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1
 And the word of the LORD came unto 

me, saying, 

2 
Son of man (…literally, son of Adam),  

set thy face against Gog (…in the old 
languages it’s ‘GG’. It is why we have the word: 
gigantic. GG means: ‘all that is powerful and 
proud’.) 

(And the Lord says…)   

set thy face against Gog, the land of 

Magog,  

the chief prince (…the chief ruler… some 
translations say: ‘of Rosh’…)  

of Meshech and Tubal. (These are sons of 
the ancient tribe of Japheth. Herodotus identifies 
them as living north of the Crimea; Meshech 
being one of the nineteen satraps of Darius. And 
he calls this name: Moschoi—the privileged 
people in the Russian steppes from where comes 
the name Muscovite. Now, are all the people 
living in Russia evil? No! But when it comes to 
advancing the LORD God’s agenda, leaders of 
nations who ignore the LORD… tend to be evil. 

It is interesting to note: The Hebrew word for 
evil… is: ra. In 1st and 2nd Kings we read, starting 
with King Solomon, who was supposed to be the 
wisest man on earth… at the time; yet, the Lord 
God appeared to him 2 times, apparently, to slap 
him awake. Nonetheless, Solomon ended his life 
with the indictment: he did evil in the sight of the 
LORD; and Solomon is followed by 22 other kings 
who also did evil in the sight of the LORD, until the 
House of Judah was finally carried into 
Babylonian captivity.) 

(And the Lord said to Ezekiel…) 

 

1
 Veio a mim a palavra do SENHOR, 

dizendo: 

2 
Filho do homem (...literalmente, filho de Adão),  

dirige o teu rosto para Gogue (...Nos 
velhos idiomas é 'GG'. É por isso que temos a 
palavra: gigantesco. GG significa: "tudo o que 
é poderoso e orgulhoso".). 

(E o senhor diz...)  

dirige o teu rosto para Gogue, terra de 

Magogue,  

príncipe e chefe (...o líder chefe... algumas 
traduções dizem: 'de Ros'...)  

de Meseque e Tubal. (Estes são os filhos de 
a antiga tribo de Jafet. Heródoto identifica-los 
como vivem ao norte da Crimeia; Meshech 
sendo um dos dezenove sátrapas de Darius. E 
ele chama este nome: Moschoi—as pessoas 
privilegiadas nas estepes russas de onde vem o 
nome moscovita. Agora, são todas as pessoas 
vivendo na Rússia o mal? Não! Mas quando se 
trata de avançar a agenda do Senhor Deus, 
líderes das nações que ignoram o Senhor... 
tendem a ser mal. 
-É interessante notar: palavra do hebraico para o 
mal... é: ra. Em 1st e 2nd reis lemos, começando 
com o rei Solomon, que era suposto para ser o 
homem mais sábio da terra... no momento; ainda, o 
SENHOR Deus apareceu a ele 2 vezes, 
aparentemente, para tapa-lo acordado. No entanto, 
Salomão terminou sua vida com a acusação: ele 
fez mal aos olhos do SENHOR; e mão é seguido por 
22 outros reis que também fez mal aos olhos do 
SEHNOR, até a casa de Judá foi finalmente levado 
ao cativeiro babilônico). 

(E o Senhor disse a Ezequiel...) 
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set thy face against Gog, the land of 

Magog, the chief prince (…the chief ruler)  

of Meshech and Tubal, and prophesy 

against him. (And here’s a curious aside—in 
Genesis chapter 25, we read about the two sons 
of Isaac born to Rebekah: Esau, the eldest, and 
Jacob, the younger. And the first came out 
‘red’… and they call his name: Esau. Later, they 
called his name: Edom; he’s the father of the 
Edomites, which 1,000 years later, their name 
changed to Idumean. Herod was an Idumean. 
And the little book Obadiah speaks directly to 
these people.) 

(But back to Ezekiel…) 

set thy face against Gog, …and prophesy 

against him.       

3 
And say, Thus says the Lord GOD; 

Behold (…pay attention),  

I am against thee, O Gog, (…O Mr. Gigantic.)  

I am against thee, the chief prince (of Rosh) 

of Meshech (…of Moschoi) and Tubal: 

4 
And I will turn thee back, and put hooks 

into thy jaws. (Now, is the Lord going to yank 
him around and control him like a powerful horse 
or ass… when the right time comes?)  

and I will bring thee forth, and all thine 

army, horses and horsemen (…sounds like 
the Lord is getting them ready for the ‘big fight’) 

(So, let’s read on…) 

all of them clothed with all sorts of armor. 

dirige o teu rosto contra Gogue, terra de 

Magogue, príncipe e chefe (...regente chefe) 
 

de Meseque e Tubal e profetiza contra ele. 

