
Culto Messiânico #21 

* 9:00hs – Início da Escola Sabática 

* 9:20hs – Louvor Musical. 

* 9:35hs – Informações gerais [judaísmo] 

* 9:40hs – Culto a YAOHUH UL‟HIM e ao Seu Filho, Yaohu‟shua! 

Intróito (Canto Congregacional) e entrada da plataforma – 

Adonai.mp3 

Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto congregacio-

nal). 

Shua‟oleym a todos... sejam bem vindos... tenham todos um excelente shabbos 
na presença dEles... vamos ouvir uma música hebraica para a nossa medita-

ção... 

Hatikvah.mp3 (o hino de Israel) 

Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

 

SERMÃO: As Pragas Finais cairá sobre todos nós  

[uma pergunta ou uma afirmativa?] 

LEMOS: Certamente UL, o Criador, não fará coisa alguma, sem ter revelado o 

seu segredo aos seus servos, os profetas. Am 3:7 

Então, antes mesmo das sete últimas pragas caírem – sobre os ímpios, é claro 

– temos nas Escrituras, diversos alertas; de modos que NINGUÉM possa dizer: 

Eu não sabia! Mesmo aqueles que naquele dia irão reclamar – tarde demais – 
“Mas UL, eu preguei em Seu nome, fiz milagres em Seu nome e então ouvirão 

dEle: afastem-te de mim, não os conheço (POIS SE FIZERAM TUDO ISTO, não 

foi com o poder dEle, mas sim com o poder de satan...  

Por isto, antes de falarmos sobre as Pragas Finais, conhecida nas Escrituras 

como a Grande Tribulação, vamos ver tais Alertas. Alertas estes que devem ser 

anunciados por nós, nestes dias finais, que antecedem a Volta de Yaohu‟shua! 

Estes alertas então no Livro das Revelações, no cap 14; conhecidas como as 
três “mensagens angélicas”. Mas são... 

Três ou Quatro Anjos em Apocalipse 14:6-16? Retrocedendo um pouco, deve-

mos lembrar que... 

A partir da metade do século XIX, muitos começaram a ler e a dar crédito às 

Escrituras; e, as mais variadas denominações protestantes, descobriram o re-

sumo de toda a mensagem apocalíptica relativa à volta, em glória, de Yaohu‟ 
shua em 3 mensagens angelicais neste capítulo do Apocalipse. Essas 3 mensa-

gens foram consideradas o último e grande alerta que deve ser dado ao mundo 

relativo à nossa salvação pessoal; antes que termine o tempo da graça; antes 

que Yaohu‟shua deixe de ser o nosso advogado perante o Pai... 

Tais mensagens trazem novas e inéditas responsabilidades ao povo do Criador. 

Agora nós não devemos apenas pregar a conversão e a obediência, mas tam-
bém a volta do Criador; e, principalmente, a diferença entre obedecer à Lei de 

UL‟HIM ou às leis dos homens, personificados nas falsas religiões com seus Ven-

tos de Doutrinas vindo do paganismo e do Estado laico, onde TUDO é „deus‟!  



As 3 mensagens são equivalentes à mensagem primitiva do dilúvio. Na antigui-

dade os que quisessem se salvar, deveriam se abrigar na Arca. No entanto, o 

mundo escarneceu de Nokh e sua família e todos se perderam. As 3 mensagens 

falam da preparação que os filhos do Criador devem ter para estarem de pé, is-
to é, salvos; na volta do Criador! Não dar atenção à elas, equivale a rejeitar os 

fundamentos do Evangelho e acabar se perdendo... 

A Mensagem do Primeiro Anjo diz: 

Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar 

aos que assentam sobre a Terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizen-

do em grande voz: “Temei a UL‟HIM e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do 
seu juízo e adorai aquEle que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas”. 

Ap 14:6 e 7. 

O primeiro anjo tem um evangelho eterno para pregar a todos os povos da Ter-

ra. Que evangelho é esse? E porque ele é eterno? O centro desse evangelho é 

que UL‟HIM amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para 

que todo o que nEle crê, não pereça, mas tenha a vida eterna (Jo 3:15). Além 
de derrubar – mais uma vez – a doutrina da trindade; certamente esse evange-

lho é eterno porque existia essa idéia de salvar o homem desde a fundação do 

mundo, desde tempos imemoriais (cf. Ap 13:8 e Cl 1:26 e 2:2). Tanto é que 

sacrificava-se um cordeiro que simbolizaria a morte do Messias. Pois já na que-

da, de Adan e Khav‟yah (corrompida como Eva), o próprio Criador, Yaohu‟shua, 

veio, sacrificou um cordeiro e preparou-lhes roupas para esconder-lhes a nu-
dez... E, após o dilúvio, novamente um Cordeiro foi sacrificado! 

