão folhas; porque não era tempo de figos. 14 Então, lhe disse Jesus: Nunca jamais
coma alguém fruto de ti! E seus discípulos ouviram isto.
Jó. 14: 7 Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não
cessarão os seus rebentos. 8 Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, 9
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova.
Jesus havia saído da casa de Marta em Betânia.
Você acha que Jesus iria sair sem um café da manha desta casa.
Deus tinha um propósito para cada arvore.
Jz. 9:9 Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim
prezam, e iria pairar sobre as árvores? 10 Então, disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina
sobre nós. 11 Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto e
iria pairar sobre as árvores? 12 Então, disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós.
13 Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens,
e iria pairar sobre as árvores?
A figueira é uma arvore singular, pois ela demonstra as quatro estações do ano.
Cheia de folhas e flores é primavera.
Cheia de folhas e frutos pequeninos é verão.
Colheita fruto outono até o final da estação colheita.
Sem folhas é inverno.
Deus não queria que a figueira continuasse enganando, não a árvore e sim a figueira nação.
Secou-se desde a raiz, a nação secou-se, Deus deseja que povo de Israel e a Igreja sejam
verdadeiros.
70 DC. Não ficou pedra sobre pedra do templo e no ano 135 DC Israel desapareceu do mapa e
cumpriu-se a profecia dada através de uma ação.
1948 os seus ramos se renovarão e Israel começou a produzir folhas, depois de 1800 anos.
Há uma lei que se uma nação desaparece por mais de quinhentos anos nunca mais renascera.
1º vamos ver onde Israel representa à figueira.
1ºRs. 4: 20 Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do
mar; comiam, bebiam e se alegravam. 21 Dominava Salomão sobre todos os reinos desde o
Eufrates até à terra dos filisteus e até à fronteira do Egito. 24 Porque dominava sobre toda a
região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o

derredor. 25 Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua
figueira, desde Dã até Berseba, todos os dias de Salomão.
Ao invés de dizer comer e beber, eles diziam essa figueira é minha.
Mas eles não podiam falar isto na época dos Romanos, por causa do imposto, não só Israel mais
Deus tem outras coisas a revelar.
Jl. 1: 4-7. Joel descreve uma coisa que estava acontecendo, uma invasão de gafanhotos.
Em Daniel vemos como seriam estes gafanhotos ou reinos.
Dn. 2: 32 A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços, de prata, o ventre e os quadris, de
bronze; 33 as pernas, de ferro, os pés, em parte, de ferro, em parte, de barro.
7:2-7. Daniel descreve os animais e a estatua.
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Jl. 1:6 veio um povo contra a minha terra.
Jl. 1:7 destroçou a minha figueira, videira.
Jz. 6: 5 Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão,
que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos; e entravam na terra para a
destruir.
Era algo que acontecia no sentido literal mais que demonstrava o que aconteceria com Israel por
toda sua história.
O templo vai ser restaurado.
Mq. 4:1 Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da Casa do SENHOR será estabelecido
no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos.
Jerusalém se tornará o centro do mundo.
Mq. 4:2-8.
Figueira secou-se, a nação foi destruída.
A destruição aconteceu em quatro atos.
1º não ficou pedra sobre pedra, o templo foi completamente destruído, conta-se que no dia da
invasão um dos saldados jogou uma tocha acesa dentro do templo e o fogo derreteu o ouro e
entrou na fendas por causa disto os invasores tiveram que tirar pedra por pedra para levar o ouro.
E quando outro rei veio restaurar o templo havia algumas pedras do antigo templo e o edificador
disse, derrubem estas pedras e removam pois não quero nada do templo antigo.
2º.Em 135 DC a cidade se tornou pagã.
3º.Todos os judeus foram espalhados pela terra.
4º. A nação desapareceu da terra.

1º. A nação de Israel renasceu como um milagre. Eles queriam que a nação fosse criada na
Argentina, ou em Uganda, mais a profecias dizia que a nação iria ser restaurada e retornariam
para sua própria terra, a terra que Deus prometeu a Abraão, eles voltarão de 87 nações
diferentes.
Is. 66: 7 Antes que estivesse de parto, deu à luz; antes que lhe viessem às dores, nasceu-lhe um
menino. 8 Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma
terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem às
dores, deu à luz seus filhos.
Não só a nação renasceu como também.
2º. Eles voltaram para sua própria terra.
3º. Em 1967 na guerra dos 6 dias Israel cresceu e Jerusalém voltou ao seio de Israel.
4º. Uma pedra sobre outra pedra, a restauração do templo antes da volta do Senhor.
Jr.16: 16 Eis que mandarei muitos pescadores, diz o SENHOR, os quais os pescarão; depois,
enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os
outeiros e até nas fendas das rochas.
Is. 43: 5 Não temas, pois, porque sou contigo; trarei a tua descendência desde o Oriente e a
ajuntarei desde o Ocidente. 6 Direi ao Norte: entrega! E ao Sul: não retenhas! Trazei meus filhos
de longe e minhas filhas, das extremidades da terra,
Norte, Ilhas Britânicas, Sul Etiópia.
1991 Ouve uma revolta na Etiópia e 140 mil Judeus voltaram. Sul.
1990-1998 150 mil Judeus Russos. Norte
Polônia, 140 mil. Romênia 96 mil. China. Chile. Rússia.
De 1948 ate 1967 os Judeus voltaram de 87 paises.
Is. 11:11-14.
2º Rs. 17:5-6 1ºCron.5:26
Lc. 21:23 Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias! Porque haverá
grande aflição na terra e ira contra este povo. 24 Cairão a fio de espada e serão levados cativos
para todas as nações; e, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada
por eles.
No ano 135 DC Jerusalém se tornou pagã até 1967 onde Israel ganhou a guerra dos 6 dias
quase todo território voltou a ser de Israel.
Por onde os Judeus estavam espalhados havia um costume de quebrar as taças nos casamentos
os noivos diziam um ao outro no próximo ano em Jerusalém.
Quando celebravam a páscoa falavam mesma coisa.
Sharom 1º ministro de Israel leu este Salmo.
Sl. 137: 1-9.
Há um costume em Israel que diz.
Os nossos olhos são como o planeta, a parte branca é as águas do planeta, e a parte escura é
como a terra, a pupila é Jerusalém , e bem no centro da pupila se vê uma imagem, ali é o templo
de Deus.