(E aqui é um curioso de lado — no capítulo 25 
de Gênesis, lemos sobre os dois filhos de Isaque 
nascida a Rebeca: o mais velho, Esaú e Jacob, o 
mais jovem. E o primeiro saiu 'vermelho'... e 
chamam o seu nome: Esaú. Mais tarde, 
chamaram o seu nome: Edom; Ele é o pai dos 
edomitas, que 1.000 anos mais tarde, seu nome 
mudou para Idumeu. Herodes era um Idumeu. E 
o livrinho Obadias fala diretamente a essas 
pessoas.) 

(Mas volta a Ezequiel...) 

dirige o teu rosto contra Gogue,... e 

profetiza contra ele.  

3 
E dize,  Assim diz o Senhor DEUS;  

Eis que (... presto atenção),  

Eis que eu sou contra ti, Ó Gogue, (...O Sr. 
Gigantesco.)  
Eu sou contra ti, príncipe e chefe (de Ros) 

de Meseque (...de Moschoi) e Tubal: 

4 
e te farei voltar, e porei anzóis nos teus 

queixos. (Agora, o Senhor vai arrancá-lo por 
perto e controlá-lo como um poderoso cavalo ou 
jumento... quando chegar o momento certo?)  

e te levarei a ti, com todo o teu exército, 

cavalos e cavaleiros (...parece que o Senhor 
está ficando-los prontos para a ‘grande luta'). 

(Então, vamos ler sobre...) 

todos eles vestidos com todos os tipos de 

armadura completa. 
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(Clearly, all sorts of weapons… even weapons of 
mass destruction), 

And even a great company with shields 

and protection,  

all of them handling ‘swords’. (…The word 
is: hereb, used 4 times in this chapter, and 1 time 
in the next. It means, sword. Ezekiel sees their 
weapons of war; maybe they are even rifles with 
bayonets. Those weapons look like swords; 
especially if you don’t have the technical manual in 
your hand. On the other hand, perhaps Ezekiel 
knows what he is talking about and actually saw 
those radicalized thugs—like we see in the news.) 

(And who is part of Mr. Gigantic’s great 
company? Read on…) 

5 
Persia (…that’s that guy over in Iran getting his 

nuclear weapons in place… of course, for 
peaceful purposes.)  

Ethiopia (…one of the translations says, North 
Sudan… another wonderful bunch of thugs 
starving and destroying the Sudanese Christians.) 

(But read on…) 

and Libya with them (Huh?! Part of the Arab 
Springtime crowd. You know under Thomas 
Jefferson, America fought its first international 
war against…. How does the Marines Hymn go? 
‘The Shores of Tripoli’. Oh yeah, that’s right… 
things don’t change much do they? Now with our 
dead ambassador, I guess it’s going to be 
Springtime over there… longer than they 
imagined!) 

all of them with shield and helmet. (…Yep! 
Ezekiel tells us, they are coming to the ‘big fight’, 
too!) 

(But read on…) 

(Claramente, todos os tipos de armas... até 
mesmo armas de destruição em massa), 
  

E até uma grande fompanhia com 

escudos e proteção, 

manejando todos a espada. (...A palavra é: 
hereb, usado 4 vezes neste capítulo, e uma vez na 
próxima. Significa, espada. Ezequiel vê suas armas 
de guerra; talvez eles são até mesmo fuzis com 
baionetas. Essas armas parecem com espadas; 
especialmente se você não tiver o manual técnico 
em sua mão. Por outro lado, talvez Ezequiel sabe o 
que ele está falando e realmente vi aquelas 
radicalizou thugs- como vemos nas notícias.) 

(E quem é parte da grande empresa do Sr. 
Gigantic? Leia sobre...) 

5 
Pérsia (...esse é o acabou aquele cara no Irã 

recebendo sua armas nucleares no lugar... claro, 
para fins pacíficos.)  

Cuche (...uno das traduções diz, Sudão do Norte... 
outro maravilhoso bando de bandidos morrendo    
de fome e destruindo os cristãos sudaneses.) 

