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O Desdobramento do Drama da Redenção
de Deus
“O Repúdio de Gog e Magog”
Ezequiel 38-39
Wayne J. Edwards, pastor
De acordo com a profecia bíblica, haverá três tentativas de destruir a nação de Israel
no final dos tempos:
A guerra do Salmo 83 - um “círculo interno” de nações árabes que virão contra
Israel, principalmente por vingança, para aniquilar os judeus da terra.

A guerra de Isaías 17 - por causa da ameaça da Síria contra Israel, Israel destruirá
a antiga cidade de Damasco em um dia.
A guerra Gog-Magog - a Rússia liderará uma nova coalizão de nações árabes para
vir contra Israel, não apenas para exterminar os judeus, mas para capturar as
reservas de petróleo recém-descobertas.

“E assim, mostrarei Minha grandeza e minha santidade, e Me
darei a conhecer à vista de muitas nações. Então eles
saberão que eu sou o Senhor! ”
Ezequiel 38:23

Ezequiel significa - "Deus Fortalece"
Ezequiel e sua esposa foram levados como cativos para a Babilônia com mais de
10.000 outros judeus para servirem como escravos.
Ezequiel disse que, enquanto ele estava “entre os cativos perto do rio Quebar, os
céus se abriram para ele, e ele teve visões de Deus”.

1. Quem são Gog e Magog? - Ezequiel 38: 1-6

“Gog” - o nome de um líder militar e político.
“Magog” - a terra de origem do líder. Os historiadores judeus identificam essa terra
como a Rússia.
Conclusão - perto do fim desta era, um ditador russo construirá uma coalizão
diplomática e militar para vir contra a nação de Israel.

·

“ Rosh” - Rússia

“Mesheck / Tubal ” Moscou e Tobolsk antiga capital da Sibéria
·

·

“Pérsia” - Irã

·

“Cush” - Etiópia - Sudão

·

“Put” - Líbia e Argélia

·

“Gomer” - Turquia

·

“Beth Togarmah” os “stans” da ex-União Soviética .

Nações pegas de surpresa com a ação de “Gog” contra Israel:
“Sheba and Dedan” - Arábia Saudita
“Mercadores de Társis” - Grã-Bretanha
“Young Lions” - América, Austrália, Canadá

2. Quando é a Guerra Gog-Magog? Ezequiel 38:16
Vs 16 - “Acontecerá nos últimos dias” - os últimos dias desta era, mas antes da
Segunda Vinda de Jesus Cristo.
Vs 8 - quando os judeus são "reunidos de muitas nações às montanhas de Israel,
que há muito estavam desoladas!" Israel ficou desolado de 70 a 1948 DC. Desde
então, mais de 3 milhões de judeus retornaram a Israel.
Vs 8 - quando Israel foi "trazido de volta da espada" e "habita em segurança!"
Vs 11 - quando Israel é uma “ terra de aldeias sem muros” - possivelmente depois
daguerra do Salmo 83 .

Ezequiel 39: 9-12 - uma vez que os judeus serão expulsos de Israel no meio da
Tribulação, a guerra “Gog-Magog” deve começar pelo menos 3 anos e meio antes
do início da Tribulação para que eles queimem os implementos de guerra para 7
anos.

3. Qual é o propósito da Guerra Gog-Magog? Ezequiel 38
A ameaça contemporânea contra Israel é a Rússia A Rússia financiou todas as guerras contra Israel desde 1948.
A Rússia forneceu armas para os inimigos de Israel.
A Rússia carregou os reatores nucleares do Irã e modernizou suas armas
de guerra.
Desde o colapso da União Soviética em 1991, a Rússia desenvolveu laços
militares com todos os países islâmicos, incluindo o Irã.
Os “russos” descendem da tribo de Magog através dos citas - que sempre foram
contra Israel.
Deus vai permitir que “Gog” venha contra Israel, mas na realidade, “Gog” estará
enfrentando “Deus”!

“E assim, mostrarei Minha grandeza e minha santidade , e Me
darei a conhecer à vista de muitas nações. Então eles
saberão que eu sou o Senhor! ”
Ezequiel 38:23

4. Quem vence a Guerra Gog-Magog? Ezequiel 38: 18ss
Um terremoto ocorrerá tão forte que "todos os homens que estão na face da terra
estremecerão diante da Minha presença!"
A população das nações que virão contra Israel é de mais de 500 milhões. Se
apenas 10% deles estivessem envolvidos na batalha, seriam 50 milhões de
soldados contra os 700 mil de Israel.
No entanto, o próprio Deus intervirá para alcançar Seus propósitos.

Uma “chuva transbordante” de pedras de granizo cairá, seguida por bolas de fogo enxofre e enxofre queimando.
Grande confusão cairá sobre os exércitos de Israel, tanto que eles se voltarão
contra si próprios ou fugirão da batalha.
Deus enviará o mesmo fogo sobre “Magog” - ou seja, as nações de onde os
exércitos vieram.

“Eu colocarei Minha glória entre os gentios, e todos os
gentios verão Meu julgamento que eu executei, e Minha mão
que coloquei sobre eles!”
Ezequiel 39:21

Ezequiel 38-39 descreve o fim do Islã radical.
Milhões de muçulmanos abandonarão a religião do Islã e expressarão sua fé em
Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.

“ Assim, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu
Deus daquele dia em diante!”
Ezequiel 39:22

Essa frase - “Então saberão que eu sou o Senhor” é repetida 60 vezes em Ezequiel.
Naquele dia, Deus derrama Seu Espírito sobre o povo de Israel, os milhões
sobreviventes serão “salvos em um dia”!
A Guerra “Gog-Magog” inicia o Tempo da Tribulação e desencadeia a introdução do
Anticristo.
Visto que o arrebatamento da igreja deve ocorrer antes que o Anticristo possa ser
revelado, quão próximos estamos do fim desta era?
Se o arrebatamento da Igreja ocorresse hoje, aqueles que você ama, que ficarão
para trás, saberiam por que você está desaparecido?

