
Armageddon; a vingança de Deus

Os 3 anos e meio acabaram.
A Besta matou as 2 Testemunhas 

representando os cristãos do fim dos 
tempos. Os cristãos se levantaram 
após três dias e meio e tiveram sua 

ascensão como Jesus.
Off. 11,7-12

Não há mais cristãos na terra

A vingança de Deus começa.

Apocal.15:6 Vieram então do templo os sete anjos que 
tinham o cargo de lançar as sete pragas; estavam 
vestidos com roupagens de linho de um branco puríssimo, 
que resplandecia, e traziam uns cintos de ouro. 7 Um dos 
quatro seres viventes deu a cada um uma taça de ouro 
cheia da terrível ira de Deus, que vive para toda a 
eternidade. 8 A glória e o poder de Deus encheram o 
templo todo sob a forma de um fumo, de maneira que 
ninguém podia entrar enquanto os sete anjos não 
tivessem lançado as sete pragas.

Apocal. 16:8  8 Foi a vez do quarto anjo esvaziar a sua taça, agora sobre o Sol, fazendo com que 
este abrasasse a humanidade inteira, queimando como fogo, .....
10 O quinto anjo lançou a sua taça sobre o trono do monstro, e o seu reino cobriu-se de trevas. Os 
que o serviam e lhe eram subordinados mordiam as línguas, enraivecidos e loucos de dor ...
12 A praga que o sexto anjo derramou da sua taça caiu sobre o grande rio Eufrates, que secou 
inteiramente, de forma a permitir a invasão dos exércitos dos chefes que vinham do Oriente 

Apocal. 16:1  E ouvi uma voz poderosa vinda do templo e 
bradando muito alto aos sete anjos: "Vão agora, lancem 
sobre a Terra as sete taças com a ira divina". 2 Assim foi 
que o primeiro anjo saiu e derramou sobre a Terra a sua 
taça; e rebentaram feridas horríveis e malignas em todos 
aqueles que tinham o sinal do monstro e adoravam a sua 
estátua. 3 O segundo anjo derramou a sua taça sobre os 
mares, que se tornaram como sangue - parecia até sangue 
de um morto; e morreu tudo o que vive no mar. 4 O terceiro 
anjo lançou a sua taça sobre as fontes e os rios, que 
também se tornaram em sangue. 

Apocal.16:13  Vi então três espíritos imundos, em forma de 
sapos, saltarem da boca do dragão, do monstro e do seu 
falso profeta . 14 São na verdade espíritos de demónios 
capazes de fazerem coisas prodigiosas; e vão reunir os 
governantes de todo o mundo com vista a concentrarem 
as suas forças para a batalha, no grande dia do Deus 
todo-poderoso. 

Apocal. 16:16 Esses espíritos diabólicos juntaram 
todos os exércitos do mundo perto de um lugar que 

em hebraico se chama Armagedom. 



Apocal. 16:17  Por fim o sétimo anjo entornou por sua vez a sua taça sobre os ares; e do templo 
ouviu-se uma voz fortíssima, que vinha do trono, dizendo: "Está terminado!"E 

Apocal. 19:11  Vi então o céu aberto e aparecer um cavalo branco 
montado por alguém que se chamava Fiel e Verdadeiro - aquele 
que julga e combate com justiça 
12 Os seus olhos eram como labaredas, e na cabeça tinha muitas 
coroas. E tinha um nome escrito nela de que só ele sabia o 
significado 
13 A roupa que vestia tinha marcas de sangue; o seu nome é a 
Palavra de Deus. 
14 Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, do mais branco e 
puro, seguiam-no em cavalos igualmente brancos. 
15 Na sua boca segurava uma espada afiada para com ela vencer 
as nações. Ele há-de governá-las com uma autoridade forte, firme; 
será ele próprio quem há-de pisar no lagar de Deus todo-poderoso 
o vinho da sua justa cólera contra o pecado 
16 No manto que trazia, e abaixo da cintura, tinha escrito este 
título: Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
17 Vi então um anjo recebendo em cheio a luz que vinha do Sol e 
que bradava em alta voz a todas as aves de rapina que cruzam os 
ares: "Venham! Juntem-se para comer aquilo que o grande Deus 
vos dá, 
18 a carne dos que governam, e a carne dos reis, generais e dos 
grandes guerreiros, tal como a carne dos cavalos e a dos que, na 
guerra, os montavam, e enfim a carne de todos, patrões e 
empregados, grandes e pequenos." 
19 Depois vi o monstro reunindo os governantes da Terra e os seus 
exércitos para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e 
contra o seu exército 
20 E o monstro foi feito prisioneiro, e com ele o falso profeta - 
aquele que tinha podido fazer extraordinários milagres na presença 
do monstro, e com os quais enganava os que precisamente tinham 
aceitado serem marcados com o sinal dela e adoravam a sua 
estátua. Ambos foram jogados vivos no lago de fogo que queima 
com enxofre ardente. 
21 E todos os soldados daqueles exércitos foram mortos com a 
espada afiada que estava na boca do que montava o cavalo, e 
todas as aves de rapina se fartaram com aquela carne humana.

O capítulo 19 nos mostra a guerra do Armagedom.
Jesus está lutando com as nações.

Como após o dilúvio, a terra está agora 
limpa. A terra está vazia. Os cristãos estão 
no céu

Apocal. 19:7  Alegremo-nos, com intenso júbilo, 
prestemos-lhe a nossa profunda homenagem. Chegou 
a altura de o Cordeiro receber a sua noiva, a qual já se 

Agora Satanás recebe sua justa punição

Apocal. 20:1  Vi nessa altura descer do céu um 
anjo com a chave do abismo e uma pesada 
corrente na mão. 2 E prendeu o dragão - a velha 
serpente, o Diabo, Satanás - e o amarrou durante 
mil anos,u 3 e o lançou para dentro do abismo, 
que fechou e selou por fora; de modo que não 
podia mais enganar as nações antes de os mil 
anos terem terminado. Depois disso deverá ser 
solto por algum tempo ainda. Gerd Fiedler
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