(Mas continue a le ...) 

e a Líbia com eles (Huh?! Parte da multidão 
primavera árabe. Você sabe, sob Thomas 
Jefferson, América lutou sua primeira guerra 
internacional contra o .... Como é que a fuzileiros 
Marinha Hino ir? 'a o praias de Trípoli'. Ah, sim, 
isso mesmo... as coisas não mudam muito, não 
é? Agora, com o nosso embaixador morto, eu 
acho que vai ser primavera por lá... mais tempo 
do que eles imaginava!) 

todos com escudo e capacete. (...Sim! 
Ezequiel nos diz, eles estão vindo para a 'grande 
luta', também!) 

(Mas leia sobre...) 
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6 
Gomer (…some say this is Germany),  

and all his bands (…and are all his bands the 
European Union—that Jesuitical project? 
Probably! And possibly, like we hear about the 
German Bank and its ties to Iran and the Middle 
East? Don’t know?!);  

the house of Togarmah of the north 

quarters (…that’s Turkey near the Syrian 
border), 
and all his bands (…and all that are tied to 
him! All his first-string, second-string and third-
string players): 

and many people with thee. (The idea is: 
and many peoples… with thee… sort of like 
United Nations peoples, and now, the coalition of 
the willing… amassing in that part of the world… 
practicing, today. They’re just practicing!) 

O Gog, (…O Mr. Gigantic) 

7 
Be thou prepared (…Mr. Gog, chief prince of 

Rosh and Meshech—Moschoi… and Tubal… whom 
I’m against!)   

Be thou prepared, and prepare for 

thyself, thou,  

and all thy company that are assembled 

unto thee (…and we will leave out comments to 
the disruption and terrible destruction going on in 
the Ukraine caused by the West, knowing that 
the pages of Scripture are replete with all sorts of 
faithless, lousy leaders in seats of power, even 
ruling over God’s people, working their deals and 
alliances—and personal agendas… with 
everybody, but the Lord), 

O Gog… and be thou a guard unto them. 
(Offer to be their commander… and tell ‘em that 
you’ll watch out for them!!? That’s a good line! 

6 
Gomer (...alguns dizem que este é a Alemanha), 

  

e todas as suas tropas (...e são todas suas 
bandas União Europeia—esse projeto jesuítica? 
Provavelmente! E, possivelmente, como ouvimos 
falar do banco alemão e suas ligações para o Irã 
e o Médio Oriente? Não sabe?!); 

a casa de Togarma no extremo norte 

(...que é a Turquia, perto da fronteira Síria), 

e todas as suas tropas (...e tudo o que estão 
ligados a ele! Todos os seus vedeta, segundo e 
terceiro - linha jogadores): 

e sim, muitos povos contigo. (A idéia é: e muitos 
povos... contigo... como os povos das Nações 
Unidas e agora, a coalizão da boa vontade... 
acumulando em naquela parte do mundo... 
praticando, hoje. Eles são apenas praticando!) 

O Gog, (...O Sr. Gigante)  

7 
Tu estar preparado (...Sr. Gog, príncipe chefe 

de Meseque—Moschoi... e Tubal... quem eu sou 
contra!)  

Prepara-te, sim, dispõe-te, tu 

  

e todas as tuas companhias que se reuniram 

a ti (...e vamos deixar comentários para o 
rompimento e terrível destruição acontecendo na 
Ucrânia causada pelo Ocidente, sabendo que as 
páginas das escrituras estão repletas de todos os 
tipos de infiéis, péssimos líderes em lugares de 
poder, mesmo governando sobre o povo de Deus, 
trabalhando suas promoções e alianças-e agendas 
pessoais... com todo mundo, mas o Senhor), 
 

O Gogue... e serve-lhes tu de guarda. 

(Oferecer para ser o comandante deles... e diga 
a eles que você vai cuidado com eles!!? Essa é 
uma boa linha!  
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Or just make up any story; cuz we all know how 
you can be trusted… trusted to deceive.) 

8 
After many days thou shalt be visited 

(…you will be summoned, by the Lord):  

in the latter years thou shalt come into the 

land (…the land of the House of Judah)  

that is brought back from the sword. (Now, 
the only sword we know identified with this land is 
the Arabian sword, right?)  

and is gathered out of many peoples 

(…from many nations),  

(And thou shalt come…)  

against the mountains of Israel, which 

have been always waste (and destruction… 
from the ancient Bashan hills to the present day 
Golan Heights; they are still a constant waste and 
destruction. Things don’t change much, do they?):  

but this land is brought forth out of the 

nations,  

and nevertheless… they shall dwell safely 
(…and confidently)  

all of them (…all of them that have come.) 

