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de cratera e a destruição de fato estão lo-
calizadas na estrada que contorna a área 
por trás, entre Engedi e Berseba. Quando 
a pessoa se põe em pé na borda do topo da 
cratera, ela pode ver claramente a destrui-
ção, a área de montanha em que ficavam 
Sodoma e Gomorra e que colidiu. Por trás 
da cratera, há montanhas cobertas de nu-
vens e neblina. O silêncio e a desolação do 
lugar deixam as pessoas nervosas. É quase 
impossível ver o fundo da cratera, que é 
muito ampla.

Quantas crateras existem no solo – tão 
grandes, que a terra se divide – como a que 
levou à destruição de Sodoma e Gomorra 
e as enterrou para sempre? Jericó deve ter 
sido incluída na destruição também, visto 
que Sodoma é um mero território de Jeri-
có. À medida que você desce a serra pela 
estrada entre Jerusalém e Jericó, seus ou-
vidos estalam, como se você estivesse em 
um avião em procedimento de pouso. Je-
ricó fica muito abaixo do nível do mar. É 
o ponto mais baixo da superfície da Terra. 
Isso porque DEUS esmagou toda a região, 
afundando-a. ELE transformou essa região 
na maior depressão da Terra pelos pecados 
que seu povo cometeu.5

O território de Jericó, exceto a cidade 
em si, é quase deserto e praticamente não 
há vida na região, visto que aquela terra foi 
amaldiçoada. Isto nos entristece. A paisa-

Nas proximidades de Jericó, em Israel, 
existe um lugar chamado Sodoma e Go-
morra.1 Se você vir esse lugar, saberá sem 
dúvida que DEUS é um DEUS que faz 
julgamentos!2 Você poderá apanhar frag-
mentos amarelados de enxofre, e eles se 
queimam se você atear fogo neles. É uma 
visão tão terrível como você jamais verá. 
As montanhas parecem ter sido decepadas 
por DEUS com grandes fatias removidas 
de seu topo, e então DEUS, com SEU pu-
nho gigante, esmagou tudo o que lá havia, 
formou um monte e consumiu tudo em 
sal, enxofre (rocha sulfurosa) e fogo. Leve 
para casa um fragmento de enxofre como 
lembrança. Leve um pedaço a mais com 
você para jogar na urna das eleições quan-
do o povo disser “Vamos votar para permi-
tir o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo”. Jamais repita com a multidão que 
a PALAVRA de DEUS não é verdadeira! 
Não sabemos o que é certo e o que é er-
rado, o que é bom e o que é ruim sem a 
PALAVRA de DEUS!3

Essa área inteira é bem mais quente 
do que outras regiões da Terra Sagrada. 
E é também a mais inóspita. Há grandes 
montanhas de sal nas redondezas.4 Não 
importa quanto o rio Jordão corra e jor-
re sua água fresca sobre o Mar Morto, a 
água deste mar é extremamente salgada e 
jamais sustentará formas de vida ou pro-
duzirá peixes. O colapso das montanhas 
transformou a área em uma região de-
solada e há uma enorme cratera no solo, 
próximo aos hotéis. A área é chamada de 
Engedi, que significa “o olho do cordeiro”. 
Há três grandes hotéis na região e outros 
dez menores, todos com piscinas. A gran-

gem é muito árida. A despeito de quanto 
as pessoas tentem desenvolver aquele lo-
cal, trazer algum tipo de vida e diversão à 
região, a terra as repudia e não prospera. 
É possível ver de fato as diversas grutas e 
casas das áreas que foram destruídas. As 
pessoas que vivem lá são em pouquíssima 
quantidade, na maioria criadores de ove-
lhas. Seu estilo de vida é muito duro, uma 
vez que a terra é cruel, e seu semblante é 
duro como a rocha.

As pessoas até hoje apanham fragmen-
tos de enxofre que DEUS espargiu sobre 
a região. Elas os levam como lembrança e 
tentam acendê-los com palitos de fósforo. 
Ladrões e arqueólogos frequentam essa 
área em busca de caixões e túmulos. Os la-
drões cavam durante a noite procurando 
corpos, jarros, canecos, joias e móveis que 
possam vender antes que os arqueólogos 
os encontrem. Eles também tentam cavar 
as grutas e casas destruídas através das ro-
chas sulfurosas.

