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O GRANDIOSO PODER DE DEUS CONTRA TODO E QUALQUER 
INIMIGO 

Ezequiel 38.1-39.29 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 

 
Querido amigo hoje o nosso propósito é estudarmos o trecho de 

Ezequiel 38.1-39.29. É mais um trecho profético, que mostra o futuro e, embora 
nesta profecia não haja citação de data, ela se enquadra bem na sequência das 
profecias em termos do seu conteúdo.  

 
Devemos lembrar que nos capítulos anteriores, Deus assegurou ao 

seu povo que a nação seria ressuscitada e restaurada à proteção divina, 
enquanto inimigos como os edomitas seriam humilhados e derrotados (capítulos 
35-37).  

Este trecho reforça a convicção de que Deus mudaria a sorte do 
seu povo e lhe daria vitória contra os inimigos ímpios. Mas, pelo seu conteúdo, 
estes dois capítulos de Ezequiel têm atraído muita atenção de sensacionalistas, 
exigindo estudo cuidadoso para separar a verdade revelada por Deus das 
diversas especulações humanas.  

 
Na nossa abordagem a estes capítulos é importante tomar uma 

decisão sobre os nossos métodos. Podemos estudar para extrair do texto o 
significado que Deus transmite, ou podemos inserir no texto as nossas ideias e 
conceitos.  
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A primeira abordagem representa a busca honesta de pessoas que 
querem aprender de Deus. A segunda é o método de pessoas que já chegam 
com seus preconceitos e que procuram justificá-los com interpretações que 
favorecem suas opiniões. 

 
Por ser um tema muito controvertido, além do estudo do texto, 

daremos uma introdução resumida a alguns dos pontos polêmicos nos debates 
escatológicos referentes a estas mensagens proféticas. Não temos nenhuma 
pretensão de sermos completos, esgotarmos o assunto e nem procuraremos 
responder a todas as possíveis dúvidas sobre o trecho.  

 
O propósito deste estudo é desafiar cada um de vocês a se esforçar 

para entender melhor o que Deus revelou por meio do seu profeta Ezequiel. 
Neste texto, como dissemos no início, encontramos a descrição de uma grande 
vitória da parte de Deus, através do seu povo, demonstrando o seu poder, sobre 
qualquer inimigo. O título para esse estudo é: 

 

O GRANDIOSO PODER DE DEUS CONTRA TODO E QUALQUER 
INIMIGO 

 
Ez 38.1-39-29 

 
INTRODUÇÃO 
 
Somente Deus por seu grandioso poder pode abater de vez os 

inimigos que se levantam contra ele e o seu povo. Nestes capítulos encontramos 
cinco ações de Deus abatendo os inimigos seus e do seu povo. 

 
Na 1ª ação percebe-se que Deus é quem permite o ataque dos 

inimigos ao seu povo, Ezequiel 38.1-16: 
 

Veio a mim esta palavra do Senhor: "Filho do homem, vire o rosto 
contra Gogue, da terra de Magogue, o príncipe maior de Meseque 
e de Tubal; profetize contra ele e diga: ‘Assim diz o Soberano 
Senhor: Estou contra você, ó Gogue, príncipe maior de Meseque e 
de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei 
sair com todo o seu exército: seus cavalos, seus cavaleiros 
totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes 
e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia 
e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes; Gômer 
com todas as suas tropas, e Bete-Togarma, do extremo norte com 
todas as suas tropas; muitas nações com você. " ‘Aprontem-se; 
estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu 
redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será 
chamado às armas. Em anos futuros você invadirá uma terra que 
se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas 
nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram 
arrasados. Foram trazidos das nações, e agora todos eles vivem 
em segurança. Você e todas as suas tropas e as muitas nações com 
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você subirão, avançando como uma tempestade; você será como 
uma nuvem cobrindo a terra. " ‘Assim diz o Soberano Senhor: 
Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará 
um plano maligno. Você dirá: "Invadirei uma terra de povoados; 
atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos 
moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. 
Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas 
reerguidas e contra o povo ajuntado de entre as nações, rico em 
gado e em bens, que vive na parte central do território ". Sabá e 
Dedã e os mercadores de Társis e todos os seus povoados dirão a 
você: "Você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão 
para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens 
e apoderar-se de muitos despojos? " ’ "Por isso, filho do homem, 
profetize e diga a Gogue: ‘Assim diz o Soberano Senhor: Naquele 
dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será 
que você não vai reparar nisso? Você virá de seu lugar, do extremo 
norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas 
em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você 
avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre 
a terra. Nos dias vindouros, ó Gogue, trarei você contra a minha 
terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar 
santo por meio de você diante dos olhos deles. Ezequiel 38:1-16 

