
  

SONHOS VISÕES PROFECIAS

 

Profecias

Longo Prazo & Curto Prazo

Sonhos Visões Palavras

Fatos – Nomes – Pessoas
Nações

LUZ SOBRE O PRESENTE FUTURO



  

SONHOS VISÕES PROFECIAS

Uma visão pode ser dada por palavras, as quais nem sempre 
são possíveis de ser visualizadas como cenas ou até mesmo como 
imagens (2Sm.7:1 – 17). O Senhor fala a Davi através de Natã:
10 Também designarei lugar para o meu povo, para Israel – Israel 
já não estava no seu lugar?

Assim, palavras podem ser a chave para destravar o 
entendimento de outro evento a ocorrer no futuro.



  

SONHOS VISÕES PROFECIAS

● Luz sobre uma profecia de 
curto prazo pode projetar a 
sombra do futuro.

● Duas ou mais coisas separadas 
na imagem profética presente 
podem representar uma só no 
futuro. Ex: Vale de Jezreel, Vale 
da Matança, Vale de Megidom.

● O que é já foi; o que há de ser 
também já foi; Deus fará 
renovar-se o que se passou 

(Ec.3:15).  



  

SONHOS VISÕES PROFECIAS

● Apocalipse – livro simbólico, mas nem tanto.

● Tudo o que está nele foi dito pelos apóstolos e profetas através de sonhos, visões 
e palavras. Ele retrata as advertências do Senhor às igrejas, as duas fases da 
última semana de Daniel, o milênio e uma pincelada na eternidade com a Nova 
Jerusalém

● Precisamos sempre lembrar que Deus fala da eternidade e nós estamos no tempo

● As profecias não têm particular interpretação (2Pe.1:20)

● Isso significa que têm somente um único entendimento verdadeiro
● Existe um emaranhado de situações ao longo do tempo

● A ponta do novelo é mostrada somente pelo Espírito Santo



  

A última semana de Daniel
Apocalipse

● O que é necessário para entender o Apocalipse?
– Algumas profecias do AT

– Algumas palavras usadas no AT e no NT que têm a chave para compreender eventos futuros

– A palavra proferida por Jesus nos evangelhos
● Entender:

– As Duas Casas de Israel

– Quem são as Duas Testemunhas (Ap.11)

– Quem são povos, línguas e nações

– Quem são os 144.000 selados (Ap.7)

– Por que a Igreja será separada e não arrebatada (Dn.12, Ap.20:5,6)

– Entender o significado de algumas palavras como apostasia (2Ts.2:3), provação (Ap.3:10) e tribulação (Ap.7:14) para 
compreender os eventos futuros que elas apontam

– Quem é a mulher vestida do sol? - Ml.4:2

– O Sermão Profético de Jesus nos evangelhos

– Buscar o Espírito Santo para compreender o que Ele está dizendo



  

Sonhos Visões Profecias
As Duas Casas de Israel

Um pouco de história
Depois que Davi derrotou o gigante filisteu – Golias – foi recebido com aclamações e isso suscitou a desconfiança do rei Saul – 1Sm.18
–  5 E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido; e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e isso pareceu bem aos olhos de todo o 

povo, e até aos olhos dos servos de Saul.  6 Sucedeu porém que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de 
Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamboris, e com instrumentos de música.  7 E as mulheres, dançando, 
cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares.  8 Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra 
pareceu mal aos seus olhos, e disse: Dez milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares; que lhe falta, senão só o reino?  9 Daquele dia em diante, 
Saul trazia Davi sob suspeita. 

Nesse dia começou uma divisão no povo de Israel, entre as dez tribos do norte e as duas do sul – Judá e Benjamin. Depois da morte de 
Saul, Davi assumiu o trono e unificou as 12 tribos de Jacó no território de Canaã. Após a morte de Davi, Salomão assume o trono, e 
reinou em paz para as 12 tribos. Depois de sua morte, a antiga divisão entre as dez tribos do norte e as duas tribos do sul se acentuou. A 
partir de então, houve divisão no reino, que passou a ter dois nomes na Escritura: Casa de Israel, reino do norte, e Casa de Judá, reino do 
sul. No entanto, como a tribo de Efraim1 era a mais idólatra e muito numerosa, o Senhor trata dela como se fosse uma tribo separada em 
meio às dez tribos do norte, chamando a Casa de Israel de Casa de Efraim. Em seguida, o Senhor faz a promessa de reunificar os dois 
reinos no futuro, depois da vinda definitiva de Jesus como Rei. Os.1:11
– 11 E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra; pois grande será o dia de Jezreel.

O Dia de Jezreel é também chamado do Dia da Ira. O Vale de Jezreel é também chamado o Vale da Matança, onde Jeú promoveu a 
matança dos setenta filhos do rei Acabe, marido da abominável Jezabel, que também morreu no mesmo local. É também chamado de 
Vale de Megido, onde ocorrerá a batalha do Armagedom. 

1Efraim era o filho mais novo de José, que foi abençoado por Jacó como aquele de quem viriam muitas nações - Gn.48:17-19. As dez tribos 
do norte foram espalhadas pelo mundo após o exílio imposto pelos assírios, 721 anos A.C. Essas tribos compõem o que a Escritura chama 
de muitas nações, povos e línguas, especialmente a tribo de Efraim. A tribo de Judá foi preservada pelo Senhor até 70 anos depois da 
ascensão do Senhor (Os.1:7), quando houve, depois, uma dispersão pelo mundo.



