
 

 

   

  
 
 

  
  

   

 

Conhecendo as Grandes 
Revelações Bíblicas; Detalhadas 
Em Ordem e Sequências.  
Amados irmãos! A Paz de Deus esteja com todos vós! Não estou 
escrevendo esses estudos para apavorar ninguém. Mas como dever 
de Atalaia para alertar sobre as profecias que estão para se 
cumprir em breve! Deus revelou através da sua palavra para que 
pudéssemos crer e nos preparar! A única razão de Deus ter criado 
o Mundo, com toda a sua perfeição, é a nossa salvação. Ele não 
quer que nenhum pereça, mas que tenhamos a vida eterna. Que 
Deus os acompanhe nessa leitura. Que a força da palavra de Deus 
os fortaleza. Que a coragem do Espírito Santo os revista. E que a 
vontade do Cordeiro de Deus prevaleça nas nossas vidas. Agora 
passarei uma narração coordenada, me fundamentando em toda 
Bíblia, com bom senso e coerência. Organizando numa sequência, 
as profecias apocalípticas, que estão todas embaralhadas; em um 
grande quebra-cabeça. Comparando textos com textos; dentro dos 
seus contextos. Analisando, qual o propósito de Deus, no seu amor 
por nós (Igreja). Colocando, mais ou menos a época, o tempo de 
cada Trombeta. O que ela significa, aonde, e a quem vai atingir na 
Terra!! 

 11/09/2021  

   



 

Índice Completo 

   6º Selo, 7º Selo as 7 Trombetas e 7 

Flagelos............................................0 

 

Suposições logicas!!!.......................1 

 

7º Selo e a abertura das 7 Trombetas   

 

TROMBETAS...........................2 ao 8 

A Purificação do Santuário........... 13 

O Grande Terremoto......................15 

Final do 7º flagelo..........................16 

Confusão do 3º templo e o futuro 

milênio...17 

O Tempo da Jerusalém terrestre...17 

A vinda do Cordeiro o e Ressoar da 

Última Trombeta...........................20 

Profecias de 

Daniel.........................21 

Visões 2300 Tarde e Manhãs........24 

Explicando as datas e calendários......25 

Providências de Deus; que levou a 

ter plena certeza do dia do grande 

Terremoto.................................26  

Deus na direção do Mundo............27  

Rompimento do Acordo................28 

 

A grande revelação para esses fins 

dos tempos.....................................31 

 Quem são os 144 mil.....................31 

 Duas Testemunhas,  o Candelabro e 

as Igrejas........................................32 

 Dragão, a Mulher e a Serpente.....35 

Dois Tempos do Dragão Besta 

contra o povo Santo.......................36 

  Tempo Final.................................37 

 O tempo de uma geração..............37 

  A Guerra das 3 seitas, Politica 

religiosa de Cristo até o 

Armagedom....................................37 

Estudo do cavalo branco 1º 

Selo.................................................42 

Os 4 cavalos e cavaleiros do 

Apocalipse......................................49 

Marca da Besta e o Selo de 

Deus................................................51 

A Trindade é a Marca da Besta = 

Dragão............................................57 

 Cavaleiro do Cavalo Branco com seu 

Exército........................................59





Estudo do 6º e 7º Selos. 

 As 7 Trombetas e 7 Flagelos. 

No livro Atalaia (pág. 12 a 15) falamos dos 7 Selos, explicando 
que: 
O 1º período o Espirito Santo. 

       O 2º período das Grandes Guerras. 
       O 3º período da Carestia de Alimento. 
       O 4º período da Mortandade (pela fome, violência, e vírus). 
       O 5º não tem tempo. 
       O 6º é um período que vai até o fim dos tempos. 
       O 7º selo só vai abrir as 7 Trombetas. 
       A 7ª é a última Trombeta do fim; é o período que vai abrir e 
cumprir os 7 últimos Flagelos... 
http://www.livroatalaia.com/p_15.php (07/01/2004). 
 

  O PERÍODO DO 6º SELO 

Ap. 6: 12-17. Fala sobre: 
Um grande terremoto;  todos os montes e ilhas serão movidos 
dos seus lugares. 
 A ira de Deus, aos rebeldes pecadores.  
A Vinda de Cristo, nas nuvens, com todos os grandes sinais do 
céu, como está em: 
 Mt. 24: 29-31. Mc. 13.24-27. Joel 2: 31. 
 

O 7º SELO  

Período de 6 a 7 anos. 
 Com as 7 Trombetas e os 7 Flagelos; dentro do 6º Selo. 
AS 7 TROMBETAS = As 4 primeiras serão acontecimentos 
vindo do espaço, por ordem e vontade de Deus.  
As outras duas (de 2 AI, AI), de lutas entre os homens 
violentos. 
No fim da 7ª Trombeta dará a ressurreição e o julgamento; 
antes acontecerá a abertura dos 7 Flagelos:  
Ap. 15: 5-8. Que abre o Santuário no céu.  
Com um período de 3 anos e meio: que é o terceiro AI. 

Ap. 11:15-19- Abriu-se então, o santuário de Deus que 
se achava no céu, e foi vista a arca da Aliança no 
santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, 
terremoto e grande saraivada.  

http://www.livroatalaia.com/p_15.php
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Esses dois acontecimentos, estão no 7º (último) Flagelo Ap. 16: 

18-21. 
O terremoto: Será na ressurreição das duas Testemunhas, no 
fim dos 1260 dias Ap. 11: 13.  
A grande saraiva: Ap. 16:21, Vai se dar no Armagedom; com a 
morte do anticristo. 
 
Mas antes, tem muitos acontecimentos gravíssimos que vão 
abalar: o mar, a terra e os que nela habitam. 
Isso é escondido, ignorado e mal interpretado, na Igreja, ao 
povo Judeu, e ao Mundo. 
Nas primeiras 6 trombetas: É Deus começando a punir aos 
homens da terra, pelos seus ateísmos e suas perversas, 
maldade, ao próximo e a Deus.

Suposições Lógicas!!! 
Se colocarmos um tempo de 4 meses de 28 dias (É o tempo de 
uma safra, João 4: 35-). Daria 16 meses as 4 primeiras 
trombetas. 
A 5ª tem certo 5 meses, somando a meia hora, de silêncio no 
céu, que vai ser 1 ano do Jubileu Judaico de 2/10/25 a 
22/09/2026 com 354 dias. 
Colocamos os 12 meses no silêncio no céu, e nove na 6ª 
trombeta, porque tem de dar: 
Um total certo de 42 meses a metade dos 7 anos!  
A soma seria 12 + 4x4= 16 + 5 + 9 = 42 meses. 
 
Se colocarmos 9 meses para a 6ª trombeta: 
No 5º mês (em 6 a 9/10/2028) se levantaria as duas 
Testemunhas, (para profetizar) que vão agir, na época dos 7 
flagelos, nos 1260 dias, e no 8º mês vem os 42 meses = 42 x 
28= 1176 dias, que vão dominar Israel e a cidade de 
Jerusalém, (Ap. 11: 2- porque foi dado aos gentios; estes, 
por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade 
santa) que vão acabar junto, no Grande Terremoto, em 
(22/03/2032) na morte, e ressurreição das duas testemunhas. 
O Anticristo Vai agir 42 meses Ap. 13: 5 mas só vai ser 
eliminado no Armagedom, na Grande Saraiva 1 mês depois do 
terremoto!!! 
Agora vamos falar das 6 terríveis trombetas, num período certo 
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de 42 meses, da primeira metade da semana, dos 7 anos da 
visão, das 70 semanas = anos de 

 
 Daniel 9: 20-27- Ele (o povo Judeu) fará firme aliança com 
muitos por uma semana; na metade da semana, fará 
cessar o sacrifício e a oferta de manjares; sobre a asa das 
abominações virá o assolador, até que a destruição, que 
está determinada, se derrame sobre ele. (O povo e o 
assolador anticristo!) 

Os 7º Selo e a Abertura Das 7 Trombetas  

Ap. 8: 1- Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve 
silêncio no céu cerca de meia hora. 
2- Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante 
de Deus, e lhe foram dadas sete trombetas.  

(Esse silêncio de cerca de “1 ano” vai ser o divisor; o fim do 4º 
selo ultimo cavalo, o início dos 7 anos, esse período é para 
completar o número dos 144 mil selados). 

 

 

Apocalipse 8. 7- O 
primeiro anjo tocou a 
trombeta, e houve 
saraiva e fogo de 
mistura com sangue, 
e foram atirados a 
terra. Foi, então 
queimada a terça 

parte da terra, e das arvores, e também toda erva 
verde.  
Isso dará em Israel, e todas as nações ao redor, numa 
terça parte da Terra; profecia de Joel: 1: 10 – 11- 
Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre 
o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do 
campo. (Como diz ai, vai se dar no inverno em Israel! Mais 
ou menos de Novembro a Janeiro de 2027); 
 V. 15- Ah! Que dia! Porque o Dia do Senhor está perto 
e vem como assolação do Todo-poderoso.  
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V. 16, 17, 18 e 19- A ti, ó Senhor clamo, porque o fogo 
consumiu os pastos do desertos, e a chama abrasou 
todas as árvores do campo. 
V. 20- Também todos os animais do campo bramam 
suspirantes por ti; porque os rios se, secaram, e o 
fogo devorou os pastos do deserto. (Nações com 
muitos desertos) 

Deus fala também em Isaías 10: 17- 23. Mais em Zacarias: 11: 
1- 3. Abre, Ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo 
consuma os teus cedros. 

Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as 
mais excelentes árvores são destruídas; chorem, 
carvalhos de Basã, porque a densa floresta foi 
derribada. 
Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é 
destruída! Eis o bramidos dos filhos de leões, porque 
foi destruída a soberba do Jordão. 

Em Jeremias 25: 15-38.   
29-Pois eis que na cidade que se chama pelo meu 
nome começo a castigar; e ficareis vos de todo 
impune? Não, não ficareis impune, porque eu chamo a 
espada sobre todos os moradores da terra, diz o 
Senhor dos Exércitos.  

Como Fala aos gentios da grande Israel de Deus. 
1ª Pedro 4: 17- Porque a ocasião de começar o juízo 
pela casa de Deus é chegada; ora; se primeiro vem por 
nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao 
evangelho de Deus. 

Isso já está começando, com o povo Cristão, na grande 
tribulação do quarto cavalo amarelo. (Ap. 6:7-8) Vai provar nós 
todos; na fé, no amor ao próximo, na confiança e perseverança 
em Deus; dentro das Igrejas Cristãs (todas) que representam a 
última Igreja Laodicéia! 
 

  

 Ap. 8:8- O Segundo anjo 
tocou a trombeta, e uma 
grande montanha 
ardendo em chama foi 
atirada ao mar, cuja terça 
parte se tornou em 
sangue;  
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9- e morreu a terça parte da criação que tinha vida, 
existente no mar, e foi destruída a terça parte das 
embarcações. (Mais ou menos de Março a Abrir de 2027) 

Esse terrível acontecimento será no Oceano Atlântico. 
Ele tem uma terça parte de todos os oceanos; 
Muitas Cidades costeiras vão ser atingidas, com essa grande, 
Tsunami. 
Vidas poderão ser salvas, mas os prejuízos serão enormes! 
Navios e plataformas de petróleo serão destruídos. 
Imaginem o caos, carros e caminhões sem combustíveis para 
transporte de alimento! 
Jesus já tinha falando desse acontecimento no MAR: 

Lucas 21: 25- Haverá sinais no sol, na lua e nas 
estrelas; sobre a terra, angústia entre as nações em 
perplexidade por causa do bramido do mar e das 
ondas; haverá homens que desmaiarão de terror e pela 
expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo; pois 
os poderes dos céus serão abalados. 

É semelhante ao 2º flagelo Ap.16:  
3- Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se 
tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser 
vivente que havia no mar. (todos os MARES!).    

  

Apocalipse: 8. 10- O 
terceiro anjo tocou a 
trombeta, e caiu do 
céu sobre a terça 
parte dos rios, e 
sobre as fontes das 
águas uma grande 
estrela, ardendo 

como tocha.  
11- O nome da estrela é absinto; e a terça parte das 
águas se tornou em absinto, e muitos homens 
morreram por causa dessas águas, porque se 
tornaram amargosas. 

Provavelmente (pela lógica) cairá onde não foram atingidos 
pelas duas primeiras. 
 Seria o Continente Asiático, suas montanhas do Himalaia, que 
formam as grandes geleiras, muitos rios e fontes que 
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abastecem a terça parte da população da Terra; China e Índia! 
(Mais ou menos de Maio a Julho de 2027) 
É quase igual o 3º flagelo, mas esse vai atingir toda terra!  

Ap. 16:4- Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas 
fontes das aguas, e se tornaram em sangue.  

 

 

 Apocalipse 8. 12- O 
quarto anjo tocou a 
trombeta, e foi ferida a 
terça parte do sol, da 
lua e das estrelas, para 
que a terça partes deles 
escurecesse e, na sua 
terça parte, não brilhasse, 

tanto o dia como também a noite.  
Isso causará um grande impacto nas plantações, e um frio 
intenso em toda Terra!!?  
Muitos sofrerão por não estarem preparados para esse grande 
CAOS no Sol e no clima.           
Creio que esses “4 meses” sedará no outono e na primavera 
dos dois hemisférios, sul e norte. (Mais ou menos de Agosto a 
Outubro de 2027) 
Porque se der no inverno de um lado morreria tudo da metade 
do planeta! 
Isso contraria as teorias e previsões dos cientistas, com o 
aquecimento Global!  
Essa 4ª trombeta vai ser uns 3 a 4 anos antes e bem ao 
contrário do frio. 
 Ao estremo calor do 4º flagelo 

 Ap. 16: 8- O quarto anjo derramou a sua taça sobre o 
sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo.  
9- Com efeito, os homens se queimaram com intenso 
calor.... 
Ap. 8: 13- Então, vi e ouvi uma águia que, voava pelo 
meio do céu, dizia em grande voz: AI! AI! AI dos que 
moram na terra, por causa das restantes vozes das 
trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. (Cada 
trombeta um AI e cada AI será uma grande tribulação aos 
Judeus e ao mundo) 
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Ap. 9. 1-12-  
O quinto anjo tocou a 
trombeta, e vi uma 
estrela caída do céu na 
terra. E foi lhe dada a 
chave do poço do 
abismo. (Já estava caída 
na terra, só aí vai começar 

agir nos seus súditos, a besta que surge do abismo)  
Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço 
como fumaça de grande fornalha, e, com a fumaceira 
saída do poço, escureceu-se o sol e o ar.  
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra; e 
foi-lhe dado poder como o que têm os escorpiões da 
terra. 
E foi lhe dito que não causassem danos à erva da 
terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore 
alguma e tão-somente aos homens que não têm o selo 
de Deus sobre a fronte.  
10- Tinham ainda cauda, como escorpião, e ferrão; na 
cauda tinham poder para causar dano aos homens, 
por cinco meses.  
11- e tinham sobre eles, “como seu rei”, o anjo do 
abismo, cujo nome em hebraico é Abadom, e em 
grego, Apoliom. (Como seu rei! Ele ainda estará oculto ao 
mundo!) 
12- O primeiro AI passou. Eis que depois destas 
coisas, vêm ainda dois ais. 
 (Duas Trombetas!) 

O anjo do abismo = a Besta que surge do abismo é o anticristo, 
que está para se revelar ao Mundo; como fala em Daniel 8.  
Ele é o Rei do povo da Grécia, muçulmano. 
Seus seguidores odeiam os Cristãos e Judeus. 
Com ajuda dos Cristãos zelotes violentos, levantados pela 
pobreza estrema; serão uns gafanhotos famintos. 
Causarão grande tormento por 5 meses no Mundo com 
revoluções, fome, violência, roubo, angústia e depressão ao 
ponto de desejarem a morte, que fugirá deles. 
Só os que forem selados com o nome do Pai e do Filho 
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Cordeiro; no seu exemplo de humildade, mansidão, paz e 
amor; estarão imunes a qualquer tribulação. 
Quem não ter esse selo, estarão se odiando, matando uns aos 
outros, no decorrer do 4º selo do 4º cavaleiro, o da morte. 
Quando o cavalo começar a galopar, para o fim com a 4ª parte 
da humanidade morta pela peste, fome e a violência; vai ser 
como disse Jesus em Mateus 24: 

12- E, por se multiplicar a iniquidade; o amor se 
esfriará de quase todos. 
13- Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será 
salvo.  