 
 
1. Os inimigos por seus sentimentos ímpios seriam atraídos por 

Deus para lutar, 38.1-6. Deus Traria Gogue contra o Povo de Israel. A profecia 
refere-se a “Gogue, da terra de Magogue”. E, para entendermos essa dinâmica 
precisamos fazer 10 observações: 

 
1. O nome “Gogue” aparece em três livros da Bíblia: 1) Ezequiel 

(38:2 e outros) 2) Apocalipse 20:8 – onde representa as nações 
mundanas. 3) 1Crônicas 5:4 menciona um rubenita chamado 
Gogue. Esta citação parece não ter nada a ver com as outras. 
 

2. A origem do nome “Gogue” em Ezequiel tem sido discutida ao 
longo da história: poderia ser um rei da Líbia, ou um chefe de 
uma tribo do norte da Assíria. Mesmo não sabendo a origem do 
nome, devemos observar as informações bíblicas para 
compreender o significado simbólico de Gogue nesta profecia 
de Ezequiel. 

 

3. Gogue e seus aliados representam os inimigos de Deus e de seu 
povo. 
 

4. Gogue é da terra de Magogue (38:2): 1) A palavra “Magogue” 
aparece 5 vezes na Bíblia: (Gênesis 10:2; 1Crônicas 1:5; 
Ezequiel 38:2; 39:6; Apocalipse 20:8). Estas referências servem 
como a chave para compreender o significado de “Gogue de 
Magogue”. 2) A linguagem e os contextos das profecias de 
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Ezequiel 38-39 e Apocalipse 20 sugerem que Gogue, nos dois 
casos, representa as forças dos povos ímpios. A diferença na 
linguagem serve para nos alertar sobre o perigo de forçar uma 
interpretação que trata os dois como sendo o mesmo 
personagem histórico. Não temos evidências bíblicas 
suficientes para tentar provar que Gogue (em Ezequiel ou no 
Apocalipse) representa uma pessoa específica e identificável. 

 

5. Gogue é descrito, também, como “príncipe de Rôs” (38:2): 1) 
“Rôs” pode identificar um lugar (desconhecido por nós), ou 
pode significar “principal”, assim dizendo que Gogue era o 
príncipe mais elevado de Magogue. 

 

6. Gogue é identificado como príncipe de Meseque e Tubal. Este 
fato é um dos mais importantes na identificação desta figura. 
1) Meseque e Tubal são mencionados várias vezes no Antigo 
Testamento. 2) Alguns estudiosos identificam Meseque com um 
reino da Ásia menor que caiu aos assírios por volta de 709 a.C. 
e, Tubal tem sido identificado por alguns como outro reino da 
Ásia menor, aliado de Meseque. 

 

7. Gogue lideraria uma aliança de nações gentias de várias 
regiões numa ameaça contra o povo hebreu restaurado 
maravilhosamente por Deus. 

 

8. Os nomes de quase todos os aliados de Gogue vêm das listas 
dos descendentes de Cam e Jafé em Gênesis 10. 

 

9. Os persas (38:5) não aparecem na genealogia de Gênesis 10, 
mas iam ganhar força como poder gentio nas décadas depois 
da profecia de Ezequiel. 

 

10. O exército de Gogue foi reunido de várias regiões antes de 
invadir a terra do lado do Norte. E, este fato reforça o 
entendimento que esta aliança represente as nações gentias 
em geral, semelhante às nações dos quatro cantos da terra 
(Apocalipse 20:8). 

 

2. Os inimigos seriam conduzidos para a luta contra o povo de Deus 
restaurado, 38.7-9. Essa frase do verso 8 é significativa: depois de muitos dias, 
serás visitado; ... no fim dos anos... Ela indica que um exército invadiria a terra 
do povo restaurado de Israel (38:8-9). Sabemos que a época do início do reino 
de Cristo foi identificada como ... os últimos dias ... (Atos 2:17). 
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3. Os inimigos seriam atraídos à luta com a intenção de 
surpreender o povo, 38.10-16. É interessante percebermos que outras nações, 
não necessariamente envolvidas ativamente no ataque, demonstrando o 
interesse próprio, também buscariam vantagem em subir para tomar os 
despojos (38:13). Num sentido, Deus estava trazendo este exército dos gentios 
contra o seu povo. Porém, ao mesmo tempo, as nações foram responsáveis por 
preparar seus planos maus na tentativa de dominar o povo de Deus num 
momento que este povo parecia fraco e sem defesa (38:10-16). 