Dessa forma, o primeiro anjo não prega novidade nenhuma, a não ser a fé que 

foi revelada aos santos: de que o Filho de UL‟HIM, o Verbo, se fez carne e habi-

tou entre nós. Mas ele – o anjo – também simboliza um movimento mundial, 

nós, que busca levar essa mensagem não somente a todas as nações, mas a 

toda tribo, língua e povo. É a mensagem de que Yaohu‟shua está voltando para 

estabelecer o Seu reino terreal juntamente com os seus filhos; repito: nós. O 
anjo, aqui, repete uma parte do quarto mandamento da lei do Criador ao dizer 

que devemos “adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fontes das á-

guas”. 

Repare: “Porque em seis dias fez UL, o céu, a terra, o mar e ao sétimo dia 

descansou, por isso UL‟HIM abençoou e santificou o shabbos” cf. Ex 20. 

E porque ele menciona o quarto mandamento? Porque é o único mandamento 
que identifica o UL que adoramos, ou seja, aquEle que criou tudo o que existe! 

Por isso Ele é digno de adoração. Por isso UL separou o Sábado para nós O ado-

rarmos. Nosso UL é Yaohu‟shua, o Criador do Shabbos! 

A Mensagem do Segundo Anjo: 

Enquanto a primeira mensagem evoca o evangelho, a UL‟HIM e ao UL, verda-

deiros, a segunda mensagem diz: 

“Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que 

tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição”. 

De acordo com a Profecia das Nações em Dayan‟ul 2, 4 ou 5 nações imperiais 

perseguiriam o povo do Criador até a volta de Yaohu‟shua. A primeira delas 

(considerando a profecia, porque senão seria a terceira nação perseguidora a-

pós o Egito e a Assíria) foi Babilônia em torno de 600 a.Y. Babilônia adorava o 
deus sol, no primeiro dia da semana, e se deleitava em imagens de escultura. 



Também misturava o Estado com a Religião [o Estado legislando sobre a “ado-

ração”] e alcançava muitos povos com sua influência. Babilônia era a herdeira 

da Torre de Bavel, simbolizando confusão de povos pagãos e por isto, no Livro 

das Revelações, ela é usada como símbolo da falsa Kehilah... 

Por isto, no Apocalipse, Babilônia simboliza uma Religião-Estado onde ambos os 

poderes se unem para manterem o seu domínio sobre todos e assim, ela tem 

práticas semelhantes à Bavel histórica. Em Apocalipse 17 se vê claramente a 

alusão de uma Igreja controlando a política das nações e ela tem um nome: 

“Babilônia, mãe das prostitutas e abominações da Terra” cf. vs 5. Dessa forma 

Babilônia, se é mãe, esta tem filhas com práticas semelhantes e simboliza não 
apenas um Estado-Igreja, mas todos os grupos religiosos – provenientes da re-

forma protestante – que se opõe à verdade do evangelho eterno, ou seja: nós 

adoramos a UL‟HIM e ao seu Filho, o nosso UL, que morreu na cruz, e que é 

cultuado a cada Shabbos. 

O segundo anjo complementa a mensagem do primeiro; aquele que simbolica-

mente é retratado com uma bíblia na mão – eu disse, nas mãos e não debaixo 
do braço – por isto eu pergunto: quantas igrejas, digo, denominações ou gru-

pos religiosos sobrevivem à prova da Palavra do Criador; isto é, do Está Escrito? 

Por isto, o fim desta mensagem está em Ap 18:4: “Sai dela, meu povo, para 

não tomares parte nos seus pecados e para não vires a ser castigado juntamen-

te com ela com as mesmas, pragas”. Assim, o resumo dessa mensagem é: a-

bandone as „igrejas‟ e os grupos religiosos falsos que não obedecem a Palavra 
do Criador, a Bíblia Sagrada! 

A Mensagem do Terceiro Anjo: 

As 2 mensagens anteriores identificavam o Evangelho Eterno, identifica a YA-

OHUH, o nosso UL‟HIM e a Yaohu‟shua, o nosso Criador e Redentor, o Verbo; e, 

evocava que o povo do Criador deve se separar do mundo e das falsas organi-

zações religiosas. Então, o último anjo vem e diz: 

... com grande voz: „Todo aquele que adorar a Besta que saiu do mar e à sua 
imagem, e aceitar o seu sinal na testa ou na mão, deve beber do vinho do furor 

do ETERNO; este é derramado sem mistura na taça da Sua ira. E serão ator-

mentados com fogo e enxofre incandescente, na presença dos santos Mola-

okhim (mensageiros) e do Cordeiro‟. E o anjo complementa... 