Também fala para os fiéis da perfeita Igreja Filadélfia. 
 Ap. 3: 10- Porque guardaste a palavra da minha 
perseverança, também eu te guardarei da hora da 
provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para 
experimentar os que habitam sobre a terra. (Guardado 
não é arrebatado; ou tirado da tribulação, mas até mortos, 
mas não perderão a coroa da vida) 
Como fala na quarta voz Ap:14:13- Então ouvi uma voz 
do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos 
que desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o 
Espirito, para que descansem das suas fadigas, pois 
as suas obras os acompanham. (Desde os mortos nas 
arenas pelo Dragão, a I Besta e a II Besta e ainda os que 
vão ser fiéis até o fim dos tempos) 
 

São os mesmos gafanhotos, e 
suas caraterística; só que 
esses vão marchar contra 
Israel, vão tirar o Sacrifício 
diário. 
Aonde começará a grande 
tribulação a Israel e ao Mundo 

com os 7 flagelos!  
O período das duas Testemunhas que profetizarão 1260 dias 
Ap. 11: 3-14. 
Zacarias 4: 1-14-. Na 5ª visão do candelabro entre os dois 
ungidos! 
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Nesse mesmo tempo da 6ª trombeta que abre a 7ª trombeta 
para cumprirem juntas. 

 

  

 

V. 15- O sétimo anjo tocou a Trombeta, e houve no céu grande 
vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor 
e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos.
Na 7ª Trombeta se dará a ressurreição e o julgamento bem no 
fim; antes se dará abertura dos 7 Flagelos: Ap. 15: 5-8. Que 
abre o Santuário no céu.  
Com um período de 3 anos e meio: Que é o terceiro AI.  
Nesse tempo que Israel vai ser atribulado, Provado e 
purificado, para a aceitação do Cristo Cordeiro, o Candelabro 
de 7 lâmpadas, seu corpo, a Igreja Ap. 1: 20- E Cap. 2 e 3. 

Ap. 11:15-19- Abriu-se então, o santuário de Deus que 
se achava no céu, e foi vista a arca da Aliança no 
santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, 
terremoto e grande saraivada.  

Esses dois acontecimentos estão no 7º último Flagelo Ap. 16: 
18-21. 
O terremoto: Será na ressurreição das duas Testemunhas, no 
fim dos 1260 dias Ap. 11: 13.  
A grande saraiva: Ap. 16:21, Vai se dar no Armagedom; com a 
morte do anticristo. 
 
 

    

 
15- Foram, soltos, os quatros anjos que se achavam 
preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que 
matassem a terça parte dos homens.  
16- O número dos exércitos da cavalaria era de vinte 
mil vezes dez milhares; eu ouvi o seu número. (200 
milhões) 
17... A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, 
e de sua boca saia fogo, fumaça e enxofre.  
19- Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua 
cauda, era como serpente... 

JOEL profetiza sobre esses terríveis gafanhotos:  
1: 4. O que deixou o gafanhoto cortador comeu-o, o 
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gafanhoto migrador; o que deixou o migrador comeu-o 
o gafanhoto devorador; o que deixou o devorador 
comeu-o o gafanhoto destruidor. 

Um exército de 200 milhões contra Israel, nessa hora se 
cumprirá muitas profecias de vários profetas. 
 Mas quase todos hoje estão confundindo essas importantes 
profecias!     

 

Os Gafanhotos 
 

 Joel 1: 6- Porque veio um povo contra a minha terra, 

poderoso e inumerável; os seus dentes são dentes de 

leão, e ele tem os queixais de um leoa. Ap. 9: 8- (dentes 

de leão!) 

Joel 2: 1-10: 1- Tocai a Trombeta em Sião e daí voz de 
rebate no meu santo monte; perturbem-se todos os 
moradores da terra, porque o Dia do Senhor vem, já 
está próximo. 
2- Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvem e 
negridão! Como a alva por sobre os montes, assim se 
difunde um povo grande e poderoso, qual desde o 
tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá 
pelos anos adiante, de geração em geração. 
3- A frente dele vai fogo devorador, atrás chamas que 
abrasa; diante dele, a terra é como o jardim do Éden; 
mas atrás dele, um deserto assolador, nada lhe 
escapa.  
10- Diante deles, treme a terra, e os céus se abalam; o 
sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu 
resplendor (Escurecem de fumaça, não é os sinais 
final da vinda de Cristo!). 
 

Jesus profetizou em Mateus 24: 15- Quando, pois, virdes o 
abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no 
lugar santo (quem lê entenda), 

16- Então, os que estiverem na Judeia fujam para os 
montes; (E outras recomendações) 
21-  Porque nesse tempo haverá grande tribulação, 
como desde o princípio do mundo até agora não tem 
havido, nem haverá jamais.  
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22- Não tivessem aqueles dias sido abreviados, 
ninguém seria salvo; mas por causa dos escolhidos, 
tais dias serão abreviados.  

Jesus deu o alerta em Mateus 24: 25- vede o que tenho 
predito.  
Aos Judeus convertidos; como alertou Jesus em Lucas (21: 
20-24) aos Cristãos e aos Judeus da Igreja, que habitavam em 
Jerusalém, na destruição da Cidade, do Templo, no ano 70.  
Muitos cristãos que acreditaram nessa profecia, se salvaram 
fugindo!  
Jeremias profetisa sobre esse dia no 4: 6- 31 e + o 6: 1-26... 
Jesus confirmou esse tempo terrível que fala em Daniel 12: 

 1- Nesse tempo (...) haverá tempo de angústia, qual 
nunca houve, desde que houve nação até aquele 
tempo; mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo 
aquele que for achado escrito no livro. 
2- Muitos dos que dormem no pó da terra 
ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para 
vergonha e horror eterno. (Se vê bem que esse horror, 
ainda vai acontecer antes do fim!). 

Jesus fala desses dias atribulados de fuga até a sua 2ª vinda! 
Em Mateus 10: 23- Quando, porém, vos perseguirem numa 

cidade, fugi para outra; porque em verdade vos digo 
que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, 
até que venha o Filho do Homem. 

Também Fala sobre: o Exército e o sacrifício diário nesses três 
textos. Vai ser acabado o poder da espada do povo Judeu; 
Daniel 11: 29-31. E + Daniel 8:  

11- Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército; 
dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário 
foi deitado abaixo. (Não fala da destruição de 3º templo!) 
12- O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, 
por causa das transgressões; e deitou por terra a 
verdade, e o que fez prosperou. (A Verdade, a palavra 
de Deus, a Bíblia João 17:17) 

Sobre isso + Dn. 11: 35 e Joel 1: 9 e 13. 
Dos gafanhotos ainda em Joel 2: 1 -10 e + Amós 7: 1 – 9. Deus 
fala em Isaías 13: 9-  

12- Farei que os homens sejam mais escassos, do que 
o ouro puro,  mais raros do que o ouro de Ofir. 

Também em Isaías:   
4: 1- Sete mulheres naquele dia lançarão mão dum 
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homem, dizendo: Nós mesmas do nosso próprio pão 
nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos; 
tão-somente queremos ser chamadas pelo teu nome; 
tira o nosso opróbrio. 

 
Texto confuso, que só se entende nesse contexto!  
Vemos que esses dias vão ser terríveis do julgamento de Judá 
e de Jerusalém. 
Onde será quebrada toda arrogância, orgulho dos homens e 
das mulheres nessa grande tribulação. 
Só depois de muita angústia e humilhação o povo Judeu, 
largará as armas e virão aceitar o Cristo, Cordeiro e sua, nossa 
amada Igreja... 

Fala Daniel: 12: 7... Que isso seria depois de um tempo, 
dois tempos e metade de um tempo. E, quando se acabar 
a destruição do poder do povo santo, estas coisas 
todas se cumprirão.  
Nessa época foi dado a João Ap. 11... medir o Santuário 
de Deus, e o seu altar, e os que naqueles adoram;  
2- mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e 
não os meças, porque foi dado aos gentios; estes, por 
quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade 
santa.(de 16/12/2028 a 22/03/2032) 

A partir da 6ª trombeta, as duas testemunhas, estarão (por 
ordem de Deus) com todo tipo de flagelos contra os arrogantes 
pecadores Judeus e gentios. 
Mas haverá um grande avivamento na tribulação, como fala em 
Daniel 11:  
32- Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, 
mas o povo que conheceu ao seu Deus se tornará forte e 
ativo. 

33- Os sábios entre o povo ensinarão a muitos; 
todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro 
e pelo roubo, por algum tempo.  
34- Ao caírem eles, serão ajudados com pequenos 
socorros, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. 
(Muitos passarão para o lado do anticristo!) 
35- Alguns dos sábios cairão para serem provados, 
purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, 
porque se dará ainda no tempo determinado. 

Deus confirma também essa  profecia do tempo do fim em 
Zacarias 14: 
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2- Porque eu ajuntarei todas nações para a peleja 
contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas 
serão saqueadas, e as mulheres forçadas; metade da 
cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo 
não será expulso da cidade.  
(Nesse tempo haverá cativeiro!! E os que ficarem serão 
provados pelo anticristo!) 
Deus fala a todos nós em Zacarias 13: 8- Em toda terra, 
diz o SENHOR, dois terços dela serão eliminada e 
perecerão; mas a terceira parte restará nela.  
9- Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a 
purificarei como se purifica a prata, e a provarei como 
se prova o ouro; ela invocará o meu nome, e eu a 
ouvirei; direi: é o meu povo e ela dirá: o SENHOR é 
meu Deus. 

 Não que essa terceira parte serão todos salvos. 
 Mas aqueles que perseverarem na tribulação do Mundo, como 
as virgens prudentes. 
 Tiverem fé, e a lâmpada acessa, até a vinha do Noivo.  
Paulo, falou, do seu povo Judeu de Israel 3 capítulos, em 
Romanos 9 a 11, sobre a sua rejeição, e sua redenção dos 
remanescentes. 
 Os 7 mil homens, que não dobraram os joelhos a Baal; que 
isso seria vida dentre os mortos.  
Isaías profetiza sobre esse tempo do capítulo 25 a 29. 

Deus profetiza por Zacarias: 12- 10- E sobre a casa de 
Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o 
espírito da graça e de súplicas; olharão para aquele a 
quem traspassaram; pranteá-lo-ão como quem 
pranteia por um unigênito e chorarão por Ele como se 
chora amargamente pelo primogênito.  
Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém... 

A Purificação do Santuário 
Em Daniel 8:14- Ele me disse: Até duas mil e trezentas 
tardes e manhãs; e o santuário será purificado.  
Essa Purificação do santuário se dará no tempo do 
Grande Terremoto.  
Ap. 16: 18- E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e 
ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual 
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desde que há gente sobre a terra; tal foi o terremoto, 
forte e grande.  
19- E a grande cidade se dividiu em três partes, e 
caíram as cidades das nações. 
Em Ap. 11: 13- Naquela hora houve grande terremoto, e 
ruiu a décima parte da cidade, e morreram, nesse 
terremoto sete mil pessoas;  
(É um Nº simbólico! Vai ser muito mais +++!) 

Podemos até concluir a direção desse terremoto; pela profecia 
de Zacarias 14: 

4- Naquele dia, estarão os seus pés sobre o monte das 
Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o 
oriente; o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, 
para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale 
muito grande; metade do monte se apartará para o 
norte, e a outra metade, para o sul. 

Fundamentado nos textos vemos que o Monte das Oliveiras 
vai partir em duas partes  
Em direção a Jerusalém, vai fazer um Y dividindo em três 
partes a Cidade. 
 Matando uma multidão de Muçulmanos. 
 Que estarão festejando a morte das duas testemunhas. 
 Como foi na revolta e morte do Levita Corré; em disputa com o 
sacerdote Arão. 
 Deus, através de Moisés, purificou o Tabernáculo, mostrou, 
separou os verdadeiros adoradores, fez que a Terra os 
tragasse, ele, todos e tudo ao seu redor (Nm. 16).  
Assim, vai ser o lugar do Templo, Murro das lamentações, A 
Porta Dourada; esplanada das mesquitas dos Muçulmanos; e 
até os seus cemitérios, com todos eles, numa décima parte de 
Jerusalém. 
 
Nesse dia, Deus vai mostrar a todos os soberbos, ignorantes e 
violentos Judeus, Muçulmanos e Cristãos. 
Quantas lutas, e mortes de Judeus, com Tito, Adriano. 
E depois com os Cristãos e muçulmanos com as Cruzadas, 
cavaleiros Templários. 
Eles lutaram e continuam lutando; essas três religiões por 
idolatria de lugares e Templos luxuosos feitos por mãos 
humanas. 
Com lutas e guerras, negam o exemplo, e o sacrifício do Cristo 
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Cordeiro e o seu corpo que é a Igreja, onde os membros são as 
pedras vivas no Santuário de Deus. (1º Pedro 2: 5-10). 
Jesus Cristo o Cordeiro profetizou em: Lucas. 13- 

35- Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em 
verdade vos digo que não mais me vereis até que 
venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do 
Senhor. 

Como Jesus falou há Samaritana João 4: 20-24.  
21- Disse-lhe Jesus: Mulher,  pode crer-me que a hora 
vem, quando nem nesse monte e nem em Jerusalém 
adorareis o Pai.  
23- Mas vem a hora e já chegou, em que os 
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e 
em verdade; porque são esses que o Pai procura para 
seus adoradores. 

Neste Tempo muitos dos Judeus se convencerão que Jesus 
veio. 
 Para substituir a lei "olho por olho, dente por dente" pelo amor 
ao próximo. 
 O templo pela Igreja, Jesus na purificação do templo, os 
Judeus queriam um sinal. 

João. 2-19- Jesus lhes respondeu: Destruí este 
santuário, e em três dias o reconstruirei.  
20- Replicaram os Judeus: Em quarenta e seis anos foi 
edificado este santuário, e tu, em três dias, o 
levantarás?  
21- Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. 
(Corpo é a Igreja, onde Ele é o cabeça e nós seus 
membros; Igreja Casa de Deus; 1º Tm.3: 15).  
 

O Grande Terremoto 

 
Esse grande  terremoto está em  
Ap. 11.13 e no 7º Flagelo Ap. 16. 
18- E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e 
ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual 
desde que há gente sobre a terra; tal foi o terremoto, 
forte e grande.  
19- E a grande cidade se dividiu em três partes, e 
caíram as cidades das nações. 
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 E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o 
cálice do vinho do seu furor da sua ira.  
20- Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram 
achados.   

Só no capítulo 18. Versos 10, 17 e  
19- em uma só hora, foi devastada.  
Falando 3 vezes. (O terremoto pode atingir Roma! Como 
vai ser em Jerusalém!) 

Já no 18: 1 a 8- Por isso, em um só dia (1 mês) sobrevirão 
os seus flagelos: mortes, prantos e fome; e será 
consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor 
Deus, que a julgou.  

(Fome não se passa em 1 só dia, essa parte vai ser para a 
Grande Babilônia mãe e suas filhas) 

 
Fala do intervalo, entre o TERREMOTO e a SARAIVA Deus 

vai dar o castigo, Ap. 16:  
19- E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-
lhe o cálice do vinho do seu furor da sua ira.  
Deus vai usar o próprio anticristo, e seus seguidores, (10 
reis) que odeiam todos Cristãos; para cumprir sua ira 
contra a grande Babilônia! 
 Ap.17: 16. = Ap. 18: 1-8. E vai se cumprir: (Em um só dia 
= 30 dias.  
Se cumprirá o 7º flagelo o fim do último AI = tribulação!) 
Outras profecias, sobre esse terremoto Mundial em; 
Lucas. 21. 11, Zacarias 14: 4 e Ezequiel. 38: 20- E Todos 
os muros desabarão por terra. Isaías 24; 19- 23... 
Será que ficará um edifício em pé!  
Vai ser a maior tragédia em toda a terra! 

 

Final do 7º flagelo. 
A Grande Saraiva.  

 
Que vai cumprir  junto com o 6º Flagelo que acontecerá no 
Armagedom. 
O lagar da ira de Deus Ap. 14: 17-20 Com o anticristo e seus 
10 reis. 
Todas as nações da terra contra a nação de Israel. 
Israel, sem o seu poderoso exército; mas o Cristo e os 144 mil, 
vão estar em socorro do seu humilde povo convertido e santo!  
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Ap. 20: 7- 9- Marcharam, então, pela superfície da terra, 
e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade 
querida; desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.  
Em Daniel 8: 25-(...), mas será quebrado sem esforço de 
mãos humanas. 

Esse, será o fim da besta, Dragão satanás, que saiu do abismo 
de mil anos e seus seguidores, tem mais esses textos 2º.Ts. 
2:8- (...) O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e 
o destruirá pela manifestação de sua vinda.  
Confirmando ainda no Ap. 17: 14- e 19: 19. 
Fala desse grande dia, onde Deus vai pedir juízo aos Dragões; 

em Isaías 27:  
1- Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura 
espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o 
dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está 
no mar. 

A confusão do 3º templo e o futuro milênio 

A nova Jerusalém que desse dos Céus é a noiva, a esposa 
do Cordeiro de Deus.  
Ap. 21: 9 – 27 e 22: 1 – 5 A noiva é a Igreja. 
Mesma simbologia do Templo, e Jerusalém de Ezequiel 40, até 
o 48 Comparar o 48: 30-35= As 12 portas para as 12 tribos de 
Israel dividindo três portas para cada três tribos de cada pontos 
Cardeais e Ap. 21: 12, 13-  
 
Vamos comparar mais Ezequiel 47: 12- O rio de águas que sai 
do Santuário, se compara com Ap.  21: 12- 13 e 22 de 1 a 5. 
Também o Templo simboliza o Tabernáculo o Santuário de 
Deus que é o Cristo cordeiro.  
Fala em Ezequiel 37: 26-28 = Ap. 21: 3 e 22.  
Mais Isaías 62: 1-12 e 65: 15- 25 e 66: 1-24.  
Fala de uma Jerusalém celestial, que começa aqui com a Igreja 
e terminará na glória dos Céus. 