(And listen to these two tactical actions; these 
two aggressive maneuvers Gog, of Magog… of 
Moschoi, is going to make…) 

Verse
 9 

Thou shalt ascend and come like a 

storm. (And remember: with those hooks in his 
jaw the Lord GOD is going to bring him forth.) 

Thou shalt ascend and come like a storm, 

thou shalt be like a cloud to cover the 

land, thou, and all thy bands, and many 

peoples with thee. 

Ou inventar qualquer história; Porque todos nós 
sabemos como você pode ser confiável... 
confiável para enganar.) 
8 

Depois de muitos dia serás visitado (...você 
será convocado, pelo Senhor):  

nos últimos anos que tu virás à terra (...a 
terra da casa de Judá) 

que é restaurada da espada. (Agora, a única 
espada sabemos identificado com esta terra é o 
espada árabe, certo?)  

e onde foi o povo congregado dentre 

muitos povos (...desde muitas nações),  

(E tu virás...)  

aos montes de Israel, que haviam estado 

desertos por longo tempo (desde as antigas 
colinas Basã até os dias atuais Golan Heights; 
eles ainda são uma perda constante e destruição. 
As coisas não mudam muito, não é?): 
  

mas aquela terra foi tirada dentre os 

povos,  

e seus moradores estão agora seguros (...e 
confiantemente)  

todos eles (... todos que vieram.) 

(E ouvir essas duas ações táticas; essas duas 
manobras agressivas Gogue, Magogue... de 
Moschoi, vai fazer...) 

Verso
 9 

Então subirás, virás como uma 

tempestade. (E lembre-se: com esses ganchos 
em sua mandíbula que o Senhor DEUS vai trazê-
lo para a frente.) 
Então subirás, virás como uma 

tempestade, far-te-ás como uma nuvem 

para cobrir a terra, tu e todas as tuas 

tropas, e muitos povos contigo. 
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Verse
 10 

Thus saith the Lord GOD; It shall 

also come to pass, at the same time shall 

things come into thy mind, and thou shalt 

think an evil thought: 

(And listen closely…) 

Verse
 11 

And thou shalt say (…this chief 
prince of Magog, of Rosh, of Meshech—and 
Moschoi; this Russian politician… located north 
of the Crimean peninsula),  

thou shalt say,  

I will go up… unto the land of unwalled 

villages. (Now, to go up… is to go to the North 
Pole. And if you keep going, you come to 
Canada and the United States. Right? Now, how 
did Ezekiel know that? He didn’t! The Lord GOD 
did; the Lord said it… and that’s the way it’s 
going to be.)  

(And Mr. Gigantic is going to think an evil 
thought, and say…) 

I will go up to the land of unwalled 

villages; I will go to them that are at rest, 

that dwell safely, all of them dwelling (…in 
villages) without walls, and having neither 

bars nor gates. 

(And why does he think that evil thought? Could he 
be confined, backed in the corner… like a caged 
animal… by some unknown global plan designed in 
Rome… with 10 plus 1 political leaders? The prophet 
Daniel says: Rome will be the final bestial 
government ruling at the end of time. Apparently Mr. 
GG is not going up there for vacation.  

The prophets tell us… in the last days, there is a 
world leader ruling some country… who will 
promote ‘peace at any price’! Like Dr. Gene Scott 
used to say, I’m all for peace… when the enemy 
is dead! 

Verso
 10 

Assim diz o Senhor Deus: 

Acontecerá naquele dia que terás altivos 

projetos no teu coração, e maquinarás um 

mau designio: 

(E ouça com atenção...) 

Verso
 11 

E dirás (...aqui príncipe chefe de 
Magogue, de Rosh, de Meseque—e Moschoi; 
este político russo... localizado ao norte da 
Península da Criméia),  

E dirás,  

Subirei contra... a terra das aldeias não 

muradas. (Agora, a ir para cima... é ir para o 
Pólo Norte. E se você continuar, você vir para o 
Canadá e os Estados Unidos. Certo? Agora, 
como Ezequiel sabe disso? Ele não fez isso! O 
Senhor Deus fez; o Senhor disse que... e esse é 
o jeito que vai ser.)  

(E Sr. Gigantic vai pensar que um mal pensado e 
dizer...) 

Subirei contra a terra das aldeias não 

muradas; irei contra os que estão em 

repouso, que habitam seguros, habitando 

todos eles (...em aldeias) sem muro, e sem 

ferrolho nem portas. 