E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm repouso nem 

de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que re-
ceber o sinal do seu nome;  

...aqui, simbolizado no número 666; um número que identifica um homem e-

xaltado! 

O Terceiro Anjo fala que aquele que receber o sinal da Besta se perderá. Sabe-

mos que a Marca da Besta é colocada na testa ou nas mãos daqueles – CREN-

TES – a quem satan alcançar... Na testa exige-se certeza; convicção de que as 
suas crenças doutrinais – não bíblicas – é a Verdade! Isto é, pessoas que acre-

ditam que suas igrejas são verdadeiras, mas não examinam para conferir... Se 

recusam a examinar!!! Você as encontra quando você tenta mostrar a Verdade 

para elas e elas se recusam a examinar, estudar; ou agem com indiferença às 

passagens que você lhe mostra; mesmo que esteja usando as suas próprias bí-

blias, corruptas como as „almeidas‟. Dizem: eu já estou salvo!!! Este é o selado 
na fronte, por satan! Ponto para ele... 



Já nas mãos, indica o “tanto faz” ou a indiferença daqueles crentes das igrejas 

onde estão afiliados ou mesmo que frequentam; por conveniência, por tradição 

ou até mesmo por ter ali seus amigos e familiares; independente se seguem ou 

não as Escrituras. Sentem-se bem em estar ali; não passam de grupos sociais... 

E o Selo do Criador é justamente o quarto mandamento da Lei Moral. É ali que 

temos a assinatura divina que identifica o Seu seguidor: a santificação sabática. 

O Shabbos é apenas o início ou a ponta do iceberg, pois além do Nome, diver-

sas outras doutrinas Escriturísticas fazem parte da Verdadeira Kehilah e tão 

somente examinando a Palavra, confrontando estas doutrinas com o Está Es-

crito, você poderá saber se está ou não na Verdade; portanto, repito, não basta 
o Nome e o Shabbos, para se estar na Verdade; pois, a Kehilah que Ele vem 

resgatar é ... igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa seme-

lhante, mas santa e irrepreensível - Ef 5:27. 

Assim, a marca da Besta será visível e ostensiva quando a falsa religião e o Es-

tado se unirem para perseguirem os que obedecem aos 10 mandamentos. Isso 

fica claro no versículo 12 que diz: Aqui está a paciência dos santos; aqui estão 
os que guardam os mandamentos de UL‟HIM e a fé em Yaohu‟shua”... digo, Ya-

ohu‟shua e não em um falso nome, dito „traduzido‟! 

Portanto, não importa o que aconteça, o povo do Criador obedece os (10) man-

damentos... aquele que inclui o sábado; e, mantém a fé em Yaohu‟shua, o au-

tor de nossa esperança. O versículo 17 de Ap 12, identifica esta Igreja pura, re-

presentada ali... 

Ap 12:17: “Irou-se o Dragão (satan) contra a mulher (no caso, a Igreja pura) e 

foi fazer guerra com os restantes da sua descendência: os que guardam os 

mandamentos de UL‟HIM e têm o testemunho de Yaohu‟shua”. Os adventistas 

sempre usam esta passagem para dizer que sua falsa profetiza – Ellen Gold 

White – é este testemunho. Mas... Ap 19:10 usado para isto, nos mostra que 

as Escrituras é este testemunho, pois Examinais as Escrituras, porque julgais 

ter nelas a vida eterna; e são elas que dão testemunho de mim; Jo 5:39. As Es-
crituras nos dado através dos Seus profetas, é que, verdadeiramente, tem este 

„espírito profético‟; não a tal de Ellen White! Vê como é fácil adquirir o selo na 

testa, dado por satan??? Pois... 

Quando satan se irar contra a pequena Igreja, verdadeira [nós], e a Religião 

que também será o Estado, for glorificada e amada pelos homens, como foi no 

Egito, Yaohu‟shua voltará para salvar os seus Filhos. De que lado você preten-
derá estar? Neste confronto, não existe „estar em cima do muro‟, pois só o fato 

de não estar do lado da Verdade, já é motivo de satan o selar como sendo seu! 

Cuidado!!! 