O Tempo da Jerusalém terrestre! 

A guerra dos 6 dias! Foi quando Israel tomou toda a Jerusalém 
de 5 a 10/06/1967 até 10/06/2032, daria 65 anos de 365 dias; 
65x365=23725 dias convertermos em meses de 28 dias = 
12x28x70= 23520 dias =23725 – 23520 daria 70 anos e sobra 
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205, dias que dá 6 meses judaico, da purificação de 22/03/32 a 
Expiação de 15/09/32= 177 dias  e sobra 28 dias convertendo 
os 205 – 196= 9 dias que são 7 meses profético sobra 9 dias 5 
vai até à Festa do Tabernáculo e mais 4 dias... Como a sobra 
dos 28 dias que pode ser simbolicamente 4 semanas, ou + um 
mês ou + 7 meses ou + 1 ano... 
 
Outro exemplo surpreendente de data; que fechará com a de 
Jerusalém! O de Daniel 12: 

12- Depois do tempo em que o sacrifício diário for 
tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 
mil duzentos e noventa dias. 

Explicando: Os 1290 dias; Partindo do fim do sacrifício diário 
em 16/12/2028 a 28/06/32 dará 18 dias a mais do aniversário 
de 10 de junho da tomada de Jerusalém (na guerra dos 6 dias) 
em 1967 na época dia 2 de Sivan que cairá em 12/05/32.  
1 mês atrás porque eles colocaram 1 mês extra  
Outro exemplo partindo de 16/12/2028 a 22/03/2032= 1192 + 
173 vai dar em 11/09/2032=1335 dias que profetizou   

Daniel 12: 
 13- Bem-aventurado, o que espera e chega até mil 
trezentos e trinta e cinco dias.  

Esse dia vai dar bem na data de 11/09/2032 + 4 dias; 15 dia 
da expiação purificação. Essa profecia foi, e é, a mais 
importante, que abalou o mundo, Político-religioso: Foi ela, 
que nos deu entendimento, e abriu todas as outras 
profecias apocalítica. 
Esse Dia dos 20 anos é um marco! Para a história a seguir! 
Daqui a 4 dias; começa o ano do Jubileu: No dia 15 da 
expiação: Com o começo do toque da Trombeta! 
https://www.facebook.com/comunidadelivroatalaia/videos/5279
80371601149  
Mais 4 anos, outro marco no Mundo!  
A Expiação profética em 11/09/2025 
 Mais 7 anos, repete esse mesmo dia 11 a 15 da Expiação! Aí 
encera um Tempo no Mundo!  
De todas as profecias dadas por Deus aos homens... 
Do tempo de Deus de 7 anos de 28x12x7= 2352 dias e os 7 
anos; que vai ser de 11/09/2025 a 11/09/2032= 2557 dias; 
diferença de 205 dias: Que dá 7x28 = 196 sobra 9 dias 4 até a 
Expiação e mais 5 dias! Que vai até o Tabernáculo, Esse é um 
Período de Deus!! 
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 Pode ser 4 Dias! 4 Semanas! Ou 4 Meses!! Ou + 7 meses!  
Daí é só esperar a ressurreição, o Julgamento, e o Bendito 
Filho, e o Pai, que nos deu essas, maravilhosas profecias, para 
esse fim dos tempos! 
Eu creio que foi aqui que Jesus falou em Mateus 24: 

 22- Não tivessem aqueles dias sido abreviado, 
ninguém seria salvo; mas por causa dos escolhidos, 
tais dias serão abreviados.  

 
Essa sobra de 7 meses, que vai ser usado no final depois do 
Terremoto na purificação do Santuário em 22/03/2032!! Para o 
grande avivamento até a Vinda do Cristo nas nuvens... 
Muitos estão confusos, crendo e pregando um futuro milênio. 
Que já vivemos, e estamos no fim, com a amada Igreja. 
Com Cristo regendo esse Reino de Deus; como o Verbo de 
Deus.  

Ap. 19: 16- Tem no seu manto e na sua coxa um nome 
inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.  
Sendo o Pastor e Sumo-sacerdote, a Cabeça do Corpo da 
Igreja.  Ap. 19: 11- 16. E Ap. 12: 5 e Ap. 5: 9,10.  
 Daniel 7: 14, 18, 22, 27. Fala que depois do reinado de + de 
mil anos de trevas da Besta Igreja Romana. 
Inicia o Reinado do povo santo com a Bíblia na mão e os fiéis 
colocando em prática até o final. 
Paulo fala claro em 1º Coríntios 15: 23 a 28- Que Cristo vai 
reinar até colocar todos os inimigos embaixo dos seus pés. 
E só depois vai entregar o reino ao Pai. V. 

24- E, então, virá o fim, quando Ele entregar o reino ao 
Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, 
bem como toda potestade e poder. 
25- Porque convém que Ele reine até que haja posto 
todos os inimigos debaixo dos pés.  
26- O último inimigo a ser destruído é a morte. (Com a 
ressurreição) 

Depois do grande terremoto, o mundo começará a ver e a crer 
no verdadeiro Deus. 

Ap. 11: 13- Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 
décima parte da cidade, e morreram, nesse terremoto sete 
mil pessoas; ao passo que as outras ficaram 
sobremodo aterrorizada e deram glória ao Deus do 
céus.  



Atalaia Alerta 

19   

   

No último verso de Isaías 27:  
13- Naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os 
que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que 
forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e 
adorarão ao Senhor no monte santo em Jerusalém. 

Fala em Isaías 19: 18- 25. Que haverá esse avivamento em 
Israel até no Egito e Assíria; 
Para os Judeus, Israelitas de toda a terra, e os povos das 
nações. 
Eles vão reconhecer o Cristo, o Cordeiro de Deus, e todos os 
que crerem e seguirem os seus passos, vão ser salvo. 

Filipenses 2: 10,11- Para que ao nome de Jesus se 
dobre todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da 
terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é 
Senhor, para glória de Deus Pai. 

Nessa época será cumprida essa profecia, como todas as 
outras: Isaías 52: 6-12. Ez. 36: 24-38. E 37: 15-28. Zacarias: 8: 
19 – 23. Joel 2: 32. Os sobreviventes salvos em Jerusalém. 

A vinda do Cordeiro e o Ressoar da Última 

Trombeta! 

 
Só o dia e a hora, Jesus deixou em dúvida, em Mateus 24: de 
24 – 28 e 36- 44!!  

28- Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, 
nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.  

Ele compara sua vinda no fim dos tempos, como foi com o 
mundo no Dilúvio! Mt. 24: 29-36. 
Pedro fala do fim, que essa terra e os céus serão desfeitos com 
grande estrondo e fogo! Em 2º Pedro 3: 10 – 

13 - Nós, porém, segundo a sua promessa esperamos 
novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. + 
Ap. 21...  

Entre a grande saraiva, e a vinda de Cristo haverá um 
tempo, mais ou menos 7 meses! 
Todos verão o Cristo; nas nuvens com toda sua glória, com os 
seus anjos, que vem no tempo determinado do fim. 
Aonde se cumprira, toda a 7ª trombeta, depois dos 7 flagelos, 
a ressurreição dos mortos, como fala, em 1º Co. 15:  
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52- Num momento, num abrir e fechar d’olho, ao 
“RESSOAR” da última trombeta. A trombeta soará, os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 
transformados.  

(Nós são todos os vivos que restarem em toda Terra!)  
Ao ressoar da última trombeta é tocar e soar de novo! Depois 
de abrir e cumprir os 7 flagelos. 
Textos que confirmam esse glorioso acontecimento: 6º Selo. 
Ap. 6: 13, 14. Ap. 1: 7 e 14: 14-16. Mt. 24: 29-31. Mc. 13: 24-
27. Lc. 21: 25-28. Isaías 34: 4. Daniel 7: 13. E 12: 2. 

Profecias e visões importantes de 

Daniel na Babilônia!! 

Elas vêm se cumprindo até o final. 
Tendo começo, meio e fim. 
Muitos acham que elas já se cumpriram no passado, mas umas 
tiveram dois momentos, e vão ser cumpridas totalmente, agora 
no fim dos tempos. 
Como a visão de Daniel 8 da caída das Torres de 11/09/2001. 
http://www.livroatalaia.com/p_1.php 
Ela foi a maior, mais importante de todas. 
Com ela, nós podemos entender todas as outras. 
Revelando acontecimentos, que se cumprem em série. 
Dando-nos, entre muitas revelações, de qual povo, vem o 
anticristo. 
 O início, e o fim, das 2.300 tardes e manhãs! Analisando junto 
com as 70 semanas, anos, de Daniel 9: 20 - 27  

Daniel 8: 20- Aquele carneiro com dois chifres, que 
viste, são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode 
peludo é o rei da Grécia; = Muçulmanos.  
Média = Judaísmo; Pérsia = Cristianismo. 

www.livroatalaia.com/p_1.php


Atalaia Alerta 

21   

   

Daí, nós vimos, e entendemos, quem é o Príncipe do reino da 
Pérsia! 
Em Ezequiel. 21. 25- E tu, ó profano e perverso, príncipe de 
Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final; (Israel = 
Pérsia = cristianismo) 
Jesus, o Cristo; fala no passado em visão a  Daniel dando 
grandes e importantes revelações, para esses fins dos 
tempos: Daniel 10:  

13- Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 
vinte e um dias; porem Miguel um dos primeiros 
príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os 
reis da Pérsia. (O espírito do anticristo agindo no reino da 
Pérsia = Cristianismo, depois vai encarnar no reino da 
Grécia = Mulçumano!) 
14- Agora, vim para fazer-te entender o que há de 
suceder ao teu povo nos últimos dias; porque essa 
visão se refere a dias ainda distantes. 

Ele está falando dos dias finais, e não do reino, do rei Ciro, o 
Persa, que ajudou com seu decreto, os Judeus na libertação, e 
na, reconstrução do Templo!  

20 – E ele disse: Sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei 
a pelejar contra o príncipe dos persas; e, saindo eu, 
eis que virá o príncipe da Grécia.  

(O anticristo Muçulmano) 
Analisando esses textos, vemos que o Diabo, o príncipe desse 
mundo Cristão, não queria que Daniel, recebesse as visões, 
pros fins dos tempos. 
 E revelasse; que ele é, quem está agindo, com seu espírito 
maligno, há muito tempo no Cristianismo!  
O pior inimigo, é aquele que se infiltra dentro da trincheira, na 
região celeste Igreja!  
Jesus falou claro que lutará com o príncipe, por mais 4 reis 
dos Persas e aí virá o anticristo = príncipe da Grécia 
(Mulçumanos) dominando Israel e o Mundo.  
A grande revelação política-religiosa para esses nossos 
dias atuais e finais estão:  

Em Daniel 11: 2- Agora, eu te declararei a verdade: eis 
que ainda três reis se levantarão na Pérsia e o quarto 
será cumulado de grandes riquezas mais do que 
todos; e, tornando forte por suas riquezas, empregará 
tudo contra o reino da Grécia. 

E confirma esse texto em Miqueias 4: 1 a 13 no V. 
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8- A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti 
virá: sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de 
Jerusalém.  
O País dos EUA foi o primeiro domínio Político – Religioso 
da Torre do rebanho, filha do monte Sião. 
A religião Judaica – Cristã é o reino da filha de Jerusalém 
= Terrena e espiritual! Falamos desse texto: 
http://www.livroatalaia.com/p_19.php 

 
Miqueias 4: 9- Agora, por que tamanho grito? Não há 
rei em ti?  

Os EUA se apavoraram com a caída das torres de 
11/09/2001.  
No governo do Metodista maçom George W. Buch, governou 
por 8 anos, de 20/01/2001 até 20/01/2009.  
O Buch não conta; Porque só depois dessa surpreendente 
profecia é que se levantaria mais 4 reis presidentes! 

 
O 1º dos quatro o Democrata Barack Obama 8 anos até 
20/01/2017.  
O 2º Donald Trump Republicano maçom 4 anos foi até 
20/01/2021.  
O 3º Joe Biden Democrata está para governar até Janeiro 
de 2025!! 
O 4º será Republicano Maçom aliado de Israel. 
Esse Presidente (rei), (pode ser até um judeu!) fará o País dos 
EUA ficar ainda mais poderoso e rico em cima dos países 
pobres do Mundo, no fim da tribulação do 4º selo com a 
mortandade da quarta parte da humanidade! 
Em 2025 os países estarão fragilizados com a tribulação do 
cavaleiro. 
Com isso, Ele fará o acordo, de 1 a 3/08/2025 e depois se 
enriquecerá no caos e tribulações das primeiras 5 trombetas e 
na 6ª Trombeta (Ap. 9: 13-21 e Dn. 8: 9-14). 
Nesse tempo, Ele empregará tudo contra o reino dos 
Muçulmanos que vão romper o acordo na metade da 
semana em 10 a 13/12/2028. 
 
Essa é a política maçônica Judaica - Cristã do carneiro chifrudo 
(Daniel 8) enriquecer em cima das desgraças dos povos pobres 
das nações. 
 

http://www.livroatalaia.com/p_19.php
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A visão das 70 semanas = anos de Daniel 9: 20- 
27- Ele (o povo de Israel) fará firme aliança com muitos 
por uma semana; na metade da semana, fará cessar o 
sacrifício e a oferta de manjares; sobre a asa das 
abominações virá o assolador, até que a destruição, 
que está determinada, se derrame sobre ele. 

 
Só podemos desvendar as visões de Daniel e descobrir suas 
datas e tempos, se compararmos com o texto de Daniel 8. 
Essa profecia que quase todos os Cristãos estão negando e 
deturpando essa grande revelação de Deus, para esses fins 
dos tempos. 
Que começou, em 11/09/2001 e vai se-cumprindo em série até 
a morte do anticristo no Armagedom!  
Nós temos clamado e falado desse acontecimento em panfleto 
desde 21/10/ 2001 http://www.livroatalaia.com/p_162.php. 
Já em livro Atalaia desde 07/01/2004 = 
http://www.livroatalaia.com/p_1.php  
E depois em 19/08/2016 na queixa ao Senado Pág. 20-
 https://bit.ly/2KADQlP 

As Visões das 2300 Tarde e Manhãs 

Fala Daniel 8: 13- Depois, ouvi um santo que falava; e 
disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a 
visão do sacrifício diário e da transgressão 
assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o 
exército, a fim de serem pisados? 
14- Ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e 
manhãs; e o santuário será purificado.  

Fala bem claro 3 vezes que essas visões são para o último 
TEMPO do fim!  
17...Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois 
esta visão se refere ao “tempo” do fim. 
19- e disse: Eis que te farei saber o que há de 
acontecer no último “tempo” da ira, porque esta visão 
se refere ao “tempo” determinado do fim. 

E termina com esse alerta a Daniel 8:  
26- A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é 
verdadeira; tu, porém, preserva a visão, porque se 
refere a dias ainda mui distantes. 

http://www.livroatalaia.com/p_162.php
http://www.livroatalaia.com/p_1.php
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2KADQlP%3Ffbclid%3DIwAR0Psj7wCvqGmclvRByJhcu28tgnlKYmHV860dAfa5s2mKJvrQ6FN2-Li48&h=AT1TrujUyULFL5xRV7vUiirIFhexxORZWxIeBFo5oeFK2vdVDM158tkNL7SrOMqrrmm6w7ZjqGdNugnAYH1QFWH2rbW51taqPJv3Z4XpSJmNIDGriZQkkk-2HBDNgiGDt8AiYM-KEKNynFVGJYOJu4Bsnn5f3KiVl6-TxVV65Bqc1YzT3CefcbKc6jSWSTuZ6MWjJ_8zCizd0-4T7Tg3TvVko4YLt02JgTe3B_5b-mdleYzCJ3tsLkIVzKb6tA4fXfNeN02PUD-2-ZMhpgvuBOnlrk9-5LAAYGWG9KwvvJGCfWqrEj-WstKgFBgQdOeFou70zir1N16sOtJsSAXNADiTdoyB860cx6Ty4pfnDQvMYKn4Cc7BRYyFLqMGWLKAp-n3YQTaZL6qNXFFIKUnUaVOWHTyZIO3MX0vYQT_1LhAbdLRUs6fyvrNXz0hC-skvOvAmehuHVoZU0BLFo_QOErEwCdSi8yO9GUHLyDZZVVTlaINxCmE72xGNZwk8DbbgV9i2b6sRi-hT2inVEFsCxB1yEkHu87gt2hxB1L1pgD0bny5uvopnaFzStvQ5BuOPNhbFIQhPiOP8JnhQ50MEhqNcPUaV6NGZaCznXvxHuUArbSZt54JOl1rnUQfdw
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Foi surpreendente essa visão das 2300 tardes e manhas!  
Que fala do recomeço do sacrifício diário do povo Judeu, 
que estava parado desde o ano 70, que nesse último tempo, 
vai recomeçar os 2300 dias e no fim desses dias a purificação 
do Santuário!  