Qualquer pessoa que observar a mag-
nitude da destruição na área não terá dú-
vidas de que houve mesmo a destruição e 
a punição de DEUS sobre a região, uma 
vez que toda a terra de Israel é verdejan-
te e florescente, exceto a área de Sodoma 
e os vilarejos vizinhos. DEUS deverá em 
breve trazer SUA destruição a esta terra 
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Localização de Sodoma e Gomorra
Em Gênesis 19:27-28, declara-se: “E Abraão levantou-

se naquela mesma manhã, de madrugada, e foi para 
aquele lugar onde estivera diante da face do SENHOR: 
E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da 
campina; e viu que a fumaça da terra subia, como a de 
uma fornalha”.

No início dos anos de 1980, o explorador arqueológi-
co de regiões bíblicas Ron Wyatt notou uma aparência 
estranha em algumas “formações”, à medida que passava 
pelas margens do Mar Morto. Ele notou semelhança com 
uma cidade, com paredes e edifícios, porém de cor es-
branquiçada. Por muitos anos, ele não tomou nenhuma 
providência em relação às suas suspeitas, mas em 1989 
Ron descobriu algo que o convenceu de que essas for-
mações esbranquiçadas não eram simplesmente aciden-
tes geológicos.

Mais do que as camadas geológicas
Ron encontrou uma estrada que atravessava parte das 

estruturas esbranquiçadas, e uma seção interna recente-
mente exposta do material exibia um efeito de camadas 
em espiral de maneira a tornar evidente que não se trata-
va de camadas geológicas.

Ao pesquisar na Bíblia em busca de indícios das loca-
lidades, Ron e sua esposa, Mary Nell, encontraram refe-
rências das escrituras que citavam quatro cidades que 
faziam parte das fronteiras dos cananeus:

“E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para 
Gerar, até Gaza; indo para Sodoma e Gomorra, Admá e 
Zeboim, até Lasa” (Gênesis 10:19).

Seria estranho se Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim 
estivessem todas relacionadas como marcos fronteiriços, 
estando todas na mesma área geral, no extremo sul do 
Mar Morto. É lógico que as cidades se localizavam a certa 
distância umas das outras para que fosse necessário in-
cluí-las todas como marcos da fronteira.

A localização dos pontos exatos feita por Ron foi de 
fato com pontos espalhados por uma distância de mais 
de 80 quilômetros. Um deles localizava-se ao norte de 
Jericó, o que coincidia perfeitamente com as escrituras, 
que indicavam que Zeboim seria localizada ao norte do 
Mar Morto.

“E Saul e Jônatas, seu filho, e o povo que se achou com 
eles, ficaram em Gibeá de Benjamim; porém os filisteus 
se acamparam em Micmás. E os saqueadores saíram do 
campo dos filisteus em três companhias; uma das com-
panhias foi pelo caminho de Ofra à terra de Sual; outra 
companhia seguiu pelo caminho de Bete-Horom, e a ou-
tra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o 
vale Zeboim na direção do deserto” (1 Samuel 13:16-18).

Posteriormente, em 1989, Ron e Mary Nell Wyatt 
visitaram o local logo abaixo de Masada e recolheram 
amostras do material esbranquiçado, que se fragmen-
tava em suas mãos e se desintegrava em partículas com 
consistência de talco. Naquela época, Mary Nell de fato 
encontrou uma das cápsulas de enxofre embebida em 
um pedaço de cinza compactada; entretanto, não se 
chegou a uma conclusão à época quanto ao que seria 
aquilo.

