
A Bíblia fala sobre 4 eventos nos finais dos tempos 

 

 Tribulação. 

 Grande Tribulação. 

 O dia de Cristo (Arrebatamento). 

 O dia do Senhor (Ira de Deus sobre a terra). 

 

 

 

Cronologia dos acontecimentos  

 

 Anti-Cristo – manifesta-se 

II Tess.2:2-4 

Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa 

reunião com ele, 2 que não vos movais facilmente do vosso entendimento, 

nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, 

como de nós, como se o Dia de Cristo estivesse já perto. 3 Ninguém, de 

maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a 

apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, 4 o qual se 

opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; de sorte que 

se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 

 

 Nota importante:  O Dia de Cristo (arrebatamento) não pode acontecer 

antes de se manifestar: 

- Apostasia. 

- Manifestação do filho da perdição (anti-Cristo). 

- Sentar-se no templo de Deus em Jerusalém. 



Temos ter cuidado de quando as pessoas dizem assim "Jesus pode ver 

hoje"…...... 

 

 

 Tribulação dos Santos – 3,5 anos. - 1290 dias / 365 dias = 3.5 anos 

 

Daniel 12:11 

 

11 E, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a 

abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias.  

 

Mateus 24 

 

E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos 

para lhe mostrarem a estrutura do templo. 2 Jesus, porém, lhes disse: Não 

vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra 

que não seja derribada. 

3 E, estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus 

discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que 

sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 4 E Jesus, respondendo, disse-

lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, 5 porque muitos virão em meu 

nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos. 6 E ouvireis de guerras 

e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso 

tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7 Porquanto se levantará nação contra 

nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários 

lugares.8 Mas todas essas coisas são o princípio das dores. 9 Então, vos hão de 

entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas 

as gentes por causa do meu nome. 10 Nesse tempo, muitos serão 

escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 



11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12 E, por se 

multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13 Mas aquele que 

perseverar até ao fim será salvo.(Daniel 12 - 12 Bem-aventurado o que espera 

e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. 13 Tu, porém, vai até ao fim; 

porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias.) 14 E este evangelho 

do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e 

então virá o fim. 

O sermão continua. A grande tribulação 

15 Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o 

profeta Daniel, está no lugar santo (quem lê, que entenda), 16 então, os que 

estiverem na Judeia, que fujam para os montes; 17 e quem estiver sobre o 

telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa; 18 e quem estiver no 

campo não volte atrás a buscar as suas vestes. 19 Mas ai das grávidas e das 

que amamentarem naqueles dias! 20 E orai para que a vossa fuga não 

aconteça no inverno nem no sábado,21 porque haverá, então, grande aflição, 

como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco 

haverá jamais. 22 E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se 

salvaria; mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. 23 

Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis 

crédito, 24 porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes 

sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25 Eis 

que eu vo-lo tenho predito. 26 Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no 

deserto, não saiais; ou: Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27 

Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, 

assim será também a vinda do Filho do Homem. 28 Pois onde estiver o 

cadáver, aí se ajuntarão as águias. 

O sermão continua. A vinda do Filho do Homem 

29 E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a 

sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 30 

Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da terra 

se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com 

poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de 



trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de 

uma à outra extremidade dos céus. 

 

 Grande Tribulação - +_ 45 dias… 

 

Daniel 12:11 

 

11 E, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a 

abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. 12 Bem-

aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. 13 Tu, 

porém, vai até ao fim; porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos 

dias. 

 

 

 Dia de Cristo (arrebatamento)… 

Mateus 24:29 –31  

 

 

 Dia do Senhor ( Ira de Deus sobre a Terra) em simultâneo com 

arrebatamento.- 3,5 anos. 

Mateus 24:29 

 

O sermão continua. A vinda do Filho do Homem 

29 E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a 

sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 30 

Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da terra 



se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com 

poder e grande glória. 31 E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de 

trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de 

uma à outra extremidade dos céus. 

 

 

Joel 2:31 

31 O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o 

grande e terrível dia do Senhor.  