Explicando as datas e calendários! 
Explicando pelo calendário Judaico duma expiação de 10 de Tishri 
a 10 do mês de Nisan na purificação do santuário em 22/03/32, mas 
no ano de 2025 cairá em 2/10/25 porque no ano 2024 eles 
acrescentaram um mês de 31 dias que iria cair em 12/10/24 que 
cairia em 11/09/25 a 22/03/32 = 2384 – 84= 2300 esses 84 dias são 
só a diferença de 30 para 28 dias. 
  
Para calcular o começo, meio e fim da profecia, para elas 
combinarem em dias de festas e comemorações nos calendários 
Judaico, cristão e Muçulmano, mas ficariam fora da soma, da 
profecia os dias, que são introduzidos em cada mês de 28 dias 
como mês de 29, 30 e 31 dias que somando em 7 anos da 35+2 
Bissexto e + os meses que eles acrescentam...  
 
Como se calcula na pratica, temos que pegar a metade dos 2300 
dias que também é a metade da semana ano que vai ser o fim do 
sacrifício diário em 16/12/2028 todos os dias e mês que foram 
introduzidos nos meses de 28 dias a data vem voltando para  trás 
e o que passar do meio, vai para frente no futuro, ai chegaremos 
às datas precisas. 
 
Os 42 meses que vão pisar na Cidade de Jerusalém e o 
domínio do anticristo. 
Para melhor compreensão vamos a uns cálculos dos 42 meses x 28 
dias = 2352 dias. 
Se dividirmos 2300 dias por 28 dias = 82 meses e sobra 4 dias: 
dividindo por 2 = 41 meses e 2 dias. Conclusão que as 2300 tem 82 
meses e duas metade tem 41 meses e 2 dias e não 42 meses!  
Que são usados antes de 11/09/25  2+28= 30 dias em 12/08/25 e a 
outra metade depois da Purificação do Santuário em 22/03/32 + 
2+28= 30 dias em 21/04/32 na morte do anticristo no Armagedom 
no 7º flagelo, na grande saraiva a 2ª purificação para a 2ª Páscoa 
dali a 4 dias. (Ver 2º Crônica 30: V 15-). 
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Resumindo inicio profético do Sacrifício Diário 11/09/25 + 1192, final 
em 16/12/28, 
O inicio dos 42 meses que vão permanecer em Jerusalém até a 
Purificação do Santuário de  16/12/28 a 22/03/32 = 1192 dias,. 
O tempo de ação do anticristo é de 15/01/29 a 21/04/32= 1192 dias. 
  Aqui termina as 2300 tardes e manhãs e os 7 ano de 84 meses de 
28 dias no Calendário profético de Deus... 

O início do sacrifício diário na Expiação (11/09/25); até a 
Purificação do Santuário no Terremoto (22/03/32)!  
Temos que comparar essa época do fim com o que foi dado a 
João: Ap. 11: 

1... Dispõe-te e mede o Santuário de Deus, e o seu 
altar, e os que naqueles adoram;  
2- mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e 
não os meças, porque foi dado aos gentios; estes, por 
quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade 
santa. 
3- Darei às minhas duas testemunhas que profetizem 
por mil duzentos e sessenta dias, vestida de saco. 

(Duvida: Os 1260 dias é até suas mortes ou ressurreição no 
terremoto!!!)     
(3 anos e meio de 12x30= 360x3,5=1260 dias)  
Elas vão começar a profetizar em 6 ou 9/10/2028  a 22/03/2032 
= 1260 dias. 
 

São maravilhosas as profecias de Deus, várias profecias se 
encaixam e dão muitos resultados coerentes. 
Para quem quer ter um conhecimento mais profundo, com um 
estudo bem mais detalhado dos calendários (Judaico, Cristão e 
Mulçumano) e profecias bíblicas entre no link 
https://www.livroatalaia.com/estudo_calendarios.php 

Providências de Deus; que nos levou a ter 

plena certeza do dia do grande Terremoto! 

Teríamos o início dos sacrifícios diários em 2/10/2025 no 7º 
mês da “Expiação” dia do perdão que terminaria nas 2300 
Tardes e manhãs. 
Cairia bem na data da purificação do Santuário; quando e onde 
Jesus purificou o Templo. 
Numa segunda-feira de manhã (Marcos 11: 1 a 19). 
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Que coincide bem com a data de Domingo de Ramos, 21 e 22 
de março de 2032. 
No dia 10 de Nisan (abibe) dia da Expiação. 
Purificação 4 dias antes da Páscoa,  do dia 14 Sexta Feira 
Santa. 
Aconteceu dois terremotos na morte e ressurreição de Cristo. 
Vai se repetir no fim com a ressurreição das duas testemunhas 
(Ap. 11:13)!  
Morte dia 7 sábado e + 3 dias e meio vai dar dia 10 segunda-
feira pelo meio-dia.  
Na metade dos 7 dias da peregrinação dos Muçulmanos que 
termina no dia 14 que é também o da Páscoa Judaica, e sexta-
feira Santa de nós Cristãos!  
(Que começa na 5ª feira às 6 horas da tarde e vai até 6ª feira 
às 6 horas!) 
 
No ano de 2032 Deus fez coincidir incrivelmente: o Calendário 
Mulçumano dia 10 do mês Dhu I-Hijja dos 7 dias de 7 a 14, da 
peregrinação a Meca. 
No dia 10 (Antes do nascer do sol) parte-se para Mina, para o 
apedrejamento. 
Mas nessa época do fim, vai ser em Jerusalém. 
Com o domínio do anticristo vai estar completamente lotado 
nesse dia comemorando a morte das duas Testemunhas!  
E neste dia 10 numa segunda-feira de manhã. 
Começará o apedrejamento das 3 colunas, representando 
satanás. 
Nesse dia vai ser aos corpos mortos a 3 dias das duas 
Testemunha. 
Que vais ser tidos por muitos, como satanás, o diabo, a Besta e 
o falso profeta... 

Deus na direção do Mundo! 
O nosso Deus é poderoso em toda sua criação!  
Tudo se cumpre no Mundo segundo o seu propósito! 
Em todos os tempos, onde todos os principais acontecimentos 
estão debaixo do seu bem-querer!  
Deus levou os Muçulmanos a criar um calendário em 16/07/622 
d.C. Lunar que diminui 11 dias ao ano e suas comemorações 
percorre todos os meses. 
Deus fez coincidir extraordinariamente com o calendário Judeu 
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e Cristão. 
Para mostrar a todos nós que sua Palavra se cumpre, como 
está na sua palavra Bíblia. 
É só analisarmos essa data no link!  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_do_Sacrifício!! 
 

A partir do décimo dia do mês.  
Por quatro dias se comemora a Festa do Sacrifício (Eid al-
Adha), que é a maior festa e feriado no Islã.  
Segundo a tradição islâmica, este feriado marca o sacrifício de 
Ismael por Abraão, que foi substituído por um cordeiro (por isso 
eles fazem a festa em todo o mundo com sacrifícios de 
cordeiros). 
Neste ano de 2032, vai coincidir na mesma data do sacrifício 
do Cordeiro Pascoal; Judeu e Cristão em 14 de Nissan na 
Quinta a noite Sexta Feira Santa! 
História aparece no Alcorão, e uma história paralela do 
sacrifício de Isaac na Bíblia = (Simbolizou o Cristo) Que foi no 
monte Sião onde é o lugar do Templo. 
E não no monte Arafat, em Meca, como fazem os Mulçumanos 
hoje em dia! 

Rompimento do Acordo 
 

Vamos ver, quando se rompe o tratado, no meio da semana = 
7 anos da invasão do grande exército, 200 milhões de 
gafanhotos em Israel  
(6ª trombeta. Ap. 9: 13 - 21). 
Como Jesus profetizou em Mateus 24:  

15- Quando, pois, virdes o abominável da desolação 
de que falou o profeta Daniel, no lugar santo (quem lê 
entenda), 
16- Então, os que estiverem na Judeia fujam para os 
montes;  
(Não só de Jerusalém, como está em Lucas 21: 20 – 24.) 
Jesus alerta e manda orar, e deixa esses dias em 
dúvidas!! 
19- Ai das que estiverem grávidas e das que 
amamentares naqueles dias! 
20- Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, e 
nem no sábado;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_do_Sacrifício
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21-  Porque nesse tempo haverá grande tribulação, 
como desde o princípio do mundo até agora não tem 
havido, nem haverá jamais.  
Zacarias 14: 5-7 fala como vai ser essa fuga: 
5- Fugireis pelo vale dos meus montes... 
6- Acontecerá naquele dia, que não haverá luz, mas 
frio e gelo. 
7- Mas será um dia singular conhecido do Senhor; não 
será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. 

Nesses 2 versos diz: Esse dia vai ser: Frio e gelo = inverno 
e vai ser bem de manhã, porque haverá luz a tarde.   
Vai escurecer de fogo, fumaça e enxofre, nessa guerra. Ap. 9: 
18. 
 O rompimento do acordo acontecerá no dia 10/12/28. O 

ataque com aviões, foguetes e bombas em Israel, no dia 

13/12/28 (dia 25 do mês de Kisley (mês Judaico)) às 5 horas da 

manha, em Israel, antes de clarear o dia (na noite do 1º dia da 

Festa das Luzes, Candelabro de 9 lâmpadas (comemoração da 

vitória dos Judeus Macabeus sobre os Gregos.  

Hoje os Mulçumanos é que representam a Grécia 

fundamentado em Daniel 8)).  

Tudo se dará em 7 dias, o Rompimento, o ataque e a invasão 

de 10 a 16/12/28. 

 No 4º dia da festa dia 16 no Sábado, vão entrar em Jerusalém 

e terminar com o Sacrifício diário, após 30 dias vem a 

manifestação ao mundo do anticristo em 15/01/2029 Ele vai 

agir os 42 meses de 1192 dias até o final da semana (semana= 

ano Daniel 9: 20 a 27) a sua morte em 21/04/32.  

Explicando os 42 meses de 11/09/25  a 16/12/28= 1192 dias 

vão pisar a cidade de Jerusalém, já o anticristo + 42 meses de 

15/01/29 a 21/04/32= 1192 dias...   

 
Inicio da semana partindo 12/08/2025 a 16/12/28= 1222. 
Vamos a outro ponto que é da metade da semana, que dará 
em 16/12/2028, com mais 1222 dias, dará em 21/04/2032 à 
morte do anticristo (no final do último flagelo 7º) e seus aliados, 
1 mês de 30 dias depois do terremoto (em 22/03/2032), (Daniel 
12: 11). 
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Daria um mês, depois na segunda páscoa. (2º Crônicas 30: 15). 

Deus purificando o mundo com a grande saraiva. 
Eliminando para sempre o grande mal. 
Dragão, satanás, o diabo, encarnado no anticristo, com todos 
seus seguidores no Armagedom Ap. 16: 12-16 e 21. E 20: 7-10. 

 
Jesus, o Cordeiro Pascoal, vai mostrar a todos eles, nesse 
tempo do fim com sua morte na Páscoa, uniu todas as datas 
das festas Judaicas!  
Falamos isso no Livro Atalaia Texto do 
http://www.livroatalaia.com/p_96.php 
Tinham que se purificar para participar e comer a páscoa. 
Para confirmar isso é só ler: Esdras. 6. 19 e também 2º 
Crônicas: 30. 
No tempo de Jesus, eles se purificavam antes da páscoa. João 

11-55- Estava próxima a Páscoa dos judeus; e muitos 
daquela região subiram para Jerusalém antes da 
Páscoa, para se purificarem. 

 
O cordeiro tinha que ser preparado, o povo se purificar no dia 
10 para a páscoa dia 14. 
Jesus purifica o templo dia 10, para a Páscoa (sua igreja seu 
corpo). 
Jesus reuniu todas as festas.  
O Pentecostes (oferta da colheita do trigo (o pão)).  
O dia da expiação (que é o dia da purificação, que era o dia 10 
do 7º mês que é o 1° mês de abibe da páscoa). 
O Tabernáculo (presença de Deus e a lei, o templo (Cristo) no 
meio do povo). 
O tabernáculo é os 7 dias dos pães asmos depois da páscoa 
(Levítico: 23. 27 a 32 e 16.29 a 34) compare com: Números. 
28. E 29.  
Jesus reuniu todas essas comemorações. 
Onde todo o povo de Deus, tinha que se congregar e 
comemorar. 
Com todos seus sacrifícios, anualmente em Jerusalém. 
Jesus substituiu todas pela sua Santa Ceia (Seu Sacrifício). 
 
Aliança será feita no último ano da tribulação (do Ap. 6: 7. 8) do 
4º cavaleiro. 
Da morte da quarta parte de 7 bilhões, com + de 1 bilhão e 700 

http://www.livroatalaia.com/p_96.php
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milhões de pessoas mortas pelos vírus, violência e fome e 
outros tipos de mortes!  
Obs. Depois de o povo Judeu fazer a aliança e de começar o 
sacrifício diário, vamos ter o tempo de meia hora de silêncio 
nos Céus Ap. 8: 1.  
É o mesmo tempo que é seguro os 4 anjos = os 4 ventos sobre 
a Terra. 
Que é um tempo de paz que os Judeus vão pensar ser fruto do 
sacrifício diário que eles começaram a fazer!!  
Mas no fim desse tempo a 1ª Trombeta cairá em Israel e seus 
países vizinhos... 
 
Quem quer saber a numerologia Bíblica de Deus, veja no link: 
pág. 84 e 85= http://www.livroatalaia.com/p_84.php 
 
Para quem quer conferir as datas e fazer comparação dos 
Calendários Judaico, Cristão e Muçulmano. 
Está no Link: 
https://www.novomilenio.inf.br/porto/mapas/nmcalena.htm#alto 

A grande revelação do Apocalipse, 

para esses fins dos tempos. 

Que são para a sua, nossa amada Igreja, mas corrupta e 
dividida Laodicéia. 
A 7ª e última Igreja, representa todas as Igrejas e 
Congregações Cristã, da face da terra! 

Vejamos: 

Quem são os 144 mil Israelitas Cristãos de todas as 12 
tribos; nações!  
Que serão Selados para enfrentarem as 7 trombetas e os 7 
flagelos! 
Quem são os 7 Trovões com suas vozes!  
Que pregarão até a vinda de Cristo! 
Que livrinho é esse que João em visão pegou da mão do 
Cristo de Deus!  
Ap. 10: 1 a 11 O mesmo Jesus que em visão apareceu a Daniel 
10: 5-21 E 12: 6 – 13.  
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Ap. 10: 1-11 = O livrinho doutrinário e profético; doce na 
boca (no aceitar) e amargo no estômago (no colocar em prática 
nas tribulações).  
Ele é o pequeno livro Atalaia, que foi escrito e forjado na luta 
da Congregação Metodista Santa Marta. 
Que representa a fiel Igreja Filadélfia, que ao vencer se tornou 
exemplo. 
Coluna do Santuário do nosso Deus. 
Que bate e clama aos Anjos da 7ª Igreja Laodicéia, e aqueles 
que abrirem a porta, para o Cordeiro de Deus. 
Serão os 144 mil Ungidos na fronte com o Nome do Pai e do 
Filho Cordeiro! 
 
Todos os 144 mil serão as vozes dos 7 Trovões; que pregarão 
dentro das suas Igrejas a toda humanidade, até o final dos 
tempos. 
Para unir o grande Israel Cristãos do povo de Deus. 
Em um só rebanho, com um só Pastor. 
Cumprindo a profecia do Bom Pastor de João 10: 16-18. 
E mais João 17: 17-24. A sua oração profética ao Pai pela 
unidade da Igreja.  
Então Pai e Filho, falam a nós, através de João: 

Ap. 10: 11- Então, me disseram: É necessário que 
ainda profetizes a respeito de muitos povos nações, 
línguas e reis. 

As Duas Testemunhas e o Candelabro e 

as Igrejas  
A partir da 6ª Trombeta; as duas Testemunhas, Moisés e 
Elias; serão rejeitados por muitos, mas estarão dando apoio as 
duas últimas Igrejas, Filadélfia e Laodicéia; que estarão se 
cumprindo juntas na 4ª visão do Candelabro de Zacarias 4: 2- 

11- Perguntei: que são as duas oliveiras à direita e à 
esquerda do candelabro.  
12-Tornado a falar-lhe, perguntei quem são aqueles 
dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois 
tubos de ouro...  
14- Então, ele me disse: São os dois ungidos que 
assistem juntos ao Senhor de toda a terra.   
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Os 2 tubos de ouro, são os dois candeeiros, que são 
as duas últimas Igrejas! 