Não se deixem levar por doutrinas várias e não inspiradas por YAOHUH. Pois 

que a vossa força espiritual é uma dádiva da bondade de UL... Hb 13:9 

Mas, alguns que se dizem estudiosos das Escrituras ainda creem que em 1844 
algo estanho aconteceu: Yaohu‟shua adentrou ao Santíssimo do Santuário; Ve-

ja, este – o Santuário Celestial – é o tema do Livro de Hebreus; distorcido por 

estes „estudiosos‟. E, para que Ele entrou neste compartimento? Segundo estes 

crentes, o Messias estaria assumindo uma nova função: “examinar a vida dos 

salvos”! E o que tem de RUIM nesta doutrina estranha que é o cerne de uma 

denominação inteira, a IASD? O Medo e a Incerteza de que estejamos salvos!  

E pior, estão indo contra a Palavra para construir uma denominação inteira tão 

somente em passagens fora do contexto e fiando-se na palavra de uma falsa 



profetiza, que errou e muito, em diversas profecias e nas que acertou, acertou 

porque copiou de outras pessoas... Bem, veja Jo 3:16-18 e mesmo em Jo 5:22 

que repete este conceito, que diz: „YAOHUH amou o mundo de tal maneira que 

deu o seu ha‟Bor único [Filho unigênito], para que todo aquele que nEle crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. Porque UL‟HIM enviou o seu ha‟Bor ao mundo, 

não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. 

Quem crê nEle não é julgado; mas quem não crê, já está julgado; por-

quanto não crê no Nome do unigênito há‟Bor de YAOHUH. Vê, se você está na 

Verdade, não é julgado; não será investigado! Julgamento tão somente para 

ímpios... 

E mais, esta doutrina estanha que ensina sobre um juízo Investigativo vai ao 

cúmulo de dizer que Yaohu‟shua esteve desde a sua ascensão fora do Santíssi-

mo; isto até 1844. Se isto realmente está consolidado pelo Está Escrito, faz 

com que TAMBÉM o ETERNO estivesse até então – 1844 – FORA do Santíssimo, 

pois diversas passagens nos mostram Yaohu‟shua sentado ao lado do Pai desde 

a Sua ascensão; e isto, portanto, coloca o trono do Altíssimo fora do Santíssi-
mo: Pai e Filho fora... Datas!!!  

Desde quando as Escrituras nos mostram DATAS??? Dizem que isto ocorreu em 

22 de outubro de 1844, associando este evento – Yaohu‟shua iniciar o tal de ju-

ízo investigativo – mas mais tarde descobriram que o Yon Kiopur daquele ano 

foi em 23 de setembro e não em 22 de outubro! Erraram em um mês a data da 

tal profecia; e pior, justificam – para continuar no erro e não desacreditar a tal 
de EGW – que Yaohushua estava usando  o calendário dos caraítas, uma seita 

dissidente do judaísmo ortodoxo! Isto foi desmentido pelos tais ao dizer que 

JAMAIS usam um calendário com tal discrepância, isto é, no máximo de alguns 

dias, conforme interpretam Levítico 23:12 – no dia imediato a sábado! ... O 

mesmo erro quando interpretam os Evangelhos sobre o dia da Ressurreição... 

Vê, Doutrinas Estanhas, como este Juízo Investigativo da IASD e o tal de Arre-

batamento Secreto, dos pentecostais tem um só objetivo: afastar os Salvos da 
Verdade... Lembram-se de Mt 24:24? Vamos ler: “porque hão de surgir falsos 

cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se 

possível fora, enganariam até os escolhidos”. MAS o texto diz: Se Possível Fos-

se... O Messias vai agir antes e isto dará início às... 

Sete Últimas Pragas 

Neste tempo de angústia a humanidade encontra-se a caminho de um beco 
sem saída. Isto se dará justo antes que UL‟HIM sele o destino da Terra. Então 

os que têm ignorado o chamado do Criador à obediência à Verdade e que deixa-

ram de preparar o coração para a Segunda Vinda gloriosa de Cristo, terão de 

sofrer os efeitos das sete pragas apocalípticas. Estas pragas são enviadas do 

Céu sobre os que menosprezaram a Verdade. 

Leio: E ouvi uma voz poderosa vinda do Templo e bradando muito alto aos sete 
Molaokhim (mensageiros): Vão agora, lancem sobre a terra as sete taças com a 

ira celestial - Ap 16:1. Os que rejeitarem a mensagem da graça do Criador que 

mostramos aqui, sofrerão naquele dia as consequências destas sete terríveis 

calamidades. Por outro lado, UL‟HIM tem provido ampla proteção aos que vivem 

em harmonia com os ensinos do livro do Apocalipse. Mas antes, a... 

