
As 2 Testemunhas do capítulo 11 de Revelação

Apokalipse 11:3  E darei poder às minhas duas testemunhas, que se vestirão 
com panos de saco, para proferizarem durante 1.260 dias . 4 Estas duas 
testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que se encontram na 
presença do Deus de toda a Terra 5 Se alguém lhes quiser fazer mal, será 
morto por fogo que sairá das suas bocas.7 6 Têm poder mesmo para impedir 
que chova durante os três anos e meio em que falarão em meu nome, para 
transformar os cursos de água em sangue, e para enviar sobre a Terra toda a 
espécie de pragas, tantas vezes quantas quiserem. 7 E quando terminarem o 
seu testemunho, o monstro que sai do insondável abismo virá fazer-lhes 
guerra, e há-de vencê-los e matá-los; 8-9 e por três dias e meio os seus 
corpos estarão expostos nas ruas da grande cidade que simbolicamente se 
chama Sodoma ou Egipto, aí mesmo onde o seu Senhor foi crucificado! 
Ninguém terá licença de os levar para uma sepultura; e gente de muitas 

origens e línguas se concentrarão ali para os ver. 10 E por toda a Terra haverá uma onda de regozijo pela 
sua morte, e até se mandarão presentes uns aos outros, felicitando-se entre si pelo desaparecimento 
dessas duas testemunhas de Deus que tanto os tinham atormentado. 11-12 Mas passados esses três dias e 
meio, o espírito de vida, da parte de Deus, entrou neles e levantaram-se. E toda a gente ficou cheia de um 
medo enorme. E uma voz lhes gritou do céu: 'Subam aqui!' E à vista dos seus inimigos subiram ao céu 
envolvidos numa nuvem. 

Estas duas testemunhas são os cristãos do fim dos tempos!
Argumentos para esta declaração:

Os cristãos têm uma tarefa no fim dos tempos:
Apocalipse 11:3.... E darei poder às minhas duas testemunhas, que se vestirão com panos de saco, para 

proferizarem durante 1.260 dias 

Mateus  24:14  As boas novas do 
reino serão pregadas no mundo 
inteiro para que todas as nações as 
ouçam, e então virá o fim. 

Apocalipse  14:6 6  E vi outro anjo voando pelos céus, levando as boas novas 
eternas, pregando a todos os que estão na Terra, de toda a nação, tribo, 
língua e povo. 7 "Temam Deus", dizia ele numa voz muito forte. "Louvem a 
sua grandeza. Porque chegou a altura de ele fazer justiça. Adorem pois 
aquele que criou o céu, a Terra, o mar, e todas as fontes." 8 E um outro anjo 
o seguiu, através dos céus, dizendo: "Caiu, caiu Babilónia, essa grande 
cidade, porque seduziu todos os povos da Terra, e os fez beber o vinho da 
sua tremenda impureza e do seu pecado." 9 E veio ainda um terceiro anjo 
clamando: "Todo aquele que adorar o monstro e a sua estátua, e aceitar a 
sua marca na testa ou na mão, 10 terá de beber o vinho da ira de Deus. Este lhe será dado a beber sem 
mistura na taça da severidade de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre incandescente, na 
presença dos santos anjos e do Cordeiro.

Os cristãos do fim dos tempos estão de luto
Apocalipse11:13..... vestindo pano de saco.

Apocalipse 13:7 Foi-lhe igualmente dado poder para combater contra o povo de Deus, e para o vencer 
mesmo, assim como autoridade sobre os povos, raças e línguas em toda a Terra.



Comunidades cristãs são comparadas a castiçais
Apocal. 11:4  Estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que se encontram na 

presença do Deus de toda a Terra 

Apocal.  1:12 Na altura em que me virei para saber quem é que estava a falar 
comigo, vi sete castiçais de ouro, 
13 e no meio deles estava o Filho do Homem ; trazia um manto que lhe 
chegava aos pés e uma faixa de ouro em volta do peito 

Apocal. 1:20 Este é o significado das sete estrelas que viste na minha mão 
direita, assim como dos sete castiçais de ouro: as sete estrelas são os anjos 
das sete igrejas, e os sete castiçais são as próprias igrejas."

Cristãos são ungidos como reis e sacerdotes com espíritos santos

Apocal. 11:4  Estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que se encontram na 
presença do Deus de toda a Terra 

No modelo, foi o sumo sacerdote Josué e o governador Serubbabbel.

Sachaja 4:2    "Que vês tu agora?"Respondi: "Um castiçal todo de ouro, e um reservatório de azeite para 
alimentar as luzes através de sete tubos. 3 Vejo igualmente duas oliveiras, uma de cada lado."e 4 Então 
perguntei ao anjo: "Qual será o seu significado? Que quererá isso dizer?" 
Apocal.  4:14 Então ele disse-me: "Representam os dois ungidos que estão ao serviço do Senhor de toda a 
Terra.“

Os cristãos são chamados de reis e sacerdotes.
1Pedro  2:9 Mas vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao serviço do Rei, são uma 
nação santa, são um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus 
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz 

Cristãos são mortos no final de 3 anos e meio
Apocal. 11:7   E quando terminarem o seu testemunho, o monstro que sai do insondável abismo virá 
fazer-lhes guerra, e há-de vencê-los e matá-los; 
Apocal. 6:10  E clamavam em alta voz ao Senhor dizendo: "Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até 
quando ficarão por julgar os habitantes da Terra por aquilo que nos fizeram e pelo sangue que 
derramámos por causa deles?"a 11 E foi dada uma túnica branca a cada um deles. E foi-lhes dito que 
tivessem paciência ainda durante mais um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus 
irmãos e companheiros no serviço de Deus, que deviam sofrer também o martírio na Terra. 
Apocal. 13:7  Foi-lhe igualmente dado poder para combater contra o povo de Deus, e para o vencer 
mesmo, assim como autoridade sobre os povos, raças e línguas em toda a Terra. 

Cristãos têm uma ressurreição celestial
Apocal.11:11  Mas passados esses três dias e meio, o espírito de vida, da parte de Deus, entrou neles e 
levantaram-se. E toda a gente ficou cheia de um medo enorme. E uma voz lhes gritou do céu: 'Subam 
aqui!' E à vista dos seus inimigos subiram ao céu envolvidos numa nuvem. 
Apocal. 11:15  Com efeito, assim que o sétimo anjo tocou a sua trombeta, vozes fortíssimas clamaram 
do céu: "O governo do mundo passou agora a pertencer ao nosso Senhor, e a Cristo, que reinará para 
todo o sempre." 
1 Coríntios  15:52  E tudo isso acontecerá num abrir e fechar de 
olhos, quando a última trombeta soar. Porque haverá no céu um 
toque de trombeta, e todos os cristãos que já morreram tornarão à 
vida com novos corpos que nunca mais hão-de morrer, e então nós, 
os que estivermos vivos ainda, seremos revestidos de novos corpos, 
igualmente. 53 Pois que os nossos corpos terrenos, sujeitos à morte, 
serão transformados em corpos celestiais que não podem morrer, 
mas que viverão para sempre.  
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