Sofonias 1:14-18  

 

 

 Destruição da Babilónia, Batalha Armagedon,etc… 

 

Apoc.19 para a frente 

 

 

Hoje vamos continuar a falar sobre o fim dos tempos 

 

Era necessário dar esta explicação para vos preparar para o que vem agora. 

 

 

Há 2 doutrinas no mundo cristão em relação o arrebatamento: 

 

 Arrebatamento pre tribulação 

 Arrebatamento pos tribulação 



 

 

Nos acreditamos no pos tribulação, ou seja os santos vão passar estes dias 

terríveis de tribulação. 

 

As igrejas ou pessoas que acreditam na pre tribulaçaõ falam muito pouco 

sobre aquilo que vou falar hoje 

 

Porquê? Porque eles não acreditam que vão passar a tribulação..........então 

porquê falar em algo que não vão passar? 

 

Mas todos os cristãos precisam de ouvi isto. Porque dias terríveis estão para 

ver......... 

 

Apocalipse 13 

 

Isto é um dos capítulos mais interessantes na bíblia  

 

 

Até as pessoas que não acreditam em Deus, ficam fascinados com este capitulo  

 

 Fala de uma só "moeda" para comprar e vender coisas 

 

 Fala de UMA religião unificada…. 

 

 Fala como o "sistema" vai funcionar nos últimos tempos 

 



 Fala da marca da besta 

 

 Fala do numero 666. O número que segunda o João, vamos conhecer o 

Anti Cristo.  

 

Infelizmente, no mundo, há pessoas que fazem todo por todo, usando 

matemática, para descobrir o nome deste "lider" !! Coisas até mesmo loucas!! 

 

 

Muitos podem pensar que este é fantasia........ 

 

Mas se DEUS disse, podemos ter a certeza que acontecerá 

 

Apocalipse 13 

 

 

1 E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 

sete cabeças e dez chifres, e, sobre os chifres, dez diademas, e, sobre as 

cabeças, um nome de blasfêmia.  

 

Esta besta representa o ultima grande governo mundial, um líder mundial 

que se levanta do MAR (significa as nações) - Daniel 11:36 E esse rei fará 

conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo deus; e 

contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira 

se complete; porque aquilo que está determinado será feito. 

 

1 João 2:18 - Fala do ANTI CRISTO 

 



7 cabeças significa os 6 grandes Impérios até agora – Egipto, Assíria, 

Babilonia, Grécia, Pérsia, Roma. O 7º será o ultimo e governado pelo ANTI 

CRISTO.  

 

Ele será a cabeça do ultimo governo na terra. 

 

10 chifres - são os 10 reinos que o Anti Cristo unificara 

 

2 E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés, como os de 

urso, e a sua boca, como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu 

trono, e grande poderio.  

 

Nota: este parece que estamos a ver um filme do "senhor dos anéis" - Bestas, 

leopardos, ursos e leões....... 

 

 

Aqui João faz uma descrição da besta.  

 

Estes 3 animais representa os 3 Impérios de – Babalonia, Persia e Grecia 

 

O 4º animal representa o Imperio Romano. 

 

Daniel tive uma visão sobre o mesmo 

 

Daniel 7:2 

2 Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, na minha visão da noite, e eis que os 

quatro ventos do céu combatiam no mar grande. 3 E quatro animais grandes, 

diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4 O primeiro era como leão e tinha 

asas de águia; eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da 



terra e posto em pé como um homem; e foi-lhe dado um coração de homem. 5 

Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual 

se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes; e 

foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. 6 Depois disso, eu continuei 

olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de 

ave nas suas costas; tinha também esse animal quatro cabeças, e foi-lhe dado 

domínio. 7 Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui 

o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes 

grandes de ferro; ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que 

sobejava; era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 

dez pontas. 

 

Aqui a bíblia nos diz que este 7 império/governo vai ter todo o poder e mais 

que áquilos 6 primeiros.... 

 

É o diabo, satanás, o dragão que dá o poder a este ultimo grande governo. 

 

3 E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi 

curada; e toda a terra se maravilhou após a besta.  