Duração das Pragas: 

Quanto tempo durará as sete pragas? Leio: - Pois, por isso mesmo é que num 

só dia tudo lhe cairá em cima: a tristeza da morte, o choro, a fome; será des-



truída pelo fogo e reduzida a cinzas. Porque é poderoso o UL que a julga – Ap 

18:8.  A predição afirma que as pragas virão "num dia." Este tempo na profecia 

é simbólico. O profeta Kozoq‟ul (corrompido como Ezequiel) nos dá a chave pa-

ra interpretação deste dia simbólico: "Um dia te dei para cada ano" Ez 4:6. Por-
tanto as pragas que produzirão "morte, pranto e a fome", durará cerca de um 

ano. Agora desejo chamar a atenção de todos para o fato de que com o derra-

mamento da primeira praga, terá para sempre passado a oportunidade de arre-

pendimento, confissão e perdão dos pecados daqueles selados por satan, na 

fronte! A porta da salvação estará então para sempre fechada para este tipo de 

ímpio.  

A Primeira Praga: 

Ap 16:1 e 2 – Ali lemos que houve uma chaga "má e maligna" que cobria a pele 

dos que tinham o sinal da besta. Esta praga não deverá cair sobre toda a hu-

manidade, mas somente sobre os que têm "o sinal da besta," e a adoram. A 

besta é o símbolo de um sistema religioso que tem enganado grandes massas 

da humanidade quanto à Verdade do evangelho. Assim esta praga cairá especi-
almente sobre todos os crentes que hoje estão em denominações onde se diz 

que tem a Verdade... denominações onde a trindade é a sua base! Onde seus 

seguidores insistem em dizer que a lei, isto é, o shabbos, foi cravado na cruz! 

A Segunda Praga: 

Ap 16:3 – Como sabemos, a primeira praga será derramada na Terra, mas a 

segunda no mar. Na „terra‟ significa onde povos estão assentado, mas no „mar‟, 
indica uma imensidão bem maior que os que procedem da terra... A segunda 

praga será um terrível juízo sobre todos os que rejeitaram a graça divina, inde-

pendente de qual denominação estes estão, ou não, hoje! 

A Terceira Praga: 

A seguir, o terceiro anjo derrama a sua taça (Ap 16:4-7). Esta praga é derra-

mada sobre os rios e as fontes das águas. Ela afetará os que antes do fim do 

mundo vão perseguir e oprimir a igreja e seus membros que guardam os man-
damentos do Criador. Sim, pouco antes da Volta do nosso Criador e Redentor, 

os que estão se preparando para a Sua Volta, serão objeto de ódio, perseguidos 

terrivelmente pelos desprezadores das Verdades da Bíblia, pois nós estaremos 

denunciado as suas falsas doutrinas e mostrando-lhes a Verdade. A democracia 

logo desaparecerá juntamente com a liberdade religiosa – e notem, aqui no 

Brasil, o terreno para tal, JÁ está sendo pavimentado por aqueles que deveriam 
zelar pela Lei constitucional do país. Lembrem-se Estado e Igrejas unidos: este 

é o cenário, acreditem ou não! Mas o anjo derramará sua salva contendo a ira 

do Criador, sobre estes que perseguiram Seus indefesos filhos. E nestes dias,  

vamos preferir a morte antes que negar a nossa fé em Cristo; a exemplo de Ka-

fos e os apóstolos, quando o Estado estava lhes propondo um acordo para ne-

garem a sua fé: “Importa antes obedecer a UL que aos homens” – At 5:29. 

Onde quer que os inimigos do Criador forem, não encontrarão água para saciar 

sua sede. A água será mudada em sangue, porque são culpados de derramar 

sangue inocente. Mas o profeta já dizia para nós, os salvos: as suas águas se-

rão certas! Ya shu yah (corrompido como Isaías) 33:16. 

A Quarta Praga: 

Segue-se o quarto anjo com a sua salva: (Ap 16:8 e 9). A quarta praga será 
derramada sobre o Sol. Ela produzirá intenso calor, muito maior que o que se 



poderá ter sentido em qualquer tempo. O calor será tão intenso, que os ímpios 

blasfemarão contra o nome do Criador, em vez de se arrependerem. Mas agora 

não mais podem arrepender-se; será tarde demais. Notem o que o profeta Ya-

o‟ul (corrompido como Joel) disse 700 anos antes de Cristo, com referência à 
quarta praga: Infelizmente, este terrível dia de julgamento está já a caminho. 