Moisés: Representa a lei e os profetas da religião Judaica.  
Elias: Representa as 10 tribos que foram dispersas, hoje os 
cristãos de todas as Nações. 
Ap. 7: 1-8 Fala dos 144 mil das 12 mil de cada tribos de Israel. 
Como falou 1: 

1- Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 
doze tribos que se encontram na dispersão, 
saudações. 

 
Falando das 10 tribos levada pela Assíria em 722 AC. 
Esparramada no mundo; mais as duas dos Judeus; Benjamim e 
Judá. 
Que foram levadas cativos, por Tito em 70. 
Depois pelo Imperador Adriano em 136, e que foram espalhadas 
por todas as Nações! Falam que só no Brasil tem mais de 50% 
descendentes de Judeus! 

Essas duas profecias são iguais e estará se cumprindo no 
Apocalipse. 11: 
 4- São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros 
que se acham em pé diante do Senhor da terra.  (O 
anticristo do fim) 

Os dois Ungidos e os 144 mil selados.  
Os Trovões. Anjos das duas últimas Igrejas, estarão em pé. 
Enfrentando o Anticristo, mas sem violência a exemplo do 
Cordeiro de Deus. 
Mas as duas Testemunhas, com todo tipo de flagelos e mortes, 
Ap. 11: 5. 
Obs. Os Judeus aceitarão direto a Igreja Filadélfia nos últimos 
4 anos de tribulação que serão também a época do Cavalo 
Branco = Espírito Santo Zacarias 6: 1 – 8. 8º visão. 
 
Os 144 mil serão selados nesse fim do 4º Selo em plena 
tribulação do cavaleiro da morte, que começará em 
15/09/2021, o ano do Jubileu e + 3 anos de tribulação!  
Antes da Primeira Trombeta cair sobre a terra de Israel e as 
nações vizinhas. 
Como fala de cerca de meia hora de silêncio nos Céus e na 
Terra! Ap. 8: 1. E Ap. 7: 1-3. 
Essa é a promessa ao anjo da Igreja Filadélfia no Ap. 7:  

2 – Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o 
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selo do Deus vivo, clamou em potente voz aos quatros 
anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao 
mar. 

       3- Dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, 
nem as árvores, até “selarmos” na fronte os servos do 
nosso Deus (O anjo não estará sozinho, no selar). 

 
É o mesmo anjo atalaia que, a desde o nascimento do sol: 
Que já estará em luta e alertando, quando o anticristo, que virá 
do norte de Israel! (Ezequiel 38: 15. E 39: 2.) 
Veja como Deus profetizou ao seu povo Judeu e Cristão já lá 

em Isaías 41:  
25- Do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o  
nascimento do sol, e ele invocará meu nome; pisará 
magistrados como lodo e como o oleiro pisa o barro. 
E no V. 27- Eu sou o que primeiro disse a Sião: Eis! Ei-
los ai! E a Jerusalém dou um mensageiro de boas 
novas. 

Esse mensageiro atalaia, em nome do Senhor, já falou e está 
alertando de profecias cumpridas. 
E as que vão se cumprir em breve; em Isaías 41: 21- 28- Essa 
mensagem profética, já foi colocado no link: 
http://www.livroatalaia.com/p_5.php 
Essa 1ª parte de pisar magistrados políticos, já se cumpriu, 
com nossa gloriosa luta de purificação da Igreja. 
Que foi parar no Judiciário e MP. Onde Deus nos deu uma luta 
e uma carrada de provas e razões em todas as instâncias e 
órgãos, onde cruzamos, fomos pisando os Magistrados = 
Juízes e Promotores, Corregedores, Desembargadores até os 
poderosos Ministros do STF em Brasília. Terminou na queixa 
no Senado em 19/09/2016: https://www.facebook.com/1-
Documento-Enviado-Ao-Senado-586951704839922/ 
Foi e continua sendo a maior denúncia publica de crimes de 
corrupção no judiciário. 
De uma Nação, isso nunca aconteceu no Mundo em todos os 
tempos! 
Deus nos entregou essa grande e poderosa máfia maçônica. 
Que domina tudo e a todos, mas ao se lançar contra nós Igreja. 
Foram pisoteados, desmoralizados, nas suas próprias 
perversidades abusivas de poder. 
Tudo para selar, cumprir em parte essa gloriosa profecia. 
E mostrar as que estão para se cumprir em breve... 

http://www.livroatalaia.com/p_5.php
https://www.facebook.com/1-Documento-Enviado-Ao-Senado-586951704839922/
https://www.facebook.com/1-Documento-Enviado-Ao-Senado-586951704839922/
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Nesse tempo de internet; esse livrinho é também o rolo 
voante que já está a sair pela face de toda Terra na 6ª visão 
de Zacarias 5: 

 1- 4- Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos 
Exércitos, e a farei entrar na casa (Templo) do ladrão e 
na casa do que jurar falsamente pelo meu nome; nela, 
pernoitará nessa casa e consumirá a sua madeira e as 
suas pedras. (Na Igreja que esse Livrinho chegar, 
ninguém será inocente!) 

Vai ser uma maldição para aqueles falsos cristãos, que estão 
fazendo da Casa, Igreja do Pai, casa de negócio, um covil de 
salteadores! 
Somos nós que nada somos, que Deus usa e usará com sua 
Palavra, para reduzir a nada, as que são alguma coisa! 1º Co.  

1: 26-29- A fim de que ninguém se vanglorie na 
presença de Deus. 

Deus vai salvar os mansos e humildes, que ouvirem e pegarem 
o exemplo do seu humilde Filho Cordeiro.  

Isaías 29- 18- Naquele dia, os surdos ouvirão as 
palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e 
das trevas as verão. 
19- Os mansos terão regozijo sobre regozijo no 
SENHOR, e os pobres entre os homens se alegrarão 
no Santo de Israel. 

Que tudo seja feito para Honra e Glória do Nosso Deus e Pai 
do nosso Senhor Jesus. 
O Cristo Cordeiro, que padeceu na terra por nós, mas subiu ao 
céu à direita do Pai. 
De onde passou a reinar sobre os fiéis na terra. 
Ele á de retornar até nós, cheio de poder para julgar os vivos e 
os mortos. 
Após a ressurreição dos justos e injustos. 

O Dragão, a Mulher e a Serpente!!!  
Outra interpretação e soma de tempos sobre: A mulher = 
religião Judaica; que muitos estão fazendo várias 
interpretações; do Apocalipse 12: 13 a 18  

Ap.12: 13- Quando, pois, o Dragão se viu atirado para a 
terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão;  
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14- e foram dadas à mulher as duas asas da grande 
águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí 
onde é sustentada durante um tempo, tempos e 
metade de um tempo, fora da vista da serpente. 

Deserto: Lugar de provação, nesse caso na sua terra natal; 
como Nação em 1948!  
1 tempo é 1 ano, e 3 tempos e meio é a metade de um tempo 
de 7 anos. 
A partir dessa interpretação!  
1º tempo 7 anos = de 1941 a 1945 (+ 3 = 1948) a perseguição 
do Dragão na serpente Adolfo Hitler aos Judeus no holocausto 
na Europa!  
Onde a mulher voa ao deserto até ao seu lugar. Em 1948 - 
Que é Israel; cumprindo a 3ª visão de Zacarias 2: 1 – 13. Visão 
de medir Jerusalém V. 

 4- E lhe disse: Corre, fala a este jovem: Jerusalém 
será habitada como as aldeias sem muros, por causa 
da multidão de homens e animais que haverá nela.  
6 – Eh! Eh! Fugi, agora, da terra do norte, diz o Senhor, 
porque vos espalhei, como os quatros ventos do céu, 
diz o Senhor. 
 8- Eh! Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da 
Babilônia. (Roma = Mãe dos países da Europa) 

2º tempo = 70 anos de 1948 a 2018 + 1 tempo de 7 anos que 
vai dar em 2025. 
E mais Meio tempo: Que dá 3 anos e meio, chegando a 2028. 
Onde vai ser rompido o tratado. 
Começará o fim da metade da última semana-ano de Daniel 9: 
27-  
A tribulação do anticristo, o abominável Dragão contra o povo 
Judeu de Israel, que guardam a Lei. 
Ap. 12: 17- Irou-se o Dragão contra a mulher e foi pelejar 
com os restantes da sua descendência, os que guardam os 
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus; e se 
pôs em pé sobre a areia do mar. 

Dois Tempos do Dragão Besta contra o 

povo Santo!! 

Aqui foi dado um tempo ao Dragão anticristo no Ap. 13:  
5- Foi lhe dada uma boca que proferia arrogância e 
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blasfêmia e autoridade para agir quarenta e dois 
meses. 

       7- Foi-lhe-dado, também, que pelejasse contra os 
santos e os vencesse. Deu-se lhe ainda autoridade sobre 
cada tribo, povo, língua e nação.  

Nesses textos tem dois sentidos de tempos; e povos, do 
“Dragão” contra OS SANTOS!   
1º Os Cristãos de todas as Nações, que seria 42 meses = dia 
= ano, 1192 anos. 
Seria do Concilio de Niceia- 325 + 1192 = 1517 começo da 
Reforma de Lutero. 
2º Depois no fim dos tempos, contra o Povo Judeu que seria 
42 meses= 1192 dias. 
Será a manifestação do anticristo 1 mês depois da invasão 
em 15/01/2029 + Seria 42 meses = 1192 dias que dará em 
21/04/2032. Será 30 dias depois do Terremoto! No 
Armagedom. 

Tempo Final! 
Temos outra interpretação de tempo final, quando Jesus diz em 
Mateus 24:  

34- Em verdade vos digo que não passará esta 
geração sem que tudo isso aconteça. 

Isso Jesus falou depois que tinha falado tudo sobre o fim dos 
tempos, até a sua segunda vinda e começou em Mateus 24: 

7- Porquanto se levantará nação contra nação, reino 
contra reino, e haverá  fomes e terremotos em vários 
lugares; porém tudo isso é o princípio das dores. (Nas 
guerras e após ela, houve fome no mundo)  

Aqui foi as duas guerras mundiais, período do 2º Selo Ap. 6:  
4- E saiu outro cavalo, vermelho; e ao seu cavaleiro, 
foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se 
matassem uns aos outros; também lhe foi dada uma 
grande espada. 

O tempo de uma geração! 

Se pegarmos o princípio das dores que foi o início da 1ª guerra 
1914 + 120 anos = 2034 A afirmação de Jesus que não 
passaria desse tempo!  
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Antes do dilúvio duravam quase mil anos!  
O tempo de uma geração depois do dilúvio: Deus determina em 
Gênesis 

 6: 3- Então, disse o Senhor: O meu Espirito não agirá 
para sempre no homem, pois este é carnal; e os seus 
dias serão cento e vinte anos. 

3 tempos de 40 anos como Moisés 40 anos no Egito, 40 como 
Pastor e 40 no deserto! Como os 3 tempos dos 3 últimos 
cavaleiros do Apocalipse!  
Só que aqui, foi: 3 x 40 De 1905 a 1945 a 1985 e será até 
2025!  

As Guerras Das 3 Seitas; Politica – 

Religiosa, De Cristo Até O Armagedom    

Hoje estamos dentro dessa convencida e dividida Laodicéia. 
Grande Babilônia de Mãe e filhas. 
Que comungam a mesma fé. 
Mas com práticas que não condiz com o Cristo = Palavra = 
Espirito, que fica do lado de fora batendo!? 
Não chega essa divisão Babilônica externa tem a Torre de 
Babel; interna. 
Com suas três Seitas: Os espiritualistas pentecostais; 
(Fariseus). 
Os conservadores políticos republicanos maçons; (Saduceus). 
Os progressistas esquerdistas; (Zelotes). 
Nós tivemos lutas com as 3 Seitas na Igreja: 
http://www.livroatalaia.com/p_149.php   
Bem como no tempo do Cristo! 
Os Saduceus materialistas ateus, e Fariseus intérpretes da lei, 
mandavam no Templo e na religião. 
Os Zelotes com armas na mão pensando em si e na Nação, 
esperavam o Cristo e a libertação! 
 
Paulo em julgamento perante o Sinédrio em: Atos: 23:  

8- Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, 
nem anjo nem espirito; ao passo que os fariseus 
admitem todas essas coisas. 

Fariseus entendiam tudo de profecias e da lei acreditavam em 
anjo, mas não creram naquele que foi anunciado pelos anjos!  

http://www.livroatalaia.com/p_149.php
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Acreditavam em ressurreição, mas mataram o autor da 
ressurreição. 
E ainda mentiram que não houve ressurreição do Cristo! 
Acreditavam no Espírito, mas não reconheceram o que 
batizava com o Espírito Santo. 
Ainda acusaram de Belzebu o maioral dos demônios. 
E naquela Semana Santa Pascoal na morte do cordeiro de 
Deus, se uniram todos; pra dizer crucifica-o! Crucifica-o †††  
Com acusação a Pilatos João 19:  
       7- Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve 

morrer, porque se fez Filho de Deus. (Os fariseus da 
trindade de hoje, mentem que ele era o próprio Deus o 
filho de Maria mãe de Deus!) 

Jesus teve 3 apóstolos: Dessas 3 seitas; mas para caminhar 
com ele tiveram que tomar decisões! 
Mateus Publicano Saduceu: Deixou tudo para seguir o Cristo.  
A exemplo do rico Zaqueu; que teve fruto de arrependimento. 
Teve justiça com quem ele roubou, e amor ao próximo, na 
prática... 
Simão, o Zelote: Esse trocou as armas e a luta pelo reino 
mundano. 
De prosperidade aqui; 
Pelo exemplo do mestre que na entrada triunfal não foi 
expulsar os tiranos Romanos. 
Mas purificar o Templo = Igreja e se sacrificar por Ela. 
Lutar pelo reino do Cristo cordeiro aqui, e viver nele, mas que 
leva a um Mundo muito além dele. 
Jesus falou na hora da sua prisão: Mt. 26:  

52- Então, Jesus lhe disse: Embainha a tua espada; pois 
todos os que lançam mão da espada à espada perecerão. 

Todos Judeus e Cristãos que não guardaram suas palavras. 
Morreram em guerras e ainda vão morrer com a espada na 
mão!! 
 
Paulo Fariseu Teólogo perseguidor (com 1 deus de mentira; 
Jesus em Jo. 8: 44). 
Teve que cair do cavalo por terra, cego; para ver, reconhecer o 
Cristo. 
E sofrer por Ele, uma vida toda de perseguição. 
Dos seus próprios irmãos fariseus!  
Trabalhou, fez tenda, para pregar um evangélico da graça e de 
graça!  
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Vamos ver a história da Igreja farisaica. 
Pulando os + de 250 anos de perseguição e provação de fé. 
Com morte de milhões de Cristãos pelos Impérios Romano do 
Dragão e da I Besta. Eles se achando deuses. 
Dominaram pela espada em 313 com uma visão de um Cristo 
de guerra (313 + 1192 anos = 1505). 
O Imperador Constantino salva uma das cabeças do Dragão. 
Que estava a morrer se aliando com a Igreja (325 Concilio de 
Nicéia). (325 + 1192 anos = 1517) 
O Papa Silvestre se coloca de (Sumo Pontífice o que faz a 
ponte entre os homens e Deus). 
Ai deu indulgencias, dinheiro, domínio e poder extrema-unção 
e excomunhão. 
Começa o domínio pela fé na 2ª Besta de 2 chifres = 
Parecendo cordeiro (Cristo), mas fala e age como Dragão (Ap. 
13 e Daniel 7: 24,25-) 
Aí começou a trindade do mal, o deus, pai da mentira que 
Jesus falou em João. 8:44 = O pai da mentira = Dragão = 
Besta; papa o filho (falso profeta e imagem da besta) e o 
espírito do anticristo Ap. 16: 13= 6º flagelo. 
Que passa o domínio para a Igreja romana farisaica. 
Que por + de mil anos de trevas, dominou pela fé, espada, 
ferro e fogo. 
Impondo a idolatria das mil visões de Maria! 
Falando desse grande mal, suas lutas e guerras, no Brasil, 
EUA e Mundo no link: https://www.facebook.com/1-Documento-
Enviado-Ao-Senado-586951704839922 = pag. 11 a 13 e 18 a 
20...  
O Dragão ateu pegou o poder de volta da Besta Igreja. 
Com guerras de liberdade, na falsa democracia. 
Apresentando ao povo a maligna maçonaria. 
Com sua astúcia política de 7 cabeças dominou toda a 
sociedade dessa Grande Babilônia. 
Besta dividida em 7 cabeças (Ap.17:5) com sua mãe e milhares 
de filhas meretrizes. Que hoje estão todas unidas e divididas 
de Saduceus, Zelotes e Fariseus. 
Todos esses dentro das suas Igrejas a exemplo da mãe. 
Idolatrando as visões das mil Marias. 
Com profecias e visões da Bíblia, bem distorcidas. 
Trocando o Cristo Cordeiro e o Espírito do Pai, pelo do Dragão 
= anticristo. 
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Com esse espírito de visões e profecias, formou muitas 
Denominações. 
Mórmon, Espiritas, Adventistas, Quadrangular e Assembleias, 
com suas milhares de filhas. 
As 3 Católicas (universais) que mais se destacaram a Mundial, 
Internacional da Graça e Universal. 
Com espírito do enganador, com visão de império dominador. 
Prometendo poder, riqueza e benção e com muitas 
indulgencias, para ganhar o céu aqui e no vindouro. 
Na visão imperial da Grande Mãe Babilônia! 
 
