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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



O TEMPLO
Deram-me um caniço 
semelhante a uma vara 
de medir, e me foi dito: 
"Vá e meça o templo de 
Deus e o altar, e conte os 
adoradores que lá 
estiverem.

Exclua, porém, o pátio 
exterior; não o meça, 
pois ele foi dado aos 
gentios. Eles pisarão a 
cidade santa durante 
quarenta e dois meses.

Apocalipse 11:1,2



AS 70 SEMANAS DE
DANIEL 9.24 A 27

69 semanas

(69 x 7 = 483 anos)

Última

semana

(7 anos)

Grande 

Tribulação

Com o 

governante

que virá
"Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua 

santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim 

ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, 

para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo.

"Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto 

que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o 

Ungido, o líder, venha, haverá sete semanas, e sessenta e 

duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em 

tempos difíceis.

Depois das sessenta e duas semanas, o Ungido será morto, e 

já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão 

destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá 

como uma inundação: Guerras continuarão até o fim, e 

desolações foram decretadas.

Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. 

No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E 

numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até 

que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado".



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



AS DUAS TESTEMUNHAS
APOCALIPSE 11.3 A 14

3. Darei poder às minhas duas 
testemunhas, e elas 
profetizarão durante mil 
duzentos e sessenta dias, 
vestidas de pano de saco".

4. Estas são as duas oliveiras 
e os dois candelabros que 
permanecem diante do 
Senhor da terra.

Duas testemunhas: exigência de Dt 17.6 e 19.15 – ministério 

legal para comprovar a culpa do mundo diante de Deus.

1.260 dias: 1ª parte da grande tribulação

Pano de saco: mensagem de necessidade de arrependimento 

e de conversão (Jn 3.5-9; Is 3.24; Is 22.12)

2 oliveiras e 2 candelabros: Referência à reconstrução do 

templo com Zorobabel (Zc 4)



AS DUAS TESTEMUNHAS
APOCALIPSE 11.3 A 14

5. Se alguém quiser lhes causar dano, da 
boca deles sairá fogo que devorará 
os seus inimigos. É assim que deve 
morrer qualquer pessoa que quiser 
causar-lhes dano.

6. Estes homens têm poder para fechar o 
céu, de modo que não chova durante 
o tempo em que estiverem 
profetizando, e têm poder para 
transformar a água em sangue e ferir 
a terra com toda sorte de pragas, 
quantas vezes desejarem.

Deus não permitirá nenhum dano 

contra as testemunhas até o ministério 

profético deles esteja completo.

Autoridade de sinais como os de Elias 

e Moisés.

Mas não há algo concreto que aponte 

que as testemunhas sejam eles.



AS DUAS TESTEMUNHAS
APOCALIPSE 11.3 A 14

7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a 
besta que vem do Abismo os atacará. E irá vencê-
los e matá-los.

8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua 
principal da grande cidade, que figuradamente é 
chamada Sodoma e Egito, onde também foi 
crucificado o seu Senhor.

9. Durante três dias e meio, homens de todos povos, 
tribos, línguas e nações contemplarão os seus 
cadáveres e não permitirão que sejam sepultados.

10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa 
deles e festejarão, enviando presentes uns aos 
outros, pois esses dois profetas haviam 
atormentado os que habitam na terra.

O Anticristo matará as testemunhas

Seus corpos serão publicamente 

expostos em Jerusalém

Haverá “alívio” dos descrentes com o 

término da mensagem das 

testemunhas



AS DUAS TESTEMUNHAS
APOCALIPSE 11.3 A 14

11. Mas, depois dos três dias e meio, entrou neles um 
sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram 
de pé, e um grande terror tomou conta daqueles 
que os viram.

12. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes 
disse: "Subam para cá". E eles subiram para o céu 
numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam.

13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 
um décimo da cidade ruiu. Sete mil pessoas foram 
mortas no terremoto; os sobreviventes ficaram 
aterrorizados e deram glória ao Deus do céu.

14. O segundo ai passou; o terceiro ai virá em breve.

As testemunhas ressuscitarão

Ascenderão aos céus à vista de todos

(recapitulação de Elias - 2 Rs 2.11)

Pelo contexto, não há indicação de

arrependimento verdadeiro, mas a 

reverência de um inimigo derrotado



O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no 
céu que diziam: "O reino do mundo se tornou de nosso 
Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre".

Os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus 
tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e 
adoraram a Deus,

dizendo: "Graças te damos, Senhor Deus todo-poderoso, que 
és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e 
começaste a reinar.

As nações se iraram; e chegou a tua ira. Chegou o tempo de 
julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os 
profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto 
pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a 
terra".

Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a 
arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um 
terremoto e um grande temporal de granizo.