Está quase chegando a destruição do Todo-poderoso! O nosso alimento desapa-

recerá perante os nossos olhos; toda a alegria e contentamento no Templo do 

nosso UL, terminarão. As sementes apodrecem debaixo do chão; os celeiros e 

os armazéns estão vazios; o trigo secou nos campos. As ovelhas clamam com 

fome; os anciãos estão desorientados, porque não há pastagens para os ani-
mais; os rebanhos vão desaparecendo de miséria. UL, socorre-nos! Porque o 

calor queimou as pastagens e todas as árvores. Até os animais selvagens cla-

mam por socorro, porque não acham água. Secaram os rios e as pastagens es-

tão queimadas. Joel 1:15-20. Veja o que diz Ya shua yah 30:26 sobre este dia: 

E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior, como 

a luz de sete dias, no dia em que UL atar a contusão do seu povo, e curar a 
chaga da sua ferida.  

A quarta praga será terrível. Em vista do que irá acontecer durante a quarta 

praga conforme a profecia, a verdadeira igreja do Criador tem um dever a cum-

prir. Ouçam esta passagem: "Tocai a buzina em Sião". Yao‟ul (Joel) 2:1. A pa-

lavra "Sião" aqui significa "igreja". Portanto, tocar a buzina em Sião significa 

"proclamar nas igrejas". Mas proclamar o quê? Sabendo que este dia está per-
to, os santos que possuem a Verdade devem dar o alarma; devem despertar e 

agitar o povo. As sete pragas serão derramadas, embora alguns sustentem que 

isto não acontecerá. As pessoas podem rejeitar o livro do Apocalipse, mas as 

pragas serão derramadas da mesma forma, e os incrédulos do tal de arrebata-

mento secreto, sofrerão as consequências de sua obstinada atitude; a menos 

que se arrependam. 

A Quinta Praga: 

Vemo-la em Ap 16:10 e 11. Lembramos que a terceira praga afetou os que ti-

nham o sinal da besta e a adoravam. A quinta praga transforma em trevas o 

reino espiritual da besta. Agora este poder religioso é visto em completas trevas 

da ignorância e erro, não possuindo o menor raio de luz. O reino da besta é le-

vado então à fatal confusão. Demasiado tarde seus milhões de seguidores vêem 

seu grande engano. Criam ser verdade, a mentira e a mentira, verdade! Agora 
seus líderes mordem "as suas línguas de dor". 

A Sexta Praga: 

A sexta praga nos interessa de maneira especial devido às interpretações pen-

tecostais sobre esta profecia, amedrontando os que seguem o pentecostalismo. 

Ela revela que neste tempo as atividades da civilização estará seguindo nor-

malmente. Ap 16:12-16 fala desta praga... Nos é dito que sob a sexta praga o 
rio Eufrates secará. Isto será uma guerra total entre as nações do Oriente e o 

resto do mundo, guerra chamada no Apocalipse "batalha do UL‟HIM Todo-

Poderoso" ou de “o Armagedom”. Que o rio Eufrates se seque literalmente para 

que produza tal catástrofe não é necessário. Pois ali tudo é simbólico e precisa 

ser decifrado usando as Escrituras. Ap 17:15 dá-nos a interpretação; ali diz: As 

águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e 
línguas. 

De acordo com este texto, as nações banhadas pelo Eufrates se secarão, ou se-

ja, desaparecerão sob a violência das ondas da ação de uma nação mais pode-



rosa ou um bloco de nações. Estas as conquistarão e anexarão o seu território. 

As nações banhadas por este rio são o Irã, o Iraque, a Turquia, a Síria, a Trans-

jordânia, a Arábia Saudita e o Yemen. Todas estas nações são banhadas pelo 

rio Eufrates, e umas mais que outras. Portanto, parece que as nações do Orien-
te Médio, mulçumanas, serão a causa de uma guerra mundial de que nenhuma 

nação será poupada. Será uma guerra total!  

Consideremos também o ódio e as dificuldades entre a república de Israel e 

seus vizinhos, as nações árabes. A tensão racial e política que existe entre eles 

pode resultar em tremenda explosão política que leva ao secamento figurado do 

Eufrates. Além do mais, ainda devemos considerar a China – a única nação que 
tem, como mobilizar um exercito de 200 milhões de soldados e esta é uma alia-

da destes povos do Oriente! Quando essas massas humanas se juntarem, ima-

ginem o que poderá acontecer!  