Em outubro de 1990, Ron Wyatt e Richard Rives retor-
naram à região. À medida que examinavam a área abaixo 
de Masada, descobriram que havia chovido pouco antes. 
Ao se aventurarem pela área, Richard avistou o que pa-
recia ser uma sala aberta ou uma gruta, a distância, e ao 

Fotos do enxofre encapsulado nos restos em cinzas encontrados na área de Sodoma e Gomorra por Ron Wyatt

Camadas de terra em espiral observadas nas áreas de Sodoma 
e Gomorra
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se aproximarem da gruta depararam-se com um torrão 
bastante volumoso de cinzas que havia despencado 
recentemente de uma das seções da gruta – provavel-
mente devido à chuva recente. Quando Ron parou e viu 
aquilo, notou diversas esferas amareladas no interior 
do bloco de cinza partido, todas cercadas de um anel 
negro-avermelhado, formando uma crosta. Ao apanhar 
um delas, percebeu tratar-se de enxofre. Examinando-as 
mais de perto, e agora cientes do que procuravam, os 
pesquisadores descobriram que em todos os restos em 
cinzas havia esferas de enxofre encapsuladas (rochas 
sulfurosas).

Depois de descobrirem os fragmentos de enxofre, a 
Wyatt Archaeological Research iniciou um estudo para 
verificar se esse tipo de rocha sulfurosa estava presente 
em algum ponto do planeta.  Ron e Mary Nell Wyatt, jun-

tamente com Richard Rives, visitaram o Instituto Smith- 
sonian, em Washington D.C., e examinaram amostras de 
enxofre em diversos formatos; nenhum deles se apre-
sentava em forma de esferas de enxofre em pó. Além 
disso, nenhum deles se apresentava encapsulado. Uma 
solicitação foi atendida pelo Instituto Smithsonian para 
que outros corpos de prova fossem examinados, além 
dos que ali se encontravam. A coleta de enxofre em todo 
o mundo gerou um lote com mais de cinquenta corpos 
de prova. Nenhum deles apresentava as características 
das rochas sulfurosas encontradas na região das “cidades 
da planície”.

Ron Wyatt não foi a primeira pessoa a descobrir enxo-
fre nos arredores do Mar Morto. Quando William Albright 
e Melvin Kyle partiram em uma expedição para encon-
trar as cidades de Sodoma e Gomorra, em 1924, eles 
também encontraram esses fragmentos de enxofre no 
extremo sul do Mar Morto.

“… a região em que choveu enxofre contém enxofre 
na superfície. E tem mesmo; colhemos enxofre puro, em 
fragmentos do tamanho da ponta do meu polegar. O 
enxofre se misturou ao calcário margoso das montanhas 
no lado oeste do mar e agora se encontra espalhado ao 
longo da costa desse mar, até mesmo no lado leste, alcan-
çando distâncias de 6 a 10 quilômetros da laje que con-
tém o substrato. De alguma forma, se espalhou a longas 
distâncias por essa planície” [Explorations at Sodom (Ex-
plorações em Sodoma), Dr. Melvin Kyle, 1928, p. 52-53].

Mas o Dr. Melvin Kyle também não foi o primeiro a ob-
servar os restos de cinza. Outro registro dessas cidades 
foi feito por Josephus (Flávio Josefo) em Wars of the Jews 
(A Guerra Judaica), livro IV, capítulo VIII:

“Agora este país está incinerado de forma tão tris-
te, que ninguém se dá ao trabalho de vir aqui; … Já foi 
em outros tempos uma terra muito feliz, tanto pelos fru-
tos que produzia quando pela riqueza de suas cidades, 
apesar de estar agora todo incinerado. Isto se relaciona 
a como, por causa de seus habitantes ímpios, ele foi inci-
nerado por raios; em consequência disso, ainda há remi-
niscências daquele fogo divino; e os traços (ou som-
bras) das cinco cidades ainda podem ser vistos…”

A descrição de Josefo narra com perfeição o que pode 
ser visto nessas cidades em cinzas: 

“… Agora estão todas incineradas”. 