(E por que ele acha que o pensamento mal? 
Poderia ele ser confinado, apoiado no canto... como 
um animal enjaulado... por algum desconhecido 
plano global projetado em Roma... com 10 plus 1 
líderes políticos? O profeta Daniel diz: Roma será a 
decisão final de governo bestial no final do tempo. 
Aparentemente, o Sr. GG não vai lá em cima para 
férias  
Os profetas nos dizer... nos últimos dias, há um 
líder mundial que governar um país... quem irá 
promover a "paz a qualquer preço"! Como dizia 
Dr. Gene Scott, eu sou todo para a paz... quando 
o inimigo está morto!  
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So will the leaders of this great nation… starting 
with our worthless Congress and supposed 
commander in chief—who seem to be quite 
friendly with old Europe, while eager to disrupt 
lots of people and nations…. Will our worthless 
leaders sell out WE the People? by not 
postponing disarmament? by not providing 
adequately for our common defense? Oh, they’ll 
provide everything else at the expense of our 
common defense. And, will the one coming… 
who thinks evil… gain the upper hand?  

Effective September 2012 these citizens were 
warned… the dismantling of this nations’ 
military defense funds began after the election. 
Our wasteful Congress voted to put in place 
the automatic process of sequestration; the net 
result effectively weakening the common 
defense of the land with unwalled villages. 

But back to Ezekiel: and why is Gog, of Rosh… 
coming to this richly blessed, relatively peaceful 
part of the world, that was supposed to be a 
blessing, and not a curse to all the nations?) 

(Well, read on…) 

Verse 12 
To take a spoil, and to take a 

prey. (He’s coming to loot and to plunder. 
He’s coming to destroy. Hm? Did some political 
leaders piss him off?);  

to turn thine hand upon the desolate 

places (…the wilderness places)  

that are now inhabited,  

and upon the people that are gathered out 

of the nations, which have gotten cattle 

and goods, that dwell in the midst of the 

land. (The New American Standard says, Who 
live at the center of the world. Now… I wonder 
what country is that? And how did Ezekiel know? 
Oh, that’s right. The Lord told him.) 

O mesmo acontecerá com os líderes desta grande 
nação... começando com o nosso Congresso inútil 
e suposto comandante chief—que parecem ser 
bastante amigável com a velha Europa, enquanto 
ansioso para perturbar muita gente e nações....  
Será que nossos líderes inúteis vender Nós, o 
povo? por não adiar o desarmamento?, por não 
prestar adequadamente à nossa defesa comum? 
Oh, eles vão fornecer tudo o resto à custa da nossa 
defesa comum. e,será aquele que vem... que 
pensa o mal... ganhar a mão superior?  

Partir de setembro de 2012, esses cidadãos foram 
avisados... o desmantelamento de fundos de 
defesa militar esta nações começaram após a 
eleição. O nosso Congresso votou um desperdício 
de pôr em prática o processo automático de 
sequestração; o resultado líquido efetivamente, 
enfraquecendo a defesa comum da terra com 
aldeias muradas. 
-Mas voltando a Ezequiel: e porque é Gogue, de 
Ros... vindo para esta ricamente abençoado, 
relativamente zona calma do mundo, que era para 
ser uma bênção, e não uma maldição para todas 
as nações?) 
(Bem, leia sobre...) 

Verso 
12 

a fim de tomares o despojo, e de 

arrebatares a presa. (Ele está vindo para pilhar 
e saquear. Ele está vindo para destruir. Hm? 
Fizeram alguns líderes políticos irritá-lo?);  

e tornares a tua mão contra os lugares 

desertos que agora (...os lugares de deserto) 

se acham habitados,  

e contra o povo que foi congregado dentre 

as nações, o qual adquiriu gado e bens, e 

habita no meio da terra. (The New American 
Standard diz, que vivem no centro do mundo. 
Agora... Gostaria de saber de que país é isso? E 
como é que Ezequiel sabe? Oh, isso é certo. O 
Senhor lhe disse.) 
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Verse 13 
Sheba, and Dedan. (Now, these are 

two of Abraham’s seven sons by Keturah… after 
Sarah died. Sheba being Arabia, and Dedan 
being one of the Gulf tribes associated with 
Arabia),  

and the merchants of Tarshish. (Now, 
Tarshish is always linked to southern Spain and 
the Straits of Gibraltar… Gibraltar being part of 
the Great Commonwealth of nations),  

with all the young lions thereof 
(…associated with Tarshish) 

(And all these countries very important trading 
partners—within the Top 5 trading partners of 
the great nation… and they protest and),  

say unto thee, Art thou come to take a 

spoil?  

hast thou gathered thy company to take 

a prey?  

to carry away the silver and gold (…if 
that’s Mr. GG’s reason for coming: then someone 
should let him know Germany, Mexico and 3 other 
countries who have some of their gold reserves in 
our Federal Bank vaults… have been told they 
cannot even see to inventory their gold until 2012! 
What is that all about?)  

to take away the cattle and goods, to 

take a great spoil? 