Veja, Israel está em constate guerra contra os palestinos! E porque o mundo 

árabe não se junta aos palestinos? Porque não os protegem, se são todos cren-

tes do “islã”?  E, o que poderia uni-las??? Bem, eu tenho uma teoria particular: 
Imagine, dentro da cidade de Jerusalém, encravado no monte Moriah, está hoje 

uma mesquita árabe sobre os alicerces do Templo... Bem, imaginemos, os pa-

lestinos – usando as verdadeiras táticas terroristas; não as de que nos acusam 

os „iluministros‟ – vão até esta mesquita e a explode (já que ela não é um lugar 

sagrado para eles) e colocam a culpa em Israel! Certamente, de imediato, o 

mundo árabe se unirá contra a nação judaica... Será o Armagedom!!! 

E qual será o contra-ataque do mundo ocidental?  

Nenhum de nós deseja um embate entre o materialismo e o cristianismo, e, no 

entanto somos forçados contra nossa vontade, a este morticínio que bem pode-

ria significar o aniquilamento da civilização. Toda pessoa sensível e atenta ao 

atual desenvolvimento político tem de chegar à conclusão de que deve haver 

forças demoníacas, poderes sobrenaturais do mal, acirrando o mundo contra si 

mesmo. Ninguém deseja a guerra. Não é verdade? Não obstante, é como se os 
demônios estivessem impelindo o mundo para a destruição de nossa civilização. 

Não podemos descrever a situação de maneira adequada quando dizemos que a 

maldade de uns poucos está atraindo sobre nós esta calamidade. Não podemos 

explicar isto dizendo simplesmente que a causa são os problemas econômicos e 

políticos insolúveis. Satan anda ao nosso derredor, procurando arrastar o má-

ximo de nós... I Pe 5:8. 

Sentimos simplesmente o impacto de invisíveis e sobrenaturais poderes usando 

os homens maus para que provoquem a futura guerra do Armagedom. São eles 

"espíritos de demônios," revelam as Escrituras nesta profecia. Quantos se reu-

nirão para esta guerra? Os jornais discutem tanto este ponto que já nos senti-

mos cansados dele. Gritaram tantas e tantas vezes: „é o lobo‟ que quando ele 

vier, não mais nos levantaremos... 

As Escrituras dizem: "Bem-aventurado o que vigia." Podemos ver de longe 

tempos de angustias. Este é nosso tempo de vigília e preparação! Com o der-

ramamento da sexta praga, que virá como ladrão de noite, não haverá mais 

salvação para os selados de satan... A profecia nos diz claramente para nos re-

vestirmos da Verdade. Isto significa viver sem mancha de pecado, de maneira 

que nenhum mal seja visto em nós. Devemos orar pela purificação de nossos 
pecados no sangue de Cristo. E, a qualquer momento veremos os efeitos da 

primeira praga, e então o tempo da graça estará terminado, e as pragas predi-



tas nestas profecias serão derramadas, uma após outra. E muitas delas estarão 

caindo enquanto a anterior ainda age!!! 

A Sétima Praga: 

E, qual será a sétima praga? Ela está registrada em Ap 16:17-21. E, quando se 
ouvir o "está feito," todas as coisas terão chegado ao fim, porque depois do 

derramamento das sete pragas o próprio Yaohu‟shua estará Voltando... Haverá 

um grande terremoto e os grandes edifícios cairão, e as grandes cidades serão 

demolidas, serão sacudidas as ilhas e as montanhas desaparecerão quando o 

Criador do Universo, acompanhado de Seus santos anjos Se aproximar. Seguir-

se-á uma grande saraiva de pedras com o peso de um talento, ou seja, o peso 
aproximado de 35 quilos. Esses projéteis superam nossa imaginação, mas lem-

brem-se de que são preparados por Ele! 

Os Efeitos da Gloriosa Vinda de Cristo 

Yao‟khanan (João) descreve de forma dramática numa visão profética a atitude 

de indiferença e incredulidade dos pecadores ao fim da sétima praga (Ap 6:14-

17). Quer se trate de ditador, príncipe ou milionário, ninguém se salvará. Nesse 
dia os homens de toda e qualquer categoria pedirão aos montes e aos rochedos 

que caiam sobre eles e os sepultem. Alguns apreciariam esconder-se nos altos 

refúgios que estão sendo construídos para a guerra atômica. Mas terão que ver 

a glória do Salvador e Juiz do mundo. Os que nunca oraram pelo perdão dos 

pecados, agora clamarão: "Rochedos, caí sobre nós!" Sim, preferirão ser sepul-

tadas sob as montanhas a contemplar a glória do Criador vindo sobre eles!  