O relato da destruição de Sodoma, Gomorra e “toda a 
planície” não foi um conto de fadas. Foi um evento histó-
rico que ocorreu exatamente da forma como está citado 
na Bíblia.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm

• • • • • • •

Fotos do enxofre encapsulado nos restos em cinzas encontrados na área de Sodoma e Gomorra por Ron Wyatt
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novamente, desta vez sobre o mundo in-
teiro.6

Nos EUA, jamais sofremos um terre-
moto acima de 9,2 graus na escala Richter. 
É fácil notar que se a destruição de DEUS 
em Sodoma e Gomorra fosse avaliada na 
escala Richter dos dias de hoje, atingiria 
25,0 graus ou mais, isso sem levar em con-
sideração o fogo e a chuva de enxofre lan-
çados fortemente sobre o povo, dadas as 
suas práticas sexuais vis, como a homosse-
xualidade e a fornicação.7

O povo dessa área inteira deveria ter 
sido testemunha de DEUS para todas as 
pessoas, especialmente os pervertidos que 
praticaram a homossexualidade masculina 
e feminina. Ao observar tudo isso, você sa-
berá que DEUS não brinca com coisa sé-
ria. ELE realmente sabe o que diz.8 É o fi-
nal dos tempos, portanto não brinque com 
coisa séria. Faça a seguinte oração a DEUS:

Meu SENHOR e meu DEUS, tem 
misericórdia de minha alma pecadora.9 
Creio que JESUS CRISTO é o FILHO do 
DEUS vivo.10 Creio que ELE morreu na 
cruz e derramou o SEU precioso sangue 
pelo perdão de todos os meus pecados 
cometidos.11 Creio que DEUS ressusci-

tou JESUS dentre os mortos pelo poder 
do ESPÍRITO SANTO12 e que ELE está 
sentado à destra de DEUS neste momen-
to, ouvindo a minha confissão de pecados 
e esta oração.13 Abro a porta de meu co-
ração e TE convido a entrar, SENHOR 
JESUS.14 Lava todos os meus pecados 
imundos no sangue precioso que TU der-
ramaste em meu lugar na cruz do Calvá-
rio.15 TU não vais me rejeitar, SENHOR 
JESUS; TU irás perdoar os meus pecados 
e salvar a minha alma. Sei disso porque 
a TUA PALAVRA, a Bíblia, o diz.16 A 
TUA PALAVRA diz que TU não recusas 
ninguém, e isso me inclui.17 Portanto, sei 
que TU me ouviste, que TU me respon-
deste e que estou salvo.18 Agradeço-TE, 
SENHOR JESUS, por salvares a minha 
alma, e vou demonstrar a minha gratidão 
cumprindo os TEUS mandamentos e não 
pecando mais.19

 Depois da salvação, JESUS disse que 
você deve ser batizado, completamente 
imergido na água em nome do PAI, do FI-
LHO e do ESPÍRITO SANTO.20 Estude a 
Bíblia (tradução para o português por João 
Ferreira de Almeida, ou em inglês a Versão 
King James) com diligência, e faça o que 
ela diz.21

O SENHOR quer que você conte aos 
outros sobre sua salvação (Marcos 16:15). 

Você pode tornar-se um distribuidor da 
literatura Evangelho do Pastor Tony Ala-
mo. Enviaremos as publicações gratui-
tamente. Ligue ou envie-nos um e-mail 
para obter mais informações. Comparti-
lhe essa mensagem com outras pessoas.

Se você deseja que o mundo seja sal-
vo, conforme ordena JESUS, não roube 
de DEUS seu dízimo e suas ofertas. DEUS 
disse: “Roubará o homem a DEUS? To-
davia vós ME roubais, e dizeis: Em que 
TE roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 
Vós sois amaldiçoados com a maldição; 
porque a MIM ME roubais, sim, vós, esta 
nação toda [e todo este mundo]. Trazei 
todos os dízimos [10% da renda bruta] à 
casa do tesouro, para que haja mantimento 
[alimento espiritual] na MINHA casa [al-
mas salvas], e depois fazei prova de MIM, 
diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS, se 
EU não vos abrir as janelas do Céu, e não 
derramar sobre vós tal bênção, que dela 
vos advenha a maior abastança. Também 
por amor de vós reprovarei o devorador, 
e ele não destruirá os frutos da vossa ter-
ra; nem a vossa vinha no campo lançará o 
seu fruto antes do tempo, diz o SENHOR 
DOS EXÉRCITOS. E todas as nações vos 
chamarão bem-aventurados; porque vós 
sereis uma terra deleitosa, diz o SENHOR 
DOS EXÉRCITOS” (Malaquias 3:8-12).
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