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OS JUÍZOS DE DEUS (AP 6 A 16)

Etapa Evento Selos

Juízos preliminares

Trombetas

Juízos contra a idolatria

Taças

Juízos contra Satanás e a 

impiedade

Dimensão 

terrena

Primeiro Cavalo branco (anticristo) Granizo e fogo Chagas

Segundo Cavalo vermelho (guerra) Mar se torna sangue Mar se torna sangue

Terceiro Cavalo preto (fome) Rios amargos Rios se tornam sangue

Quarto Cavalo amarelo (morte) Escuridão Sol que queima

Dimensão 

espiritual / 

cósmica 

Quinto Santos martirizados Gafanhotos demoníacos Trevas no trono da besta

Sexto Abalo do céu Exército demoníaco Preparação para a guerra

Intervalo

Dimensão 

escatológica

Sétimo Silêncio no céu Anúncio da vitória Juízo cósmico



A GRANDE TRIBULAÇÃO

1ª parte
(3,5 anos /42 meses / 1.260 dias)

2ª parte

(3,5 anos /42 meses / 1.260 dias)

Aliança do Anticristo com os judeus

Reconstrução do templo

Mensagem das duas testemunhas

Rompimento da 

aliança com os judeus 

– o Anticristo 

demanda adoração

Ascenção da 
“falsa 

trindade”

Satanás

(Dragão)

Anticristo

(Besta do mar)

Falso profeta

(Besta da terra)

Intensa perseguição ao povo de Deus

Preparação do exército do Anticristo 

contra Deus

Selos Trombetas Taças



OS 144 MIL
AP 14.1 A 5

1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o 
monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil que 
traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu Pai.

2. Ouvi um som do céu como o de muitas águas e de um forte 
trovão. Era como o de harpistas tocando suas harpas.

3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro 
seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o 
cântico, a não ser os cento e quarenta e quatro mil que haviam 
sido comprados da terra.

4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se 
conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que 
ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como 
primícias a Deus e ao Cordeiro.

5. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas; são 
imaculados.

Quem são os 144 mil?

Ap 7.4-8

12 x 12.000 = 144.000

12 tribos 12 mil de cada tribo

O número é simbólico: Ideia de completude

Judeus salvos pela fé em Cristo 

Jesus (Rm 11.5 e 11.25-27)

Referência ao remanescente de Is

10.22 (lembrado por Paulo em Rm

9.27)



OS ANÚNCIOS ANGELICAIS

Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na 
mão o evangelho eterno para proclamar aos que 
habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo.

Ele disse em alta voz: "Temam a Deus e glorifiquem-
no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele 
que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das 
águas".

Apocalipse 14:6,7

A mensagem do evangelho: 

o Reino de Deus está 

próximo.

(João Batista em Mc 1.15)

O anjo proclama a chegada 

do juízo de Deus sobre 

toda a criação.

Ao invés de adorar o 

Anticristo, todos devem 

adorar o verdadeiro Deus 

criador!



OS ANÚNCIOS ANGELICAIS

Um segundo anjo o 
seguiu, dizendo: "Caiu! 
Caiu a grande Babilônia 
que fez todas as nações 
beberem do vinho da 
fúria da sua 
prostituição!"

Apocalipse 14:8

• A grande Babilônia representa a reunião da iniquidade 

contrária a Deus

• Babilônia foi o símbolo de perversidade e arrogância 

(Is 14.4 e 13.19)

• Era a cabeça de ouro da visão de Nabucodonosor (Dn

2.37)

• A igreja do Novo Testamento fazia referência de 

“Babilônia” a Roma, capital do Império Romano (1 Pe

5.13)

• Falaremos mais sobre ela em Ap 18



OS ANÚNCIOS ANGELICAIS

Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: "Se alguém adorar a 
besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão,

também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem 
mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre 
ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro,

e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Para 
todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a 
marca do seu nome, não há descanso, dia e noite".

Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos 
de Deus e permanecem fiéis a Jesus.

Então ouvi uma voz do céu dizendo: "Escreva: Felizes os mortos que 
morrem no Senhor de agora em diante". Diz o Espírito: "Sim, eles 
descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão".

Apocalipse 14:9-13

O juízo de Deus contra

os idólatras do Anticristo

A recompensa pela 

perseverança



A COLHEITA
AP 14.14-20

14. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca e, assentado sobre a 
nuvem, alguém "semelhante a um filho de homem". Ele estava com uma 
coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão.

15. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele 
que estava assentado sobre a nuvem: "Tome a sua foice e faça a 
colheita, pois a safra da terra está madura; chegou a hora de colhê-la".

16. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela 
terra, e a terra foi ceifada.

17. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada.

18. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e 
bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: "Tome sua foice 
afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas 
uvas estão maduras! "

19. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande 
lagar da ira de Deus.

20. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, 
chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 
trezentos quilômetros.

Marca a avaliação final de 

Deus sobre a criação

Colheita dos salvos (v15,16)

Colheita dos ímpios (v17-20)



PREPARAÇÃO PARA AS 7 TAÇAS DA IRA DE DEUS
APOCALIPSE 15

1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: sete anjos com as sete últimas pragas, 
pois com elas se completa a ira de Deus.

2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e, de pé, junto ao mar, 
os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles 
seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus,

3. e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro: "Grandes 
e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso. Justos e 
verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações.

4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente 
és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de 
justiça se tornaram manifestos".

5. Depois disso olhei, e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança.

6. Saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas. Eles estavam vestidos de 
linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito.

7. E um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira 
de Deus, que vive para todo o sempre.

8. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém 
podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete 
anjos.

Cântico de Moisés: libertação do 

Egito (Ex 15)

Cântico do Cordeiro: o Rei das 

Nações

Prevaleceu o celestial – o Santuário 

no Céu, não mais o templo 

corrompido em Jerusalém

Juízos contra a impiedade e contra 

Satanás



O FINAL DA GT
APOCALIPSE 16 – AS TAÇAS DA IRA DE DEUS

Feridas

• O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que 
tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. (v2)

Morte nos mares

• O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda 
criatura que vivia no mar. (v3)

Morte na água doce

• O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi 
o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: "Tu és justo, tu, o Santo, que és e que eras, porque julgaste estas 
coisas; pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como 
eles merecem". E ouvi o altar responder: "Sim, Senhor Deus todo-poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos". 
(v4-7)



O FINAL DA GT
APOCALIPSE 16 – AS TAÇAS DA IRA DE DEUS

Calor intenso

• O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo
forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas; contudo se recusaram a se arrepender e a glorificá-
lo. (v8,9)

Trevas

• O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria 
língua, e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas; contudo, recusaram-se a arrepender-se das 
obras que haviam praticado. (v10,11)

Preparação para a batalha do Armagedom

• O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para
os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos 
semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos; eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los 
para a batalha do grande dia do Deus todo-poderoso. "Eis que venho como ladrão! Feliz aquele que permanece vigilante e conserva 
consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha". Então os três espíritos os reuniram no lugar que, em 
hebraico, é chamado Armagedom. (v12-16)



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: A batalha do 
Armagedom e a queda da 
Babilônia

Ler: Ap 16 a 18

Aulas das crianças no YouTube:
www.youtube.com/igrejaADBethel