 
Estes poderosos do mundo, esquecendo da soberania e onipotência 

de Deus, planejariam seu assalto contra Israel, pois essa é a natureza humana, 
sem piedade ou misericórdia. 

 
Na 2ª ação percebe-se que Deus vindica sua santidade 

derrotando os seus inimigos, Ezequiel 38.16-23: 
 

“Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que 
cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gogue, trarei você contra a 
minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me 
mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. " ‘Assim 
diz o Soberano Senhor: Acaso você não é aquele de quem falei em 
dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? 
Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você 
contra eles. É isto que acontecerá naquele dia: Quando Gogue 
atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do Soberano 
Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela 
época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, 
as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja 
pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da 
minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, 
os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei 
a espada contra Gogue em todos os meus montes, palavra do 
Soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. 
Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue; 
desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele 
e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com 
ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e 
me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu 
sou o Senhor’. Ezequiel 38:16-23 

 
 
1. Deus faria com que inimigo lutasse para nele vindicar sua 

santidade, 38.16-17. Mal sabia Gogue que os seus maus desígnios enfrentariam 
o poder e domínio do Senhor. O comentário sobre profecias anteriores (38:17) 
pode incluir as palavras de profetas como Isaías, Jeremias, Daniel e outros que 
profetizaram da justiça de Deus contra as nações. 

 
2. Deus atrairia toda a sorte de eventos naturais na luta contra o 

inimigo, 38.18-20. Deus responderia à ameaça de Gogue com um ataque que 
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demonstraria a glória e o poder do Senhor sobre os mais fortes dos homens. 
Deus usaria a própria natureza que ele criou e controla contra esses que se 
criam poderosos e imbatíveis. 

 
3. Deus faria com que a própria coligação dos inimigos se 

destruísse, 38.21-23. Deus usaria estes próprios povos para eliminar uns aos 
outros (38:21b) A justiça de Deus seria severa, mostrando claramente a todas 
as nações sua posição exaltada. Todos devem saber que Deus é o Senhor! 

 
Na 3ª ação percebe-se que Deus derrota totalmente os inimigos 

seus e do seu povo, Ezequiel 39:1-10: 
 

"Filho do homem, profetize contra Gogue e diga: ‘Assim diz o 
Soberano Senhor: Eu estou contra você, ó Gogue, príncipe maior 
de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei 
do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então 
derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem 
da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas 
as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você 
como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais 
do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do 
Soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magogue e sobre aqueles 
que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que 
eu sou o Senhor. " ‘Farei conhecido o meu santo nome no meio do 
meu povo Israel. Não mais deixarei que o meu nome seja 
profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de 
Israel. E aí vem! É certo que acontecerá, palavra do Soberano 
Senhor. Este é o dia de que eu falei. " ‘Então aqueles que morarem 
nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as 
queimarão: os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os 
bastões de guerra e as lanças. Durante sete anos eles as utilizarão 
como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos nem 
cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como 
combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e 
saquearão aqueles que os saquearam, palavra do Soberano Senhor. 
Ezequiel 39:1-10 

 
 1. A derrota do grande exército inimigo mostrará a todos que Deus 

é Senhor, 39.1-6. A severidade deste castigo é enfatizada pela descrição do 
trabalho de limpeza que seria feito depois da batalha. 

 
2. A derrota do grande exército inimigo honrará o nome do Senhor, 

39.7-8. Aves de rapina e animais do campo fariam um grande banquete 
comendo a refeição sacrificial preparada por Deus – a carne de Gogue e seus 
aliados. 

 
3. A derrota do grande exército inimigo mostrará uma destruição 

total, 39.9-10. Numa declaração inimaginável, as armas dos exércitos vencidos 
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seriam suficientes para servir como lenha para a nação de Israel durante sete 
anos. 