14 
Therefore, son of man, prophesy and 

say unto Gog, Thus saith the Lord GOD; 

In that day when My people of Israel 

(…and remember: that’s the ancient House of 
Israel… the 10 northern tribes thought ‘lost to 
history’ but not to God. He says,)  

 

Verso 
13 

Sabá, e Dedã. (Agora, estes são dois 
dos sete filhos de Abraão por Quetura... depois 
da morte de Sarah. Sheba sendo Saudita, e 
Dedã sendo uma das tribos do Golfo associados 
Saudita),  

e os mercadores de Társis. (Agora, Társis é 
sempre ligada ao sul da Espanha e o estreito de 
Gibraltar... Gibraltar, sendo parte da grande 
comunidade das Nações), 

com todos os seus leões novos (...associado 
com Társis) 

(E todos estes países muito importantes parceiros 
comerciais—dentro do Top 5 parceiros do grande 
nação comerciais...e eles protestam e), 

te dirão: Vens tu para tomar o despojo?  

ajuntaste o teu bando para arrebatar a 

presa? 

para levar a prata e o ouro (...se isso é 
motivo de Mr. GG por virem: então alguém deve 
deixá-lo saber a Alemanha, México e três outros 
países que têm algumas das suas reservas de 
ouro  em nossos cofres do Banco Federal... foi 
dito eles não podem sequer ver a inventariar seu 
ouro até 2012! O que é isso tudo?)  

para tomar o gado e os bens, para 

saquear grande despojo? 

14 
Portanto, profetiza, ó filho do homem, e 

dize a Gogue: Assim diz o Senhor DEUS: 

Acaso naquele dia, quando o meu povo 

Israel (...e lembre-se: essa é a antiga Casa de 
Israel ... as 10 tribos do norte pensei 'perdido 
para a história ", mas não a Deus. Ele diz,) 
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My people of Israel who dwelleth safely, 

will you (O Gog) 

  

not know it? (…Apparently, not! But then the 
goofy protestant church doesn’t even know it!) 

15 
And thou shalt come from thy place out 

of the north parts, thou, and many people 

with thee, all of them riding upon horses. 
(They are going to come swiftly),  

a great company, and a mighty army: 

16 
And thou shalt come up against My 

people of Israel,  

as a cloud to cover the land;  

it shall be in the latter days,  

and… I will bring thee against My land,  

that the heathen may know Me,  

when I shall be sanctified in thee. (The 
Amplified Bible says, When, I shall be vindicated 
and honored by thy destruction),  

O Gog, before their eyes. 

Someday, those people living in ease in their 
unwalled villages… someday, they will be 
severely tested. Will they be prepared when it 
comes? Hopefully, some will wake-up… and trust 
the Lord. 

 

 

 

 

Meu povo Israel habitar seguro, você será 

(Ó Gogue)  

não o saberás tu? (...Aparentemente, não! 
Mas então a igreja protestante pateta nem 
sabe disso!) 

15 
Virás, pois, do teu lugar, lá do extremo 

norte, tu e muitos povos contigo, 

montados todos a cavalo. (Eles vão vir 
rapidamente), 

uma grande companhia e um exército 

numeroso: 

16 
E subirás contra o meu povo Israel,  

como uma nuvem, para cobrir a terra;  

deve ser nos últimos dias,  

hei de trazer-te contra a minha terra,  

para que as nações me conheçam a Mim,  

quando eu tiver vindicado a minha 

santidade em ti. (Diz a Bíblia amplificada, 
quando, eu devem ser vindicado e homenageado 
pela tua destruição),  
Ó Gogue, diante dos seus olhos. 

Um dia, aquelas pessoas que vivem em aliviar 
em suas aldeias sem muradas... um dia, eles 
serão severamente testados. Eles serão 
preparados quando se trata? Esperemos, alguns 
vão acordar ... e confiar no Senhor. 
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