Nós usamos para pregar o evangelho mais não se esqueça de devolver.
Is. 49: 13 Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o
SENHOR consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. 14 Mas Sião diz: O SENHOR
me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15 Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho
que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta
viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. 16 Eis que nas palmas das
minhas mãos te gravei; os teus muros estão continuamente perante mim.
Como Deus vê Jerusalém, vê como uma noiva no Velho Testamento assim como no Novo
Testamento. Jerusalém é um testemunho como a Igreja.
Is. 49:17 Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus
assoladores se retiram do teu meio. 18 Levanta os olhos ao redor e olha: todos estes que se
ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o SENHOR, de todos estes te vestirás como de um
ornamento e deles te cingirás como noiva.
A Igreja é uma hoje não, quando a Igreja for Uma como Noiva Jesus Voltará.
Isso era impossível enquanto Jerusalém estava sendo pisada pelos gentios, mais em 1967 na
guerra dos 6 dias em 5-06-1967 a população era de 2.milhões e 700mil. Pessoas e mesmo assim
eles ganharam a guerra.
Os vizinhos eram 110.Milhões.
Soldados de Israel
264.Mil.

Soldados inimigos 465.Mil.

Tanques de Israel

800.Um.

Tanques inimigo

Aviões Israel

350.Um.

Aviões inimigo

2.800.Um.
810.Um.

Israel tem Jerusalém em definitivo sob o seu controle, em especial a parte Bíblica de Jerusalém.
As três descrições do Senhor como Pastor.
Sl. 24: 1-10 Jesus é chamado de o Supremo Pastor. Pedro.
Um dia ele vai aparecer em gloria quando ele voltar na 2º vinda.
Portas Eternas, antes da volta do Senhor Jerusalém vai estar pronta, não vai estar sendo pisada
por gentios.
Uma porta esta fechada, a porta de ouro que esta de frente ao monte das Oliveiras.
Zc. 23:1-23. Ler.
Sl. 22: 1-31 Jesus é chamado o bom Pastor. João 10.
O bom Pastor que morreu por nós, por isso o Quadro da CRUZ ALI.
Sl. 23:1-6. Jesus é chamado o meu Pastor. Heb 13.
Não só morreu mais também ressuscitou, e sua vida de ressurreição está em nós.
Sl. 24:3 o monte do Senhor, o templo.
Os mulçumanos fizeram seus túmulos perto da porta de ouro, pois eles pensam que se o
messias for um Judeu típico ele não vai passar por ali.
1º. Templo de Salomão.

2º. Templo de Zorobabel, ornado por Herodes.
3º. Templo será construído antes da volta do Senhor.
Apc. 11: 1 Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e
mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram.
O anticristo vira antes da volta do Senhor e vai se assentar no templo, o 3º templo um dia vai ser
construído. Zc. 2:2-4.
2º Tess. 2:3-4, Dn. 9:27, Mt. 24:15-21.
Quando você vê o monte Moriá e as Mesquitas ali. Impossível mais se acontecer um terremoto.
Sl. 24:3-4. Quem há de permanecer.
Ml. 3:12 fala do Senhor como Messias, quem pode suportar a sua vinda.
Parábola da figueira em Lucas, fala de outras árvores.
Lc. 21: 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede à figueira e todas as árvores.
Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo.
Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino
Deus. 32 Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.

30
31
de
33

Dn. 4:23 A arvore aqui representa o rei Nabucodonosor, a humilhação do rei é representada por
uma árvore cortada. A continuidade do império é vista na atadura do tronco.
Derrube a arvore mais deixa a cepa. Vers.
15 Mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do
campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da
terra.
Sete tempos ou 2.520 dias nos vers. 31-32. Diz que ele ficou louco.
O rei ficou 2520 dias fora do reino mais, quando se trata do reino já não são dias e sim anos.
2520 anos.
Aconteceu em 539 AC. + 2520= 1981 DC que foi o ano em que Sadam Rusem começou a
reconstruir a Babilônia.
Babilônia seria restaurada assim como o Império Romano.
Is. 13: 17 Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem
tampouco desejarão ouro. 18 Os seus arcos matarão os jovens; eles não se compadecerão do
fruto do ventre; os seus olhos não pouparão as crianças. 19 Babilônia, a jóia dos reinos, glória e
orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou.
Apc. 13:1 Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e, sobre os chifres,
dez diademas e, sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. 2 A besta que vi era semelhante a
leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu
trono e grande autoridade.
Apc. 17:5 Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das
meretrizes e das abominações da terra. 6 Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos
santos e com o sangue das testemunhas de Jesus; e, quando a vi, admirei-me com grande
espanto.
9 Aqui está o sentido, que tem sabedoria: as sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher
está sentada. São também sete reis. Cuntinua.....