  

As Duas Testemunhas
O vale dos ossos secos

● Ez.37: 10 Profetizei como me era ordenado e, imediatamente, o espírito 
penetrou neles. Retomando a vida, endireitaram-se sobre os pés; era um 
exército muito numeroso. 11 Ele disse-me: Filho de homem, esses ossos 
são toda a casa de Israel (...)

● 19 Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de 
José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas 
companheiras, e lhes ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, 
e elas se farão uma só na minha mão. 

● So.3: 13 O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem 
proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa; pois 
serão apascentados, e se deitarão, e não haverá quem os espante.

● Ap.7: 4 E ouvi o número dos que foram selados; cento e quarenta e 
quatro mil foram selados de todas as tribos dos filhos de Israel.



  

As Duas Testemunhas
Os dois ramos de oliveira

● Zc.4: 1  O anjo que falava comigo voltou a despertar-me como a um homem que é tirado do seu 
sono.  2 E disse-me: «Que vês tu?» Eu respondi: «Vejo um candelabro de ouro. No alto tem um 
reservatório e sete lâmpadas em cima com sete bicos para as lâmpadas (menorah).  3 Junto dele há 
duas oliveiras, uma à sua direita e outra à sua esquerda.» 

●   4 Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: «Que significam estas coisas, meu senhor?»  5 O 
anjo que me falava respondeu: «Não sabes o que significam estas coisas?» E eu respondi: «Não, meu 
Senhor.»  6 Então ele respondeu-me nestes termos:  7 «Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor 
que percorrem toda a Terra.» 

●   8 Perguntei-lhe ainda: «Que significam estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro?»  
9 E perguntei de novo: «Que significam estes dois ramos de oliveira que deixam correr o azeite por 
dois tubos de ouro?» Ele respondeu-me: «Não sabes o que significam estas coisas?» Eu disse: «Não, 
meu senhor.» Ele disse: «São os dois ungidos1 que assistem o Senhor de toda a terra.»

● 1 Ungidos: nessa passagem, significa literalmente filhos do azeite novo, por extensão as 12 tribos de 
Israel convertidas a Cristo, pois é uma expressão profética que não compreende a totalidade da 
Igreja. Essas pessoas compõem o que o Apocalipse chama de As Duas Testemunhas, ou os 144.000 
que foram selados para uma missão especial em Jerusalém até a metade da última semana de 
Daniel. 



  

As Duas Testemunhas
Povos – Línguas - Nações

● Is.43:  1 Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te 
formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu 
nome, tu és meu.

● 5 Não temas, pois, porque eu sou contigo; trarei a tua descendência 
desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente.  6 Direi ao Norte: Dá; e 
ao Sul: Não retenhas; trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das 
extremidades da terra;  (...)

● 10 Vós sois as minhas testemunhas, do Senhor, e o meu servo, a quem 
escolhi; para que o saibais, e me creiais e entendais que eu sou o mesmo; 
antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. 
11 Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador.  12 Eu anunciei, e 
eu salvei, e eu o mostrei; e deus estranho não houve entre vós; portanto 
vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. 



  

As Duas Testemunhas
O poder do povo santo

● Dn.12 - 7 E ouvi jurar o homem vestido de linho, que estava sobre 
as águas do rio, levantando ao céu a mão esquerda, assim como a 
mão direita: «Por aquele que vive eternamente, isto será num 
tempo, tempos e metade de um tempo. Primeiro, a força do povo 
santo há de quebrar-se inteiramente. Então, todas estas coisas 
se cumprirão.»

● O poder do povo santo, também das duas testemunhas, precisa 
quebrar-se para que o Senhor mostre ao seu povo que é Ele quem 
está fazendo todas essas coisas, que é o Senhor que protege seu 
povo, a fim de mostrar todas essas coisas àqueles que rejeitaram o 
Messias verdadeiro e aceitaram o falso.  



  

Profecias
Povos – Línguas - Nações

● Joel 3 : 1 Pois eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que eu 
restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém,  2 congregarei todas as 
nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá; e ali com elas entrarei em 
juízo, por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas 
espalharam por entre as nações; repartiram a minha terra,  3 e 
lançaram sortes sobre o meu povo; deram um menino por uma 
meretriz, e venderam uma menina por vinho, para beberem. 

● Zc.12: 10 Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, 
derramarei o espírito de graça e de súplicas; e olharão para aquele a 
quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho 
único; e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo 
primogênito.  11 Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, 
como o pranto de Hadade-Rimom no vale de Megidom.



  

Batalha do Armagedom

O vale de Megido



  

Mulher vestida do sol
Duas asas da Grande Águia

● Ex.19 : 4 Vós tendes visto o que fiz: aos egípcios, como vos levei sobre asas de 
águias, e vos trouxe a mim.

● Dt.32 : 11 Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e, 
estendendo as suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas 12 assim só o Senhor 
o guiou, e não havia com ele deus estranho.
– So.2 - 1 Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor;  2 antes que o decreto 

produza efeito, e o dia passe como a palha; antes que venha sobre vós o furor da ira 
do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor.  3 Buscai ao 
Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo; buscai a 
justiça, buscai a mansidão; porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. 

● Haverá uma mudança, um mover geográfico da Igreja fiel que antecede a última 
semana de Daniel e se estenderá até a metade da semana – Ap.8:13. 

OBS: Não é arrebatamento – é separação, ocultação, retirada do meio!
● Próxima parte – O Livro de Daniel – As setenta semanas