4 E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, 

dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?  

 

Este falar da ultima cabeça, ou seja o Anti Cristo e o seu governo 

 

Ferida de MORTE, mas foi curada.  

 

Quem conhece alguém que foi MORTE e ressuscitou?? 

Imitação de JESUS.  

 

Este pode ser um SINAL que podemos reconhecer o anti cristo..... 

 



Todos nos já vimos pessoas curadas – familiares, amigos etc.….mas nos não 

adoramos – certo? 

 

Mas este vai ser tão evidente que o mundo inteiro vai seguir a besta e dizer 

"Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?" 

 

Algo inédito, grandioso, algo que nunca aconteceu no passado que todos 

ficam maravilhados…alguém que "regressou da morte" 

 

O mundo adora a besta mas este diz para também adorar o dragão  

 

Quem conhece alguém que disse para adorar o pai?? 

 

A bíblia esta cheio de passagens que diz "Quem é como o nosso Deus" 

 

Satanás esta a imitar a relação entre PAI e FILHO!! 

 

Desde do inicio ele, o diabo, sempre queria a adoração para ele 

 

 

5 E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-

lhe poder para continuar por quarenta e dois meses. 6 E abriu a boca em 

blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e 

dos que habitam no céu.  

 

O Anti Cristo vai ter um discurso muito eloquente. 

 

Irá ter o poder para continuar por 42 meses – 3.5 anos (tribulação) 



42 / 12 meses = 3.5 anos 

 

Daniel 7:25 

25 E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em 

mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e 

metade de um tempo.  

 

Daniel 12:11 

 

11 E, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a 

abominação desoladora (Mateus 24:15) haverá mil duzentos e noventa dias.  

 

O contínuo sacrifício for tirado -  

Nota: No ano de 168 a.C. o imperador Antíoco Epifânio, após um cerco sobre a 

cidade de Alexandria, invade Jerusalém.  

Ele saqueou e profanou o Templo, oferecendo um porco como sacrifício à 

imagem de Zeus. 

 

No ano de 167 a.C. um sacerdote chamado Matatias Macabeu iniciou a revolta 

contra a dominação grega sobre Jerusalém. 

 

Um exército de sacerdotes, com armas antigas e sem treinamento, venceu o 

exército grego, armado com o que havia de mais moderno na época, inclusive 

aparelhados em elefantes. 

 

Em 165 a.C. este milagre acontece, Jerusalém é liberta de seus opressores, e o 

Templo então passa por um processo de purificação. 

 

Um novo altar e construído 



 

A Menorah (castiçal de 7 hastes) que havia dentro do Templo precisava 

também ser acesa, e os sacerdotes possuíam apenas um frasco de azeite com 

o selo do sumo sacerdote, o que garantia que aquele azeite havia sido feito 

dentro das especificações determinadas pela Torah. 

 

Aquele frasco seria o suficiente para que a Menorah queimasse por um dia 

apenas, e o prazo para fazerem novo azeite, dentro das especificações, seria 

de pelo menos oito dias. 

 

Milagrosamente o azeite foi multiplicado no frasco, e a Menorah queimou 

durante os oito dias necessários, até que novo azeite pudesse estar pronto. 

 

Diante destes milagres, Judas Macabeu instituiu a festa de Hanukka. Por oito 

dias os judeus celebram esta festa, recordando-se dos milagres que ocorreram 

naqueles dias. 

 

Hanukkah nos fala de perseverança, de luta e esperança, e, acima de tudo, de 

consagração e dependência do Eterno. 

 

II Tess.2:2-4 

3 Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que 

antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da 

perdição, 4 o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se 

adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo 

parecer Deus. 

 

Durante 3.5 anos, ele é dado o poder para blasfemar contra Deus 

 



7 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los; e deu-se-lhe poder 

sobre toda tribo, e língua, e nação.  

 

Durante 3.5 anos é dado o poder para perseguir os santos e vencê-los! 

 

Você esta preparado?? 

 

 

8 E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não 

estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do 

mundo. 9 Se alguém tem ouvidos, ouça.  