 
Na 4ª ação percebe-se que Deus através de seu povo sepultará 

os derrotados, Ezequiel 39.11-16: 
 

" ‘Naquele dia darei a Gogue um túmulo em Israel, no vale dos que 
viajam para o oriente na direção do Mar. Ele bloqueará o caminho 
dos viajantes porque Gogue e todos os seus batalhões serão 
sepultados ali. Por isso será chamado vale de Hamom-Gogue." 
‘Durante sete meses a nação de Israel os estará sepultando a fim 
de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em 
que eu for glorificado será para eles um dia memorável, palavra 
do Soberano Senhor. "‘Depois dos sete meses serão contratados 
homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. 
E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a 
terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado 
do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Hamom-Gogue. 
(Também haverá ali uma cidade à qual se dará o nome de 
Hamoná). E assim eles purificarão a terra’. Ezequiel 39:11-16 

 
1. O inimigo derrotado será sepultado na terra do povo de Deus, 

39.11. A nação inteira teria que dedicar sete meses ao trabalho de enterrar os 
corpos dos soldados dos inimigos.  

 
2. O inimigo derrotado servirá de glorificação a Deus, 39.12-13. 

Assim como no verso 9, aqui também o número 7 significa a totalidade, a conta 
completa e o caráter definitivo. Nesse sentido, Deus seria totalmente 
glorificado por sua grande vitória. 

 
3. O inimigo derrotado será sepultado significando purificação 

total da terra, 39.14-16. O sepultamento dos inimigos derrotados e mortos tinha 
que acontecer para purificar o país da impureza cerimonial (cf. Lv 21; Nm 9). 

 
Na 5ª ação percebe-se que Deus manifestará sua glória no 

inimigo derrotado, Ezequiel 39.17-29: 
 

"Filho do homem, assim diz o Soberano Senhor: Chame todo tipo 
de ave e todos os animais do campo: ‘Venham de todos os lugares 
ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para 
vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão 
carne e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão 
o sangue dos príncipes da terra como se eles fossem carneiros, 
cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Basã. No 
sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até 
empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa 
vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens 
poderosos e soldados de todo tipo’, palavra do Soberano Senhor. 
"Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão 
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o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. 
Daquele dia em diante a nação de Israel saberá que eu sou o 
Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que o povo de Israel foi 
para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. 
Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus 
inimigos, e eles caíram pela espada. Tratei com eles de acordo 
com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles 
o meu rosto. "Por isso, assim diz o Soberano Senhor: Agora trarei 
Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de 
Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da 
vergonha por que passaram e de toda a infidelidade que 
mostraram para comigo enquanto viviam em segurança em sua 
terra sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver 
trazido de volta das nações e os tiver ajuntado de entre as terras 
de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de 
muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu 
Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, 
eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles 
para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o 
meu Espírito sobre a nação de Israel, palavra do Soberano Senhor". 
Ezequiel 39:17-29 

 
1. A glória do Senhor será manifestada como se Deus oferecesse 

seus inimigos como sacrifício, 39.17-20. A metáfora do sacrifício faz supor uma 
consagração, uma dedicação dos inimigos mortos ao Senhor, em juízo, assim 
como ocorreu com Josué no caso de Jericó (Js 6.17). 

 
2. A glória do Senhor será manifestada revelando sua justiça em 

ter disciplinado o seu povo com o exílio, 39.21-24. O resultado deste processo 
todo: a destruição da cidade, a destruição do templo; o exílio babilônico e, a 
sua posterior restauração e proteção, seria uma manifestação da glória de Deus 
diante do próprio povo e diante das nações. 

 
Se os acontecimentos das profecias de Ezequiel terminassem com 

a destruição total de Israel, ou mesmo se deixassem este povo sofrer como as 
outras nações, daria a impressão de que o povo escolhido não estava sob a 
proteção de Deus. A motivação do Senhor em castigar severamente o seu povo 
através do cativeiro era fazer do seu povo um povo purificado e novamente 
dedicado a Deus. 

 
3. A glória do Senhor será manifestada mudando a vida do seu 

povo, derramando Israel restaurado teria a proteção de Deus. Israel aprenderia 
a lição por meio do castigo, e o nome de Deus seria glorificado. Este povo teria 
a grande bênção do acesso a Deus, e experimentaria a verdadeira comunhão 
com o Senhor. O comentário sobre o derramamento do Espírito de Deus (39:29) 
ajuda a identificar o cumprimento destas profecias no reino messiânico (cf. Joel 
2:28-3:21; Atos 2:16-21), no tempo da nova aliança, tempo esse em que eu e 
você já vivemos. Como é bom participar dos planos divinos! 