Nessa união de política e religião de Empresas com Grandes, 
lucros $$$. 
Tudo com isenção total, pelos políticos de todos os partidos, 
que não querem perder o apoio desses mercenários da fé. 
Filhos de Dragão que em nome de Deus. 
Usam a Bíblia como arma e Jesus como capanga. 
Para enganar, saquear e roubar os ingênuos fieis de boa-má-
fé. 
E pior de tudo que nessa Pandemia de provação (tribulação), 
que estamos vivendo. O período dos 40 anos (1985 a 2025) 
com o cavalo a passos lentos. 
E agora começando a trotear, para cumprir os últimos 4 anos 
finais. 
Esses fariseus profetas, oportunista do fim. 
Vem enganando esses pobres infelizes, achando que Deus 
livra com oração. 
Que esse vírus, não é a grande tribulação, desse cavaleiro da 
morte Ap. 6: 7 e 8. 
Mentem que primeiro vai ter que vir o anticristo montado no 
cavalo Branco Ap. 6: 1-2. 
Assim esses fiéis não se cuidam e relaxam. 
Acreditam que vão ser arrebatados antes da tribulação com a 
Igreja! 
Infelizmente eles não sabem que as rédeas estão, nas mãos 
dos homens. 
Para agir contra o vírus, violência e fome. 
Governando bem ou mal, sua casa, Igreja, Cidade, Estado, 
Nação e Mundo!  
É lamentável ver isso, mas os fariseus, enganam e se 
enganam. 
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Com o espírito do anticristo, Satanás e essas 3 seitas vão 
lutando entre si, até o fim. Nos (3) AI, AI, AI da 5ª e 6ª 
Trombeta e na 7ª = no 6º e 7º Flagelo. 
No último combate do Armagedom. 
Na Grande Saraiva Ap. 16: 12 a 21.  
Mas saibam que todos ganharam de Deus o alerta e a escolha 
do livre-arbítrio, antes do fim.  
 
Agora ainda tem solução, Deus fez o Mundo, com uma só 
razão. 
E toda a história do começo ao fim. 
Estão dentro do seu bom proposito. 
Na sétima Igreja, Ele reuniu todas as denominações cristãs do 
mundo. 
E nessa última Igreja, que Ele ama a corrupta Laodicéia. 
Cheia de Saduceus, Zelotes e Fariseus. 
Os que com humildade, como os 3 Apóstolos, deixarem a 
violência e tudo, para seguir o exemplo do Cordeiro de Deus. 
Convertidos em pacíficos cordeiros como anjos Guardiões, vão 
abrir a porta. 
E deixar o Cristo, entrar. 
E juntos purificarem suas Igrejas conforme sua Palavra. 
Nesse ano de Jubileu de 15/09/2021  
Jesus Lc. 4: 19- E apregoar o ano aceitável do Senhor.  
Com o alívio da pandemia, vai começar o grande avivamento 
para depois começar a galopar o cavalo e cavaleiro da morte 
até o final de setembro de 2025 . 
Para que todos possam enfrentar as tribulações finais do 
cavaleiro da morte. 
Com vírus, violência e fome e mais as trombetas e seus 
flagelos. 
Que na sequência sem tardar virão. 
Mas junto com os irmãos, dando as mãos, 
Em comunhão, ai, sim haverá grande salvação!! 
 
Textos para meditarem sobre o anticristo na Igreja: 
http://www.livroatalaia.com/p_139.php 
Estudo sobre o Diabo, em forma de Deus e de Cristo: 
http://www.livroatalaia.com/estudo8.php 
Sobre os 4 Cavalos do Apocalipse páginas de 12 a 15:  
http://www.livroatalaia.com/p_12.php  

http://www.livroatalaia.com/p_139.php
http://www.livroatalaia.com/p_12.php
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Estudo do Cavalo Branco 1º Selo Ap. 6: 1-2!  

Estudo do Cavalo Branco; para desmoronar as profecias dos 
falsos profetas do fim dos tempos!   
Que estão invertendo as profecias Bíblicas! 
Um dos grandes e terríveis males, que está acontecendo em 
muitas Igrejas. 
Induzida pela Adventista e a novela da Universal. 
Seguindo pelos grupos pentecostais, com interpretações 
erradas do Apocalipse. 
1º afirmam que o arrebatamento, vai se dar antes da grande 
Tribulação do anticristo. 
E com ele é que vai ser aberto os 7 selos é o princípio das 
dores que Jesus profetizou em Mateus 24: 

7- Portanto se levantará nação contra nação, reino 
contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários 
lugares; porem tudo isso é o princípio das dores.  

Negam que o 2º selo foi do cavalo vermelho no período das 
duas guerras Mundiais. 
Fato que marcou e abalou o Mundo. 
De Judeus e Cristãos e de todas as Religiões e povos da Terra!  
Eles distorcem a época das 7 Igrejas. 
Principalmente as duas últimas, que estamos vivendo!  
Uma colocação abominável e diabólica é dizer que: 
O 1º Selo do Cavalo Branco (e seu cavaleiro) é o anticristo. 
Na sua manifestação maligna no mundo. 
Estão trocando o Espirito Santo pelo do anticristo. 
E a época do cavalo branco, que representa o Espirito Santo. 
Que foi falado no Livro Atalaia: Em 07/01/2004 
http://www.livroatalaia.com/p_12.php  
 
Livro Atalaia: Pag. 12 a 15 explica, sobre os 4 cavalos para 
onde vão e quem são todos Eles!  
Em Zacarias 6: 

6- O carro que estão os cavalos pretos sai para a terra do 
Norte; os dos brancos após eles; o dos baios, para a terra 
do Sul. (aqui se vê bem que o cavalo amarelo, baio vai pro 
Sul de Israel que é a África! Seria também todo o 
Hemisfério Sul! Serão esses, os países, mais atingidos! 
Pelo cavaleiro da morte com as 3 maiores males: vírus, 
fome e violência!) 

http://www.livroatalaia.com/p_12.php
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8- E me chamou e me disse: Eis que aqueles que saíram 
para a terra do Norte fazem repousar “o meu ESPIRITO” 
na terra do Norte.  

Europa! Vou colocar o porquê, no Apocalipse: 1º Selo; 
começou com a reforma de Lutero com a Palavra de Deus; 
com a invenção da impressa e a tradução de Lutero a Bíblia NT 
(fora da Igreja Romana) começou a estar nas mãos dos 
homens, porque sem a Palavra de Deus não há, ação do 
Espírito de Deus!  
Para entendermos o Apocalipse (o Livro da Revelação de 
Deus; ao homem). 
Temos que começar pelas 7 Igrejas e com a abertura dos 7 
Selos (Ap. 5). 
A qual causou grande emoção nos céus, e causou choro do 

Apóstolo João:  
5- Então um dos ancião me disse: Não chore; eis que o 
Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu para 
abrir o livro e os seus sete selos. 

       6- Então, vi, no meio do trono e dos quatros seres 
viventes e entre os anciões, de pé um cordeiro como 
tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como 
sete olhos, que são os sete espirito de Deus enviados 
por toda a terra.  

7 chifres são os 7 anjos das 7 Igrejas com o Espírito Santo = 
Bíblia nas mãos dos povos 
Foi entoado um canto do Cordeiro Ap. 5: V. 9 e  

10- Dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os 
selos, porque foste morto e com teu sangue 
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, 
língua, povo e nação e para o nosso Deus os 
constituíste reino e sacerdote; e reinarão sobre a terra. 
�:  

 
João na sua visão dos 7 ANJOS das 7 IGREJAS, viu JESUS 
Glorificado no Céus suas caraterísticas.  

Ap. 1: 4/8 – 4 – João, ás setes igrejas que se encontram 
na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele 
que é, que era e que há de vir, da parte dos sete 
espíritos que se acham diante do seu trono e da parte 
de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos 
mortos e o Soberano dos reis da terra. Aquele que nos 
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ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos 
pecados, 
6- e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e 
Pai; 

Confirma que o Reino vai ser na terra na abertura dos 7 Selos 
no céus Ap. 5:  

10- e para o nosso Deus os constituíste reino e 
sacerdotes; e reinarão sobre a terra. �: 

Confirma em Daniel 2. Sobre a grande estátua. 
Representando os 4 reinos que houve na terra. 
E a pedra, que atingirá no pé da estátua. 
Destruindo os 4 reinos, e aí começa o reino de Cristo na terra. 
Esse reino subsistirá para sempre!  
Daniel 2: 44. E + 7: 14, 18, 22 e 27. Em 1ª Pedro 2: 5 – 10.  
Fala desse reino de Sacerdote Santo e Real; Pedras vivas no 
Santuário! 
João falou o que viu. Ap.1:  

12- Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 
sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um 
semelhante a filho de homem...  
V. 13 ... os olhos, como chama de fogo; os pés, 
semelhante ao bronze polido...  

16- Tinha na mão direita sete ✡ estrelas e da boca saia 

lhe uma afiada espada de dois gumes.  
O seu rosto brilhava como o sol na sua força.  

(Igual a Jesus na transfiguração do encontro com Moisés e 
Elias Mateus: 17: 2-3) =  

20- Quanto o mistério das sete ✡ estrelas que viste na 

minha mão direita e os setes candeeiros de ouro... as sete 

✡ estrelas são os anjos das sete Igrejas.  

(É certo, que os anjos usariam a Espada (Palavra) que saia da 
sua Boca, na Igreja e no Mundo!) 

 
Para entendermos melhor temos que ir ao Apocalipse 19:  

11- Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu 
cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja 
com justiça.  

Na última Igreja (Laodicéia); Ele se apresenta e Diz o Amém 
a Testemunha fiel e Verdadeira. Porque Ele está na porta 
batendo?! 
Porque, estão com um espirito falso lá dentro!  
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12- Os seus olhos são chamas de fogo; na sua cabeça, 
há muitos diademas; tem um nome escrito que 
ninguém conhece, senão ele mesmo;  
13- Está vestido com um manto tinto de sangue, e o 
seu nome se chama o Verbo de Deus.  
(Verbo a ação de Deus no Cordeiro que tira o pecado 
do Mundo!) 

 
15- Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela 
ferir as nações; e ele mesmo as regerá com cetro de 
ferro e, pessoalmente, pisar o lagar do vinho do furor 
da ira do Deus Todo-poderoso. (Aqui, o Cristo vai agir 
no fim Ap. 14:17/20) 

(A partir daí é outro estudo sobre a Besta e o falso profeta, 
que foram aprisionados vivos, e a prisão do Dragão por mil 
anos e os da 1ª ressurreição os 144 mil, e + os 144 mil 
vivos que serão ainda selados! Explicando quem são e que 
época aconteceu e vai acontecer esses fatos!) 

 

 

1º Selo Cavalo Branco Do Apocalipse 

 
Ap. 6: 1- Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos 
e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se 
fosse voz de trovão: Vem!  
2- Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro 
com um arco; e foi-lhe dado uma coroa; e ele saiu 
vencendo e para vencer. 

 
Com um arco; sem frecha! 
Houve um belo exemplo de doação, e amor. 
De uma grande amizade, entre o Príncipe Jônatas e Davi. 
O arco serviu não para matar ou disputar a coroa. 
Mas para salvar a vida do Amigo (1º Samuel 18 e 20). 
Saul foi ungido para reinar sobre o povo de Deus, mas teve 
um espirito de inveja. 
Com ele quis matar a Davi, o novo ungido de Deus. 
Jônatas herdeiro da Coroa. 
Viu que Davi era o escolhido, não se opôs. 
Com humilde e amor, se desarmou. 
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Dando suas armas, sua armadura e o ARCO . 
E fez uma aliança de amizade. 
Assim deve ser a entrega, de quem entra nesse Reino de 
Sacerdote Santo e Real. 
Com o Espírito Santo, se submete ao verdadeiro Rei e 
Ungido de Deus...  
 
Uma coroa, De espinho foi o que Cristo usou aqui no 
mundo!  
Ele dá para os seus sacerdotes santos e Reais, que andam, 
no Espirito humilde do Cordeiro. 
Julgando e pelejando com justiça. 
No seu exemplo será vencedor com a Palavra; 
conservando a coroa da vida eterna. 
O Cristo Fala agora no presente para nós da Igreja 
Filadélfia:  

Ap. 3: 12- Venho sem demora. Conserva o que tens, 
para que ninguém tome a tua coroa.  

 
Para os da Igreja de Esmirna; foi uma promessa futura!  

Ap. 2:  10- Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis 
que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre 
vós, para sedes postos à prova, e tereis tribulação de 
dez dias.  Sê fiel até a morte, dar-te-ei a Coroa da vida. 
(10 dias = os 10 Imperadores sanguinários contra os 
Cristãos) 

 
O Cristo agindo nos seus anjos das Igrejas, com essa espada, 
que saiu da sua boca!  
Essas caraterísticas do cavaleiro com a espada na boca. 
Está na advertência a Igreja de Pérgamo, no começo e no fim!  

Ap. 2: 12- Ao anjo da Igreja em Pérgamo escreve: Estas 
coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes.  
16- Portanto, arrepende-te; e, se não venho a ti sem 
demora e contra eles pelejarei com a espada da minha 
boca.   

O padre, João Huss, que começou o Sacerdote universal, 
fundamentado em (1ª Pedro 2: 5-9).  
Morreu na fogueira por questionar a Hierarquia Papal e 
Episcopal da poderosa Igreja Romana. 
100 anos antes de Lutero! 
 Aí estava surgindo a Bíblia, e a imprensa, com Gutenberg, 
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em 1455, depois com Lutero, a tradução para outra língua, 
e daí para as mãos dos povos �...  
No começo da Igreja de TIATIRA, Ap. 2:  

18- Ao anjo da Igreja em Tiatira escreve: Estas coisa; diz o 
Filho de Deus, que tem os olhos, como chama de fogo; os 
pés, semelhante ao bronze polido.  
(No final Jesus, o verbo de Deus, o cavaleiro do cavalo 
branco coloca) 
26- Ao vencedor, que guardas até o fim as minhas obras, 
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de 
ferro as regerá e as reduzirá a pedaço como se fossem 
objetos de barro; assim como também eu recebi de meu 
Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.  
29- Quem tem ouvidos, ouça o que o Espirito diz as 
Igrejas.  
 

O Cetro de ferro Ap. 12:  
5- Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas 
as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado 
para Deus até seu trono.  

Aqui se vê bem, que o anjo Lutero recebeu o cetro de 
ferro. 

E a estrela da alva ✡ (que Ele tinha recebido do Pai), no 

clarear de um novo tempo. 
Depois de 1000 anos de trevas, com o domínio da Igreja de 
Roma. 
Ai, foi o início; do sacerdote universal de todo crente. 
Profecia de 1ª Pedro 2:5/9 Em 2º Pe. 1:  

19- {Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra 
profética, e fazei bem em atende-la, como a uma 
candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia 

clareie e a estrela   ✡ alva nasça em vosso coração.} 

20 e 21- fala da Palavra � vindo de profecia.  
 

A partir de Tiatira e Lutero, começa dois reinos. 
O de Deus no exemplo do Cordeiro.  
E o Império do mal do Dragão diabo. 
Com seus servos fazendo sua vontade de domínio, riqueza 
e poder.  
Como fala das duas Igrejas paralelas da prostituta Jezabel 
e os demais em Ap. 2:  
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24- Digo, todavia, a vós outro, os demais de Tiatira, a 
tantos quantos não tem essa doutrina... 

 As Igrejas babilônicas, mãe e filhas, se fundamentaram, no 
Pedro, em Mateus 16.13-23, mas no espírito do Pedro de 16: 
23 que era de satanás!  
 
Nós nos fundamentamos em Mateus 18. 15-20 onde fala do 2º 
aprisco. 
Do Sumo Sacerdote Jesus (a Igreja), onde Ele está no meio 
de nós. 
É a Pedra que destruiu o pé da estátua dos reinos. 
Que fala dos 4 reinos que dominavam o Mundo. 
E foi entregue esse reino ao povo santo (Cristãos) (Daniel 
7: 21, 25 e Ap. 13: 7, 8. Explica no 17-).  
Depois desses tempos, o reino será entregue nas mãos 
dos Santos. 
Daniel 2: 44 + Daniel 7: 18-22-27. 
É o Reino de Deus, que não terá fim, quem creu nesse 
Reino. 
Aceitou a Pedra angular, Cristo, o Cordeiro, a Palavra na 
prática. 
Outros tropeçaram, nessa Pedra 1ª Pe. 2: 4 - 8. 
Como os Judeus tropeçaram no Cristo Cordeiro. 
Pois esperavam o Cristo, filho de Davi guerreiro. 
Impondo na espada o seu reinado dominador na Terra! 
 