 

Os verdadeiros crentes não adorarão a besta. Deus vai-nos da força para o 

não fazer.... 

 

10 Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à espada, 

necessário é que à espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. 

 

MUITO IMPORTANTE! 9 Se alguém tem ouvidos, ouça.  

 

Os verdadeiros crentes vão ser perseguidos até a morte. 

 

A questão aqui é - se você sabia que vai ser perseguido e morto porque crer 

em JESUS, mesmo assim você faria?? 

 

Torturado, tirado da família e morto.......Aqui está a paciência e a fé dos 

santos. 

 

Veja alguns países no mundo ex. China, Correa N, Arabia Saudita etc...... 



 

 

 

A besta que subiu da terra 
 

11 E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um 
cordeiro; e falava como o dragão.  

 

Terra na Bíblia normalmente significa Israel.  

 

Mais a frente, esta outra besta e descrito como o Falso Profeta.  

Alguém muito próximo da 1ª besta e prepara o caminho para a adoração o 
anti cristo (espécie de João Baptista)  

 

2 Chifres é um símbolo de adoração e autoridade para os Judeus  

 

Semelhante aos de um cordeiro – este falso profeta vai ter aparência de 
JESUS mas fala como o dragão 

 

Nota: Jesus disse, pelos frutos conhecereis.  

Nota: Muitos "homens de Deus" hoje são assim. Seitas, Igrejas etc...... 

 

 

 

12 E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e 
os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. 
13 E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à 
vista dos homens.  

 

Dragão, 1ª besta, 2ª besta = trindade (imitação do diabo) 



 

2ª besta diz para adorar a 1ª besta, a 1ª besta diz sim, me adora mas também 
adora o dragão......... 

 

= E.S / Jesus / Deus Pai  

 

14 E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que 
fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem 
uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. 15 E foi-lhe 
concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem 
da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a 
imagem da besta.  

 

Uma imagem da besta – Pode ser aquilo que Daniel falou  

 

E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a 
imagem da besta falasse 

 

 

Pressão acima dos crentes - e fizesse que fossem mortos todos os que não 
adorassem a imagem da besta.  

 

 

16 E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes 
seja posto um sinal na mão direita ou na testa, 17 para que ninguém possa 
comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o 
número do seu nome.  

 

O mundo irá ser obrigado a adorar a besta e receber um sinal para comprar e 
vender coisas – provalamente ligado o mundo financeiro 

 

Hoje em dia, já existe a tecnologia.  



 

Existe uma empresa nos E.U (Ply Digital Solutions) que ainda este ano, em 
Junho, saiu com um especie de sensor o tamanho de um grão de arroz 
chamado o "anjo digital" 

Este sensor, segundo a empresa é para fins de saúde, conseguem ver o 
batimento cardiaco, todos os sinais vitais etc... 

E esta ligado um GPS.  

 

Ex. BI, cartões multibancos sem pin, chips implantados para saber onde esta 
uma pessoa – reclusos, animais.... 

 

Muitos aqui se calhar dizem assim - "Eu nunca fara uma coisa dessas" "nunca 
aceitava um sinal desses" 

 

Vai ser dificil no finais do tempos. 

 

Ser um crente verdedeiro sempre foi e sempre sera ser separado do mundo. 

 

 

Outra explicação: 

A  testa, onde a besta quer colocar a sua marca, indica os nossos pensamentos, 

intenções, convicções.  

 

A mão direita é símbolo das nossas ações, da nossa forma de agir, de onde 

colocamos as nossas forças. 

 

Sendo assim, é muito mais provável que essa marca da besta, 

semelhantemente a marca de Deus (o Selo do Espírito Santo), seja colocar na 

mente e nas ações das pessoas tudo aquilo que desagrada a Deus.  

 

 



18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da 
besta, porque é número de homem; e o seu número é seiscentos e sessenta e 
seis. 

 

666 – 6 representa o homem. 3 é o numero de DEUS. 3 x 6 = Um homem que 
tem aparência de Deus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