____ 
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Muito bem, depois de analisarmos o texto percebendo suas 
implicações praticas para nossas vidas, tratando-se de um assunto 
controvertido, como dissemos, no início, é importante respondermos a essa 
questão que continuamente nos fazem: Quem é Gogue e Magogue? 

 
Ezequiel 38:1 profetizou sobre a vinda de um terrível rei, Gogue, 

da terra de Magogue, para opor-se ao povo restaurado de Deus. Os capítulos 38 
e 39 descrevem a preparação dos exércitos que apoiaram Gogue, o seu ataque 
contra o povo de Deus e a sua repentina derrota, infringida por Deus. As nações 
que iam participar com Gogue na batalha representam diversos povos gentios. 
É interessante notar que a maioria desses nomes vem de Gênesis 10, das listas 
de descendentes de Jafé e Cam.  

 
Nenhum deles se encontra na lista dos descendentes de Sem. A 

linhagem da promessa é traçada através de Sem. Abraão, Davi e Jesus são 
descendentes de Sem. Jafé e Cam, por sua vez, eram antepassados de muitos 
povos ímpios, conhecidos geralmente como gentios. Essas informações 
esclarecem para nós a simbologia de Ezequiel 38 e 39. Os exércitos de Gogue 
de Magogue representam os inimigos do povo de Deus tentando derrubar Israel 
restaurado. 

 
Nada no contexto (um livro que usa um estilo apocalíptico) sugere 

que Gogue seria uma determinada pessoa histórica. Se o capítulo 37 é simbólico 
(ele fala da ressurreição de pessoas num vale cheio de ossos secos), e, se os 
capítulos 40-48, também, são simbólicos (falam de uma cidade especial e um 
templo figurado que representam a presença de Deus no meio de seu povo 
redimido), assim também temos que entender a maneira de Ezequiel registrar 
os capítulos 38 e 39. No mesmo estilo, o profeta usa Gogue para representar a 
ameaça dos ímpios que tentariam derrotar o reino de Deus. 

 
Numa profecia menos detalhada, Gogue e Magogue reaparecem 

em Apocalipse 20:8-10. Esta vez, Satanás é visto como o líder verdadeiro deles. 
O resultado é o mesmo: a súbita e decisiva vitória das forças de Deus. Como foi 
o caso em Ezequiel, o contexto no Apocalipse usa linguagem figurada, e não 
sugere uma pessoa específica e histórica. 

 
Há muitas teorias e especulações fantásticas sobre passagens 

como estas, que deixam muitas pessoas tentando interpretar sinais sobre os fins 
dos tempos. Um dos grandes perigos desse tipo de interpretação é que as 
pessoas ficam olhando para ameaças externas e esquecem do inimigo maior: as 
tentações da carne que levam muitos a perdição (veja Tiago 1:14-15; Gálatas 
5:19-21). 

 
A mensagem da Bíblia para nós ensina que cada pessoa deve se 

preparar para sua própria morte, ou para a volta de Jesus, que será como ladrão 
da noite (2 Pedro 3:10). Naquele dia, ele nos julgará (João 5:27-29). 

 
CONCLUSÃO 
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Nosso estudo de Ezequiel 38 e 39 não responde a todas as 
perguntas e objeções que podem surgir, mas serve para desafiar cada leitor a 
examinar o texto e o contexto para compreender o que Deus disse, e para evitar 
os erros de especulações humanas que fogem da palavra de Deus.  

 
Apesar das dificuldades de interpretação, livros como Ezequiel nos 

oferecem um vislumbre de alguns aspectos do caráter e do poder de Deus, da 
sua vitória sobre o mal, e da sua proteção dos fiéis. Vale a pena superar os 
desafios para apreciar mais a grandeza do nosso poderoso Deus! 

 
Que o Senhor te encoraje a permanecer firme nele mesmo e ter a 

confiança de que com ele você está realmente seguro. 
 
Um grande abraço e até o próximo programa. 
 

Fonte: PROGRAMA ATRAVÉS DA BÍBLIA – RÁDIO TRANSMUNDIAL 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-poder-de-deus-contra-qualquer-inimigo/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-poder-de-deus-contra-qualquer-inimigo/