Na Igreja de Sardes, o Cristo Cordeiro se manifesta, e age 
com os 7 Espirito de Deus. (Ap.1: V. 4 e 5: V. 6.) 
Ap. 3 Ao anjo da Igreja em Sardes escreve: Estas coisas 
diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as setes 
estrelas. 
Aqui foi que João Wesley, e seus companheiros, 
questionaram o sistema Episcopal e pastoral; que veio da 
Babilônia, mãe Romana Ap. 17: 5.  
Estruturando os dons e ministérios, o Sacerdote real; 
Universal de todo crente. 
Onde, recebemos o Espirito de Deus, que nos dá Dom; 
doação de Deus. 
Para capacitar e exercer um ministério, na Igreja, com 
trabalho de graça. 
Doutrina Wesleyana (1ªPedro 2:5/9 e 1º Co. 12-).  
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Nessa amada Igreja, não pode haver membro; fora do 
corpo, e, nem membro, sem função!  
Pergunto? Hoje, onde está essa Igreja Ministerial, que vai 
contra o Sistema pastoral?  
E que espirito é esse que não capacita os membros!  
Tem que o pastor e bispo dirigirem e pastorearem a Igreja 
dos incapacitados! 
Falamos dessa Hierarquia Papal, Episcopal e Pastoral anti-
bíblico e Babilônico que formou essa abominável divisão 
na Igreja de Deus Link: http://www.livroatalaia.com/e-
mail_padrao.php 
 

Os 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse: 
Nas páginas de 12 à 15.  http://www.livroatalaia.com/p_12.php   
É o homem com as rédeas nas mãos, do Espírito, para 

fazer o bem, ou não!  

Como todos os 4 cavalos, e seus cavaleiros; o homem, 

cada um com seu tempo determinado. 

No contesto e época, de cada Igreja. 

No período de cada cavalo, e seu cavaleiro. 

Cada um vai ser salvo, se for vencedor. 

Com o Espírito de Deus, fazendo a sua obra. 

Outros, dirigindo o espirito do anticristo; fazendo estrago 

na Igreja, e no Mundo. 

 

Obs. O Período do 1º Selo 400 anos, os outros três de 40 anos 
cada. 
O 1º SELO cavalo Branco de Lutero 1505 até o período do 
2º Selo das duas guerras mundiais de 1905 + 40 = 1945, fim da 
2ª guerra mundial. 
+ 40 anos o cavalo preto da fome = 1985 
+ 40 cavalo amarelo = 2025 + 3 = 2028 + 4 = 7 anos = 2032  
A época de uma semana ano dos Judeus a guerra deles durou 
de 1945 a 1949. 
O Cavalo Branco deles é nos últimos 4 anos de 2028 a 2032 
que eles vão aceitar o Espirito Santo, fala quem é o Cavalo 
Branco e o deles é no final em Zacarias 1: V. 8 e + o 6: V. 7- 8. 
Já para nós Cristãos em Zacarias 6: 2- No primeiro carro, os 

cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no 

http://www.livroatalaia.com/e-mail_padrao.php
http://www.livroatalaia.com/e-mail_padrao.php
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terceiro, branco e no quarto, baio; todos eram fortes. 
(Aqui se vê que o Branco está antes do baio da tribulação!) 

Ai se vê que os da Igreja Filadélfia e os que abrirem a Porta 

para o Cristo Cordeiro entrar com Espírito Santo esses terão as 

rédeas do cavalo branco, para fazerem a purificação das suas 

Congregações locais, como nós; ai teremos um verdadeiro 

avivamento porque: Veja no link do Jubileu! 

https://www.facebook.com/comunidadelivroatalaia/videos/5

27980371601149 

 
A partir de 15/09/2021, os últimos 4 anos, com um ano do 
Jubileu, que vai cessar a pandemia, para as pessoas poderem 
ter comunhão, para começar um avivamento na Igreja, para 
depois entrarmos preparados, para os 3 anos finais com uma 
grande tribulação, com a quarta parte da terra; para matar a 
espada (violência) pela fome, com a mortandade, e por meio 
das feras da terra. (Vírus) ele pode voltar com toda força no 
último ano, porque até agora o vírus não matou quase nada, e 
o cavaleiro da morte vai até setembro de 2025, para começar o 
ano do Jubileu dos Judeus, com o começo do sacrifício diário! 
  
Paulo diz na Armadura de Deus, temos que empunhar a 
espada do Espírito! 
Em Efésios 6: 

17-Tomai também o capacete da salvação e a espada do 
Espírito, que é a palavra de Deus.  

Essa Espada tem que estar na mão do homem. 
  
Em 1ª João 5: 7- Pois há três que dão testemunho no céu: O 
Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três são um. 
A Palavra, e o Espirito, são de Deus. 
Numa unidade, andam juntos, pois foi o homem espirado pelo 
Espirito que escreveu a Palavra: 2º Pedro 1: 19/20 
Paulo, encorajando o jovem Timóteo 2º 1: 7- Porque Deus 

não nos deu Espirito de covardia, mas de poder, de 
amor e de moderação. 

  
O Cristo, na glória, fala a todas as Igrejas. 
Ao Vencedor que vence em cada época, e no contexto de 
cada Igreja. 

https://www.facebook.com/comunidadelivroatalaia/videos/527980371601149
https://www.facebook.com/comunidadelivroatalaia/videos/527980371601149
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E Deus confirma no julgamento do fim quem são os salvos 
e os condenados Ap. 21:  

7- O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei 
Deus, e ele me será filho.  
8- Quanto, porém, aos covardes... (segue a lista) para o 
lago de fogo... 

No tempo dos profetas e profecias (sem a Bíblia) Paulo em 
1º Co. 14:  

32- Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios 
profetas.  

Como falamos do Pedro que, sem a chave do céu: O 
Espirito de Deus, era, uma pedra de tropeço: No link: 
http://www.livroatalaia.com/p_104.php 
 
Fala que O DIABO é o PRÍNCIPE do ENGANO: no link 
http://www.livroatalaia.com/estudo8.php 
João coloca quem é o mentiroso. 1º João 2: 22- Quem é o 

mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? 

Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 

23- Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o 

Pai; aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. 

 

Marca da Besta e o Selo de Deus 

Trataremos de um assunto gravíssimo no Cristianismo. 
Mostrando com textos Bíblicos, o que É, e quem TEM, a 
MARCA da BESTA. 
E quem TEM, e TERÃO o SELO de DEUS!  
Começamos com os 144 mil, que serão selados de Deus, antes 
da abertura das 7 trombetas:  
Clamou o anjo que subia do nascente do sol! Ap. 7: 1/8-  

3- dizendo não danifiqueis nem a terra, nem o mar, 
nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do 
nosso Deus.  

Esses serão os selados para as 7 trombetas e os 7 flagelos, 
que fala na quinta 5ª trombeta Ap. 9: 1/12.  

4- e foi lhe dito que não causassem danos à erva da 
terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore 

http://www.livroatalaia.com/p_104.php
http://www.livroatalaia.com/estudo8.php


Atalaia Alerta 

52   

   

alguma e tão-somente aos homens que não têm o selo 
de Deus sobre a fronte.  

 
Percebemos aí que o selo de Deus é na fronte. 
Como o da besta, que é na fronte e na mão!  
Agora vejamos vários textos sobre a marca da Besta e da sua 
Imagem! 

Ap. 14: 9- Seguia-se a esse outro anjo, o terceiro, 
dizendo, em grande voz: Se alguém adorar a besta e 
sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre 
a mão...  
E no Ap. 13: 11-18: 16- A todos, os pequenos e os 
grandes, os rico e os pobres, os livres e os escravos, 
faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita 
ou sobre a fronte:  
 
Ap. 19:20- Mas a besta foi aprisionada; e com ela o 
falso profeta que com os sinais feitos diante dela, 
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e era 
os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados 
vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. 

 
Esses dois são: a Besta = Constantino, o Papa Silvestre= 
falso profeta. 
Os dois continuaram vivos na sequência dos Papas. 
E na imagem da Besta. 
Besta que surgirá do abismo no fim, como o anticristo, 
Satanás o diabo. 
Que vai ser lançado no lago de fogo a 2ª morte, “onde já 
estará”; a besta e o falso profeta. Ap. 20: 7-10. 

E João em Ap. 20: 4 ... Vi ainda as almas dos 
decapitados por causa do testemunho de Jesus; bem 
como por causa da palavra de Deus, tantos quantos 
não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e 
não receberam a marca na fronte e na mão; e viveram 
e reinaram com Cristo durante os mil anos. 
Ai se vê bem o que João viu clamando (no 5º selo Ap. 6: 9-11) 

9- vi, debaixo do altar, as alma daqueles que tinham 
sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo 
testemunho que sustentavam.  
 



Atalaia Alerta 

53   

   

Essas almas não são os castos, virgem, que ressuscitaram 
para os mil anos, mas estavam juntos no mesmo contesto e 
época de perseguição!  
Eram Cristãos de todas as Nações, que foram mortos. 
De Cristo a Constantino e pelo papa a imagem da besta, e 
falso profeta e vai até o último imperador de Roma 480. 
Ai o Dragão Império, é prezo por mil anos. 
Nesse tempo ele não precisaria estar no Mundo!! 
Nessa época entrega para a Igreja Romana. 
Que governou sozinho no mundo pelos mil anos de trevas. 
Impondo o seu império a ferro e fogo. 
Até a reforma de Lutero com a Bíblia. 
Antes disso houve a 1ª ressurreição dos 144 mil. 
E começou o reino de Cristo, na terra.  
E o Dragão satanás é solto para seduzir as nações; com seu 
império paralelo do mal, que age nas regiões celestiais (Igreja). 
Do Reino do Cordeiro de Deus. 
Quando Constantino teve a visão de um estandarte. 
Com as iniciais do nome do Cristo Guerreiro matador. 
E ele obteve vitória, mostrou para os cristãos cordeiros 
perseguidos. 
Um Cristo vitorioso pela espada, ai, foi o início do domínio do 
Dragão pela fé! 
As Igrejas, babilônicas, mãe e filhas, se fundamentaram, no 
Pedro. 
Em Mateus 16.13-23, onde Pedro confessa que Jesus é o 
Cristo, o Filho do Deus Vivo. 
Por essa revelação do Pai, a Chave do reino dos céus, o 
Espirito Santo, foi dado a Pedro no Pentecoste.  

 V. 19- Dar-te-ei as chaves do reinos dos céus; o que 
ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o que 
desligares na terra terá sido desligado nos céus. 

 A chave do céu, no Link: 
http://www.livroatalaia.com/p_104.php 
 
Mas logo após Jesus começar a falar que o Cristo, tinha que 
sofrer muitas coisas. 
E ser morto pelos religiosos. 
Ai, entrou o espírito de satanás no Pedro.  
Esse espirito que a Igreja Babilônica da Trindade pegou e se 
fundamentou no Concílio de Niceia 325. 
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II Besta trocou o pacifico Jesus Cordeiro. 
Pelo Cristo violento e matador, olho por olho, dente por dente.  
Mt: 16: 23- Mas Jesus voltando-se disse a Pedro: Arreda, 
Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não 
cogita das coisas de Deus e sim das dos homens.  
24- Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer 
vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-
me. 
25- Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; e 
quem perder a vida por minha causa achá-la-á. (Essas são 
as condições para todos os seus seguidores.) 
26- Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo 
inteiro e perder a sua alma?  
Ou que dará o homem em troca da sua alma? 
27- Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu 
Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um 
conforme as suas obras. 
Jesus O Cordeiro já nos céus alerta a todos nós no Ap. 13:  
9- Se alguém tem ouvidos, ouça.  
10- Se alguém levar para o cativeiro, para o cativeiro vai. 
Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à 
espada.  
Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. 
 
Esses textos falam bem claros quem são os Selados de 
Deus. 
E os que levam a Marca do Dragão!  
Como Jesus falou aos Judeus (que diziam que acreditavam no 
Deus único); em João 8: 

 44- Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis 
satisfazer-lhe os desejos. 
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou 
na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele 
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é 
mentiroso e pai da mentira. 
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A Trindade é a Marca Da Besta =  

Dragão; onde ele é o pai, o mesmo filho no falso profeta, o 
Papa; que era só é a imagem da Besta, até a chegada do 
anticristo. 
Foi no Concílio de Niceia de 325 que começou a Trindade. 
O Papa se torna o Sumo Pontífice (que no latim quer dizer: 
aquele que faz a ponte entre o homem e Deus, tirando o lugar 
do Cristo Cordeiro). 
Ai se forma a hierarquia papal, episcopal e pastoral (que são os 
Pontífices inferiores ao Sumo). 
A Marca da imagem da Besta que o número é 666: 

Ap.13: 17- para que ninguém possa comprar ou vender, 
senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o 
número do seu nome. 

Isso já aconteceu com os papas, com a Coroa tríplice que tinha 
o nome, VICARIUS FILII DEIS, que quer dizer vigário de Deus, 
esse nome em romanos tem números, que dá esse total, os 
papas matavam ou excomungavam, e esses não podiam 
comprar nem vender, se não tivessem o seu número.  
Eles todos, com uma coroa de ouro de poder e domínio, que a 
prostituta mãe; passou para suas centenas, de milhares de 
filhas espalhadas por toda Terra. 
Cada placa de Igreja, tem o seu reinado em cada cidade da 
terra. 
Impondo sua hierarquia sobre os seus fiéis. 
Crendo, num deus autoritário, dominando pela fé na mente 
(TESTA) e com o poder da espada na (MÃO). 
Esses são intimidados a obedecerem pela ameaça do temor da 
espada. 
Como foi o Império Romano e a Igreja Católica nas inquisições. 
E continuam agora nessa política-religiosa dos filhos do 
dragão. 
Falamos nas páginas 139 a 150 = 
http://www.livroatalaia.com/p_139.php  
 
Já os discípulos do Cordeiro, são atraídos pela fé. 
No exemplo do Cristo cordeiro e dão a vida por Ele. 
Como foi em todas as perseguições do dragão e da I e II besta. 
Esses cordeiros são bem ao contrário. 
O SELO de Deus na fronte com o nome do Pai e Filho está 
claramente no:  

http://www.livroatalaia.com/p_139.php
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Ap. 14: 1- Olhei, e eis o Cordeiro em pés obre o monte 
Sião, com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na 
sua fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai.  

Só no livro de Apocalipse tem 28 vezes se referindo a Jesus 
como O CORDEIRO. 
Seu NOVO NOME de fé e Exemplo a ser seguido pelos seus 
Discípulos Cordeiros. 
E se vê bem na Igreja de Pérgamo, dominada por mil anos, 
pela mãe Romana em Ap. 2:  

17-  Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem 
como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa 
pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém 
conhece, exceto aquele que o recebe.  
 

Temos aí o grande exemplo de São Francisco de Assis; em 
1200. 
Com uns rascunhos da Bíblia, transformou sua vida, e 
expressa bem, na sua oração de fé, esperança e amor, 
mostrando um Cristo Cordeiro, vivendo Nele e através dele. 
Fez a diferença na Igreja rica e poderosa da época. 
 
Lutero questionou (a Igreja mãe em 1517) essa hierarquia e as 
indulgências. 
Ele foi excomungado. 
Depois João Wesley na Anglicana (1738). 
Foi expulso, e traído por dois arcebispos, que formaram a 
Igreja Metodista, nos EUA em 1784.  
Com a Trindade e essa hierarquia Episcopal e pastoral. 
Todas essas filhas herdaram esse sistema do domínio das 
ovelhas pelo pastor! 
Falamos deste sistema anti-bíblico no: 
http://www.livroatalaia.com/e-mail_padrao.php  
  

Mas o Bom Pastor falou no passado em João 10:  
16- Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco; a 
mim me convém conduzi-las; elas ouvirão a minha 
voz; então haverá um Rebanho e um Pastor.  

       (Falando de um futuro que é hoje) 
Mas tudo está nos planos de Deus. 
Por dinheiro e poder, eles levaram a Bíblia e encheram os 
templos de fiéis. 
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Para agora Jesus o Cordeiro está na porta batendo. 
Querendo reassumir suas ovelhas. 
Ap. 3: 20- Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a 
minha voz e abrir aporta, entrarei em sua casa e cearei com 
ele, e ele, comigo. 
Agora nessa época, o Cordeiro de Deus lá no céu fala por 4 
vezes em um só versículo. 
Que Ele, não é Deus! Que o Pai é o seu Deus! Confirma isso 
a nós da Igreja fiel Filadélfia.  

Ap. 3: 13- Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do 
meu Deus, e daí jamais sairá; gravarei também sobre 
ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu 
Deus, a nova Jerusalém que desce do céus, vinda da 
parte do meu Deus, e o meu novo nome. 