A SÉTIMA
TROMBETA
APOCALIPSE
11.15 A 19

O ANÚNCIO DO DOMÍNIO
DO REINO DE DEUS

A DESTRUIÇÃO DOS QUE 
DESTROEM A TERRA

O SANTO DOS SANTOS NOS
CÉUS – O PROTAGONISMO
DO CÉU



A MULHER E O DRAGÃO (AP 12)



APOCALIPSE 12
1. Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça.

2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz.

3. Então apareceu no céu outro sinal: um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas.

4. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para 
devorar o seu filho no momento em que nascesse.

5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono.

6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante mil duzentos e sessenta dias.

7. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram.

8. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu.

9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançado à 
terra.

10.Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: "Agora veio a salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o 
acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite.

11.Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; diante da morte, não amaram a própria vida.

12.Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam! Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês! Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe 
resta pouco tempo".

13.Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino.

14.Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria 
sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente.

15.Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza.

16.A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca.

17.O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm 
fiéis ao testemunho de Jesus.

18.Então o dragão se pôs em pé na areia do mar.



A MULHER E O DRAGÃO
APOCALIPSE 12

A mulher: Israel

O dragão: Satanás

O Filho: Jesus Cristo

O restante da descendência
da mulher: Os santos 
perseguidos na grande
tribulação

Satanás expulso que se volta
contra a destruição da criação
de Deus e que sabe que a obra
do Messias lhe venceria.

Satanás foi derrotado na cruz

Sabe agora que pouco tempo 
lhe resta



A FALSA “TRINDADE”
AP 12 E 13



A BESTA QUE VEM DO MAR
AP 13.1 A 10

Trata-se do Anticristo

 Receberá autoridade do Dragão (Satanás)

 Dez chifres, sete cabeças, dez coroas –
Autoridade política

 Paródia do trabalho de Cristo: ferimento 
mortal

 Será admirado e seguido

 Que substituir a Cristo

 Autoridade para agir durante 42 meses – 3 
anos e meio

 Período de tribulação para os crentes (v. 10)

1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma 

sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia.

2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca 

como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade.

3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento 

mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta.

4. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, 

dizendo: "Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? "

5. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada 

autoridade para agir durante quarenta e dois meses.

6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu 

tabernáculo, os que habitam no céu.

7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade 

sobre toda tribo, povo, língua e nação.

8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram 

seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo.

9. Aquele que tem ouvidos ouça: 

10. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à 

espada, à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos 

santos.



O ANTICRISTO

Como falso ensino contrário à divindade de Cristo

 “Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o 
anticristo: aquele que nega o Pai e o Filho.”
1 João 2:22

 “De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que 
Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo.”
2 João 1:7

 “mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito 
do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no 
mundo.”
1 João 4:3



O ANTICRISTO

Como um indivíduo específico na história

 II Ts 2:

 O homem do pecado (3),  o filho da perdição (3), o perverso (8,9)

 Opositor de Deus (4)

 Declara-se deus (4)

 Está detido para revelação no devido tempo (6)

 Mas o seu ministério já está em ação (7)

 Será destruído por Jesus (8)

 Agirá sob orientação de Satanás (9)

 Fará sinais e milagres (9)

 Será um enganador (10)

 Mas Deus o usará como instrumento de justiça (11 e 12)



A BESTA QUE VEM DA TERRA
APOCALIPSE 13.11 A 17

Trata-se do Falso Profeta

 Receberá autoridade do Anticristo

 Sinais, prodígios e idolatria – Autoridade 
religiosa

 Sistema religioso que dará sustentação ao 
Anticristo

 Sinal dado aos seguidores “na mão direita 
ou na testa”

 Restrição de acesso ao comércio

 A marca representa a inclusão do indivíduo
no sistema politico - religioso

11. Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, 

mas que falava como dragão.

12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a 

terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento 

mortal havia sido curado.

13. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à 

terra, à vista dos homens.

14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da 

primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que 

fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada 

e contudo revivera.

15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de 

modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se 

recusassem a adorar a imagem.

16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e 

escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa,

17. para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem 

tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.



O NÚMERO DA BESTA

666 – Número do sistema humano

 Satanás – o sistema diabólico

O que está por trás de tudo

O mundo jaz no maligno

 Satanás é o príncipe deste mundo

Anticristo – o poderio humano

A construção humana alheia a Deus

 Falso profeta – a deidade humana

A idolatria do homem

Aqui há sabedoria. Aquele que tem 

entendimento calcule o número da 

besta, pois é número de homem. Seu 

número é seiscentos e sessenta e seis.

Apocalipse 13:18



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: As taças da ira de 
Deus

Ler: Ap 14 a 16

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