Graças a UL‟HIM, para nós, os salvos, outra cena se desdobrará... Setecentos e 

cinquenta anos antes de Yaohu‟shua, o profeta Yashu‟yah (Isaías) contemplou 

em visão a proteção que o maravilhoso UL dispensaria a Seus fiéis durante o 

derramamento das sete pragas. Anotem, e leia depois Is 33:14-17. Enquanto 

os hipócritas estão assombrados, os justos serão protegidos entre as rochas du-

rante o derramamento das pragas. O próprio CRIADOR lhes proverá alimento. 

Pois os vs 16 e 17 diz: este habitará sobre as rochas e elas serão a sua fortale-
zas, o seu alto refúgio; dar-se-lhe-á o seu pão; as suas águas serão certas. Os 

teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que se estende em 

amplidão‟. 

Não é esta uma confortante promessa? Assim enquanto os ímpios estão sofren-

do as consequências de sua rejeição à Verdade, os fiéis serão protegidos. Yar-

mi‟yah (Jeremias) profetizou em torno do ano 650 a.Y. Ele viu o povo que esta-
ria vivendo no tempo das pragas lançar aos seus deuses de ouro e prata longe 

de si, procurando encontrar o perdão e a proteção do Criador. A sua riqueza e o 

seu poder de nada lhes valera; a única coisa que vale nesse dia é uma vida 

cristã nobre e pura. Os hipócritas e os avarentos não entram para o Reino do 

Criador!  

Quando o "fogo devorador" ou as "labaredas eternas" aparecerem, os santos 
verão a beleza do Criador. Eles "verão a terra que não mais estará longe", onde 

não mais haverá injustiça, dor ou morte. Os santos do Criador exclamarão de 

gozo, dizendo: „Este é o nosso UL, por quem esperávamos. E ele nos salvou! 

Este é UL, em quem nós confiamos. Na sua salvação nos alegraremos e tere-

mos satisfação‟! Ya shu‟ yah 25:9. Irmãos, vocês que ouvem esta mensagem, 

em que grupo vocês esperam estar incluídos? Cada um pessoalmente terá de 
decidir se estará entre os que pedirão às rochas que caiam sobre eles, para es-

condê-los da presença do Rei dos reis, ou entre os que serão protegidos pelas 



rochas e que dirão: "Este é UL a quem aguardávamos." Vê, duas opções e não 

em cima do muro; como muitos: Repito: Os que estiverem em cima do muro 

receberão o selo de satan, nas mãos... 

Yaohu‟shua, nosso Criador, hoje, ainda é o  nosso Salvador! Hoje Ele está pron-
to a nos aceitar com todos os nossos pecados. Não importa quão baixo tenha-

mos caído. Vamos Lhe dizer hoje, em oração: "UL, eu quero o Teu perdão. De 

agora em diante desejo viver uma vida cristã, em harmonia com a Tua vontade 

e livra-me dos Ventos de doutrinas, para que satan não me sele”.  

Sim, amanhã poderá ser demasiado tarde. Aquele que hoje é nosso Salvador 

será nosso juiz amanhã. Cada ímpio, então, será julgado segundo suas obras. 
Repito, de que lado você deseja estar naquele dia? 

Irmãos, quantos desejam recepcionar a Yaohu‟shua quando Ele voltar? Quantos 

desejam suplicar Sua misericórdia para perdão de todos os seus pecados e as-

sim, estar presente no dia da Sua Volta? Repito, podem vir à Ele em absoluta 

confiança, pois hoje, Ele ainda é nosso Salvador. Não esperem até aquele dia 

em que Ele será o teu juiz!!! Naquele dia você dirá: Mas Criador... e Ele lhe res-
ponderá: Não te conheço! Cuidem-se para estar de pé naquele dia!!! Amnao... 

 

Música Final: Chomer Israel (Escute Yaoshor’ul)... 

Oremos: Santo Pai... Perdoa-nos por ter andado por caminhos estranhos... A-

gora que nos tem mostrado a Verdade, lhe peço, permita-me andar por seus 

Caminhos. Ajude-nos a Mostrar a Verdade àqueles que por medo, continuam 
presos nas garras de satan, através de denominações ao seu serviço... Proteja 

também a todos os nossos familiares: Cônjuge, filhos e irmãos... Junte-os ao 

Seu Reino! Este é o meu desejo e o faço em Nome de Yaohu‟shua... Amnao! 

* 10:45hs – Encerramento (convite)... Amnao! 