Com esse texto nessa Igreja perfeita. 
Deus em seu Filho nos deu autoridade. 
E prova para desmascarar essa trindade maligna, que tem 
enganado a muitos. 

Vejamos a relação da grande MÃE e Filhas 

(Igrejas) com a BESTA! 

Ap. 17: 3- e vi uma mulher montada numa besta escarlata, 
besta repleta de nome de blasfêmia, com sete cabeça e dez 
chifres.  
No 5- Na sua FRONTE, achava-se escrito um nome, um 
mistério: BABILÔNIA, A GRANDE, A MÃE DAS MERETRIZES 
E DAS ABOMINAÇÕES DA TERRA. (Essa mãe tem filhas com 
impérios em toda terra) 
 

Ap. 13: 6- e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para 
lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os 
que habitam no céus.   

Em Ap. 21: 3- e 22- o Tabernáculo é o Cristo, o Cordeiro de 
Deus. 
Eles estão blasfemando contra o nome do Pai e do Filho bem 
como está no Ap. 13:  

11- Vi ainda outra besta emergir da terra; possuía dois 
chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. (O 
Dragão pai, se passando por Cristo no Papa filho!) 
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No Ap. 17: 15- Falou me ainda: As aguas que viste, 
onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, 
nações e línguas.  

Esses que carregam a meretriz são, as bestinhas, os fiéis, 
burrinhos de cargas.  
Para manter esse império do mal de Mãe e filhas!  
E ainda em Ap.  

13:8- E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, 
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do 
Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.     

São textos bem claros; contra a trindade do mal! 
Do deus trino, deus pai, deus filho, e deus espirito. 
Com esse espírito, os homens, se tornam esse trino deus. 
Aqui na terra para ligar e desligar da terra e dos céus. 
Quem não obedecer á autoridade, dessa hierarquia, Papa, 
Episcopal e Pastoral. 
Ai, excomungaram, venderam extrema-unção, vendendo a 
salvação com indulgências. 
Agora as filhas com dízimo e outras ofertas a troco de 
prosperidade. 
 
Estão vendendo aquilo que custou sangue. 
Não deles, mas do Cordeiro. 
Deveriam pegar o Exemplo dele do nascimento, vida e morte. 
Quando enviou os 12 apóstolos. 
 Mateus 10: 1- 42 entre muitas recomendações disse: “o que de 
graça recebeste, de graça daí”. 
E depois com seus 70 discípulos (nós) os enviou Lucas 10:  

3- Ide! Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio 
dos lobos.  

Também sem cobrar nada de ninguém, isso em toda a Bíblia 
NT. Deram exemplo de vida de cordeiro até a morte.  
 
A trindade nega o Filho diz que o filho era Deus, o filho de 
Maria!  
Os unitaristas falam igual, que Deus era Jesus no VT. 
Por isso batizam só em nome de Jesus!  
As Igrejas “Cristãs” se escondem na máscara do Credo 
Apostólico, que está certo e vai contra a Trindade!!!    
No Livro Atalaia fala da trindade: Pag. 100 a 103.  
http://www.livroatalaia.com/p_100.php 

http://www.livroatalaia.com/p_100.php
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Deus nos mostrou na caída das torres de 11 de setembro de 
2001. 
O Carneiro chifrudo bem ao contrário do pacífico cordeiro de 
Deus. 
Que representa a Páscoa de Judeus e Cristãos. 
Foi o exemplo mais concreto que vimos nesses dias. 
Quem são esses impérios do mal que se apresentam como 
cordeiro. 
Mas agem como dragões guerreando pelo poder. 
Judeus= (Media e Persas) =Cristãos contra os da Grécia = 
Muçulmanos. 
Deus nos revela em Daniel 8, depois no 10: 13- 14 e 20 quem 
é o príncipe da Pérsia. 
O diabo que está comandando o Cristianismo político – 
religioso. 
Com seu espírito enganador até a sua terrível vinda no 
anticristo. 
 

O Cavaleiro Do Cavalo Branco Com 

Seu Exercito.   APOCALIPSE 19: 8 a 21 

As grandes revelações do Apocalipse de Deus para a Igreja e o 

Mundo! Definindo a missão do Cavaleiro do cavalo branco, e do seu 

exército. 

Que estavam preparados para Pelejarem no Mundo! 

Temos que ver em que época aconteceu esse 1º momento!  
Da abertura dos Selos Ap. 5 e 6-  
O 2º momento o Julgamento final de Ap. 19:  

15- Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela 
ferir as nações; {e ele mesmo as regerá com cetro de 
ferro e,} {pessoalmente, pisar o lagar do vinho do furor 
da ira do Deus Todo-poderoso.} (Aqui o Cristo agindo 
no fim Ap. 14:17/20) 

A partir daí vamos ver um estudo sobre a vitória sobre a Besta 
e os reis da terra. 
A prisão da besta e do falso profeta. 
A prisão do Dragão por mil anos. 



Atalaia Alerta 

60   

   

Os da 1ª ressurreição, explicando quem são, em que época 
aconteceu, e vai acontecer esses importantes fatos!  
Temos que ver o Dragão e as três Bestas!  
A que emerge do Mar, Da Terra, e do Abismo! 
Ap. 12 e 13 e 17 Dn.7: 20 – 24. 
Dragão de 7 cabeça e 10 chifres (o nº. 10 é todos). 
Os primeiros 10 imperadores de Roma; até O Imperador 
Adriano ano 138. 
Contra o povo Judeu com Tito de 70 a 138 levado cativo a 
todas nações! 
Que passa o trono e autoridade a 1ª Besta de 7 cabeças e 10 
chifres!  
Os segundos 10 Imperadores de Roma; até o Imperador 
Constantino ano 313. 
Que derruba 3 e fica 7- Daniel.7: 20/ 

24 – Os dez chifres correspondem a dez reis que se 
levantarão daquele mesmo reino, e, depois dele, se 
levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, 
abaterá, a três reis. (Constantino derruba 4 e fica só ele) 
Depois no Ap. 17: 9/ 
11- São 7 reis dos quais caíram cinco, um existe, e o 
outro ainda não chegou; e, quando chegar tem de 
durar pouco. (7 – 5 fica 2 = II besta de 2 chifres.) 
11- É a besta, que era e não é, também é ele o oitavo 
rei e procede dos sete e caminha para a destruição. A 
besta que surge do abismo o anticristo do fim!  

 
II Besta de dois chifres é a união da política e religião, Dragão 
e Besta. 
Concilio de Niceia 325. 
Trindade do pai, do filho e do espírito dos três: Dragão, besta e 
falso profeta = Ap. 16: 12/16.  
Constantino = Dragão = Besta, o pai da mentira, João 8: 44 e 
Mt. 16: 23-  
Papa Silvestre representa o filho = falso profeta, que também é 
a imagem da Besta, que há de vir na III Besta que surgirá do 
abismo o anticristo (Ap. 17: 8 = Ap. 11: 7). 

Ap. 19:20- Mas a besta foi aprisionada; e com ela o 
falso profeta que com os sinais feitos diante dela, 
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e era 
os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados 
vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. 
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Muitos estão confundindo esse texto da prisão da besta e do 
falso profeta. 
Com a prisão do Dragão, no abismo, por mil anos, que era o 
Império Romano. Ap. 20: 3. E sairá depois do abismo! Ap. 20: 7 
- 9. Tem muitos textos que fala desse combate final Ap. 19:  
15... pessoalmente, pisar o lagar do vinho do furor da ira 
do Deus Todo-poderoso. (Ap. 14: 17/20) + Ap. 19: 17/19: 12 a 
14 Ap. 16: 12/16 no 6º flagelo e no 7º flagelo Ap. 16: 21.  
O encontro de Cristo e o Dragão = anticristo e os seus 10 reis. 
 Textos que fala desse último combate! 

Ap. 19: 14- e seguiam- no os exércitos que há no céus, 
montados cavalos brancos, com vestiduras de linho 
finíssimo, branco e puro.  
No Ap. 19: 19 = E vi a besta e os reis da terra, com os 
seus exércitos, congregado para pelejarem contra 
aquele que estava montado no cavalo e contra o seu 
exército.  
Ap. 17: 14- Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o 
Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o 
Rei dos reis; vencerão também os chamados, eleitos e 
fiéis que se acham com Ele.  
Ap. 14: 1 a 5= Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o 
monte Sião, com ele cento e quarenta e quatro mil, 
tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome do 
seu Pai.  

Esses são os da primeira ressurreição de Ap. 20; 4. 
6 Tantos quantos não adoraram a besta, nem 
tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na 
fronte e na mão; viveram e reinaram com Cristo 
durante mil anos.  

São também os remidos de Ap. 15: 2/4 que entoaram o novo 
cântico de Moisés e do Cordeiro; que estavam na abertura dos 
7 Selos Ap. 5: 8-14.  
São também os que estavam juntos com o Cavaleiro do cavalo 
Branco. 
Vamos ver um texto com várias interpretações de tempos, 
épocas, significados e ação. 
Está em Ap. 13: Sobre a relação do Dragão, 1ª Besta, 2ª Besta. 
A mulher prostituta, mãe e filhas com a Igreja e o povo Judeus. 
A 3ª besta do fim que surge do abismo Anticristo vai agir 42 
meses = 1192 dias de 15/01/29 á 21/04/32 contra os Judeus da 
lei de Israel. 
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A besta contra o povo santo 
Agora vamos ver os Santos Cristãos entregues a essas 
bestas. 

Ap. 13: 1- Vi emergir do mar uma besta que tinha dez 
chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diadema 
e sobre as cabeças, nome 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.  
4- e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à 
besta; também; adoraram a besta, dizendo: Quem é 
semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?  
5- Foi lhe dada uma boca que proferia arrogância e 
blasfêmia e autoridade para agir quarenta e dois 
meses.  

1ª e 2ª Besta Constantino e papa Silvestre de 325 á 1517.  
A 2ª besta de 2 chifres Império Romano com a Igreja. 
Essa 1ª parceria foi até o fim do “Império”. 
Que começou a Igreja Romana agir sozinha no TRONO do 
Dragão. 
Que deu um prazo até ele retornar na Maçonaria e destronar a 
Igreja mãe. 
Falamos disso nas páginas 139 a 147 do Livro Atalaia no link: 
http://www.livroatalaia.com/p_141.php ou na página do Senado 
Pág. 19- https://bit.ly/2VEP3b8 Pág. 20- https://bit.ly/2KADQlP  
Fala do poder do Dragão na Maçonaria que age nas Igrejas, 
em todas as partes da sociedade até o fim dos tempos! 
 
Texto que dá muitas interpretações sobre o milênio. 
A marca da Besta e sua imagem. 

Ap. 19:20- Mas a besta foi aprisionada; e com ela o 
falso profeta que com os sinais feitos diante dela, 
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e era 
os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados 
vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. 

Esses dois são: a Besta= Constantino e o Papa Silvestre, o 
falso profeta, os 2 continuaram vivos na sequência dos 
Papas, na imagem da Besta, que surgirá do abismo no fim, 
como o anticristo, Satanás o diabo, que vai ser lançado no 

http://www.livroatalaia.com/p_141.php
https://bit.ly/2VEP3b8
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lago de fogo a 2ª morte, “onde já estará”; a besta e o falso 
profeta. Ap. 20: 7-10. 
 

O grande texto esclarecedor de quem é a besta de 7 cabeças e 
10 chifres. 
Que leva a mulher mãe das filhas prostituta. 
Só no Ap. 17. Tem 3 vezes falando que ela está sentada V. 1- 
em muitas águas. No V. 3- montada na besta.  
E no V. 9- está sentada em 7 montes e 7 reis. 
Que representam a Besta que no fim se torna o anticristo, do 
tempo final. 
Os 7 montes, são as 7 cabeças, as cabeças, são as filhas. 
Cada uma delas pensando diferente uma da outra e formando 
seu império (Denominação), reinos com seus subordinados, 
burros de cargas, bestinha. 
 Em toda face da terra; esses são, as muitas águas, são os 
povos que carregam nas costas mãe e filhas! 
 Está no V. 15- Falou-me ainda: As aguas que viste onde a 
meretriz  está assentada, são povos, multidões, nações e 
línguas. 
Vamos ver uns versos do capítulo Ap.17: 1-  

7- O anjo, porém, me disse: Porque te admiraste? Dir-te-ei 
o mistério da mulher e da besta que tem as sete 
cabeças e dez chifres e que leva a mulher:  
8- a besta que viste, era e não é, está para emergir do 
abismo e caminha para destruição. E aqueles que 
habitam sobre a terra, cujos nome não foram escritos 
no livro da vida desde a fundação do mundo, se 
admirarão, vendo a besta que era e não é, mas 
aparecerá. 
9- Aqui está o sentido, que tem sabedoria: as sete cabeças 
são sete montes, dos quais a mulher está sentada. São 
também sete reis.  
10- Dos quais caíram cinco, um existe e o outro ainda 
não chegou e quando chegar, tem de durar pouco. (1ª 
Besta de 10 cifres 10 – 3 = 7 – 5 = 2= A 2ª besta de 2 
chifres) 
11- E a besta, que era e não é, também é ele o oitavo 
rei, e procede dos sete, e caminha para a destruição. 

No, fim a besta que surge do abismo Anticristo vai agir 42 
meses. 1192 dias. 
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Ap. 13: 6- e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, 
para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, 
os que habitam no céu. 
7- Foi-lhe-dado, também, que pelejasse contra os 
santos e os vencesse. Deu-se lhe ainda autoridade sobre 
cada tribo, povo, língua e nação.  

Aqui tem dois sentidos de tempos; e povos, contra OS 
SANTOS!  
1º os Cristãos que seria dia = ano, depois no fim contra o 
Povo Judeu da Lei, que seria dias... 
 

1ª Besta é igual; Daniel 7: 24- Os dez chifres corresponde a 
dez reis que se levantarão daquele mesmo reino; e, 
depois dele, se levantará outro, o qual será diferente 
dos primeiros, e abaterá a três reis. (Dos 3 reis 
arrancados dos 10, fala + no v. 8 e 20) 

       25- Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os 
santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a 
lei; e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um 
tempo, dois tempos e metade dum tempo. (O chifre 
pequeno Constantino com o Papa Silvestre, os dois se 
tornam a 2ª besta de 2 chifres de 325 a 1517) 

Aí, nós temos A Besta = Dragão pai; o filho é o Papa, o falso 
profeta e imagem da Besta; Besta que virá no fim como 
anticristo... 

Daniel 7: 26- Mas, depois, se assentará o tribunal para 
lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o 
fim. 
27 O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos 
debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos 
santos do Altíssimo; o seu reino será reino eterno, e 
todo domínios o servirão e lhe obedecerão. 

Aqui começa o Reino de Cristo, o Cordeiro. 
Começando pelo reformista Lutero com a Bíblia nas mãos dos 
povos. 
Aqueles que estiverem sob seu reino o servirá e obedecerá 
com a ação do Espírito Santo, o Cavalo Branco e seus 
cavaleiros; esse reino não vai ter fim... 
 
A partir desse tempo estarão os dois reinos. 
Para todos terem o livre-arbítrio de escolher qual o reino 
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que vão servir. 
Cada um é servo do senhor que obedece.  
Paulo ainda nos alerta em Efésio. 6- Texto 
http://www.livroatalaia.com/p_22.php 

11- Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 
poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo; (que 
agem). 
 12- (...) com as forças espirituais do mal, nas regiões 
celestes (Igrejas). 

Jesus nos alertou contra o príncipe deste mundo. João: 14. 
30.E nas orações e visões de Daniel: 10.13.  
O Príncipe do Reino da Pérsia resistiu por 21 dias ao anjo, para 
que não revelasse a Daniel, os acontecimentos dos últimos 
dias, nos mostra uma grande batalha no céu contra o diabo. 
E na visão de Daniel. 8, Deus desmascara o diabo, que ele é o 
príncipe da Pérsia, e que está agindo no cristianismo, para 
dividir, confundir e fanatizar as pessoas, para não verem as 
verdades bíblicas, e os acontecimentos que estão para 
acontecer no mundo, também nos revela o Diabo (anticristo) 
em Ezequiel.21. 

25- E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia 
virá no tempo do seu castigo final; (Israel = cristianismo) 
26- assim diz o SENHOR Deus: Tira o diadema e remove 
a coroa; o que é já não será o mesmo; será exaltado o 
humilde e abatido o soberbo. (Só no castigo final).  

Termino Amados com as palavras do Mestre aos seus servos: 
Tanto Daniel como João fala do fim, aconselham e alertam a 
todos:  

João Ap. 22: 10- Disse-me ainda: Não seles as Palavras 
da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. 
11- Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo 
ainda sendo imundo; o justo continue na prática da justiça, 
e o santo continue a santificar-se. 
Daniel. 12. 10- Muitos serão purificados, embranquecidos 
e provados; mas os perversos procederam perversamente, 
e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. 
 

Amados é tempo de decisão, a Bíblia diz muitas vezes hoje, se 
ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração. 
Viva a Bíblia e ponha em prática e Viverá. 
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