
"E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 
mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Estas são 
as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da 
terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca 
e devorará os seus inimigos; e, se alguém lhes quiser fazer mal, 
importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, 
para que não chova nos dias da sua profecia; e têm poder sobre 
as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda 
sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o 
seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as 
vencerá, e as matará." (Apocalipse 11:3-7).

As descrições das duas testemunhas nos lembram de Moisés e Elias. É 
interessante notar que eles foram dois profetas que tiveram experiências 
inusitadas com a morte: o corpo de Moisés foi secretamente escondido 
pelo próprio Deus, e Elias não morreu (ele foi arrebatado)1. Deus estaria 
planejando trazê-los de volta nos últimos dias? Eles voltarão de forma 
literal, ou as duas testemunhas proféticas simplesmente virão “no espírito 
e poder de Elias”2 e de Moisés? 

O importante é a missão que eles irão realizar. Por três anos e meio eles irão 
pregar, testemunhar e profetizar de uma maneira que irá expor a verdade 
de Deus e as maldades dos habitantes da Terra. Por causa disso eles serão 
odiados por todos, especialmente pelo Anticristo. Os panos de saco 
indicam que eles chamarão as pessoas para que se arrependam mais uma 
vez. O fato de que as duas testemunhas representam a Lei (Moisés) e os 
Profetas (Elias) sugere que seus testemunhos irão impactar os Judeus em 
particular. Ao rejeitar o Senhor Jesus como o Messias, eles provarão que 
não acreditam nem na Lei e nem nos profetas, já que ambos testemunham 
sobre Ele. 
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1Deuteronômio 34:5-6; Judas 9: 2, Reis 2:11
2Lucas 1:17



"E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que, 
espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor 
também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e 
línguas, e nações verão seu corpo morto por três dias e meio, e 
não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E 
os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e 
mandarão presentes uns aos outros; porquanto estes dois profetas 
tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E, depois 
daqueles três dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou 
neles; e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os 
que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: 
Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem; e os seus inimigos os 
viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu 
a décima parte da cidade, e no terremoto foram mortos sete mil 
homens; e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória 
ao Deus do céu. É passado o segundo ai; eis que o terceiro ai cedo 
virá.” (Apocalipse 11:8-14)

O ódio entre os Judeus e os Gentios pelas duas testemunhas irá se 
transformar em alegria quando eles virem seus corpos mortos jazendo 
pelas ruas de Jerusalém. O mundo inteiro irá celebrar uma espécie 
de natal satânico, presenteando uns aos outros para comemorar 
a morte deles. Os filhos da escuridão têm inveja dos filhos da luz, e 
muitos tentarão lhes atacar porque estarão possuídos por espíritos 
malignos. Esse é exatamente o motivo pelo qual o verdadeiro cristão é 
ridicularizado e perseguido por parentes, amigos e colegas de trabalho. 
Apesar disso, nossa obrigação é testemunhar fielmente sobre o Senhor, 
onde quer que estejamos.

Nota: Até recentemente, esta profecia não poderia se tornar realidade, 
porque parecia impossível que as imagens dos corpos das testemunhas 
se espalhariam pelo mundo em apenas três dias e meio. Mas, com as 
atuais transmissões ao vivo de vídeos pela internet, esta profecia pode 
se realizar ainda nesta geração!


