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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



AS QUATRO PRIMEIRAS TROMBETAS

Primeira – Ap 8.7

• Granizo + fogo com sangue

• Queima da vegetação

Segunda – Ap 8.8 e 9

• 1/3 do mar se transforma em sangue

• Morte na água salgada

Terceira – Ap 8.10 e 11

• 1/3 dos rios e das fontes amargas

• Morte na água doce

Quarta – Ap 8.12

• 1/3 do sol, lua e estrelas feridos

• Escuridão

O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e 

fogo misturado com sangue foram lançados sobre a 

terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das 

árvores e toda a planta verde.

O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como 

um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 

Um terço do mar transformou-se em sangue, morreu 

um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído 

um terço das embarcações.

O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu 

uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 

um terço dos rios e das fontes de águas; o nome da 

estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das 

águas, e muitos morreram pela ação das águas que 

se tornaram amargas.

O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido um 

terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, 

de forma que um terço deles escureceu. Um terço do 

dia ficou sem luz, e também um terço da noite.

Apocalipse 8:7-12

Ex 9.13-35 (5ª praga)

Sl 78.47; Jl 2.30,31

Impacto ecológico

Ex 7.14-2

(1ª praga)

Impacto comercial

Ex 7.14-2

(1ª praga)

Impacto sanitário

Ex 10.21-23

(9ª praga)

Jl 2.10; Sf 1.15

Sinal escatológico



ANÚNCIO DOS 3 “AIS”
AS 3 TROMBETAS RESTANTES

Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta 
voz: "Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está 
prestes a ser dado pelos três outros anjos! "

Apocalipse 8:13



A 5ª TROMBETA – O 1º “AI”
APOCALIPSE 9.1-11

O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a 
terra. À estrela foi dada a chave do poço do Abismo.

Quando ela abriu o Abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. 
O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo.

Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como 
o dos escorpiões da terra.

Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra nem a qualquer 
planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa.

Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 
cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião.

Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão; desejarão 
morrer, mas a morte fugirá deles.

Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça 
algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano.

Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão.

Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho 
de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha.

Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar 
tormento aos homens durante cinco meses.

Tinham um rei sobre eles, o anjo do Abismo, cujo nome, em hebraico, é Abadom, e, 
em grego, Apoliom.

Um anjo caído – Satanás (Is 14.12-15)

8ª praga do Egito (Ex 10.4-20)

Símbolo de juízo (Dt 28.38-43; Am 4.9)

São demônios, sob liderança de Satanás

Tormento contra os ímpios – mas sem morte

Duração de uma temporada – longo período

Sem autoridade verdadeira (Ap 4.4; 14.14)

Hebraico Abadon = Destruidor

Grego Apoliom = Destruidor (deus Apolo)



A 6ª TROMBETA – O 2º “AI”
APOCALIPSE 9.13-21

13.O sexto anjo tocou a sua trombeta, e 
ouvi uma voz que vinha das pontas 
do altar de ouro que está diante de 
Deus.

14.Ela disse ao sexto anjo que tinha a 
trombeta: "Solte os quatro anjos que 
estão amarrados junto ao grande rio 
Eufrates".

15.Os quatro anjos, que estavam 
preparados para aquela hora, dia, 
mês e ano, foram soltos para matar 
um terço da humanidade.

Quatro anjos rebelados com 

Satanás que estão presos e 

serão soltos para liderança do 

exército de demônios no 

momento definido por Deus.

Da região do Eufrates vieram 

babilônios, assírios, persas e os 

partos que assombravam os 

romanos. 



A 6ª TROMBETA – O 2º “AI”
APOCALIPSE 9.13-21

16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos 
era de duzentos milhões; eu ouvi o seu número.

17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão 
tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas 
como o fogo, azul-escuras, e amarelas como o enxofre. 
A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e 
da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre.

18. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas 
de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas.

19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda; pois 
as suas caudas eram como cobras; tinham cabeças com 
as quais feriam as pessoas.

Grande exército de demônios 

que agora saem do tormento 

para o assassinato dos ímpios.

Satanás e seus demônios 

também serão destruídos por 

Deus com fogo e enxofre (Ap

19.20;20.10)



A 6ª TROMBETA – O 2º “AI”
APOCALIPSE 9.13-21

20.O restante da humanidade que não 
morreu por essas pragas, nem assim 
se arrependeu das obras das suas 
mãos; eles não pararam de adorar os 
demônios e os ídolos de ouro, prata, 
bronze, pedra e madeira, ídolos que 
não podem ver nem ouvir nem andar.

21.Também não se arrependeram dos seus 
assassinatos, das suas feitiçarias, da 
sua imoralidade sexual e dos seus 
roubos.

Os sobreviventes 

prosseguiram adorando 

os mesmos demônios 

que lhes tentaram matar.

Prosseguiram suas 

obras más.

Este é o estado de 

depravação do homem 

caído!



JOÃO E O LIVRINHO
APOCALIPSE 10

Então vi outro anjo poderoso, que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, e havia 
um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como 
colunas de fogo.

E ele segurava um livrinho, que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o 
mar e o pé esquerdo sobre a terra,

e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os sete trovões 
falaram.

Logo que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu, 
que disse: "Sele o que disseram os sete trovões, e não o escreva".

Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita 
para o céu

e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a 
terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: "Não haverá mais 
demora!

Mas, nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o 
mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas".

Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu: "Vá, pegue o 
livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra".

Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: "Pegue-o e 
coma-o! Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel".

Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca; 
mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo.

Então me foi dito: "É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, 
línguas e reis".



JOÃO E O LIVRINHO
APOCALIPSE 10

O pequeno rolo é uma porção do livro aberto pelo Cordeiro em Apocalipse 5

Tudo será revelado a seu devido tempo e no plano de Deus

É a porção da igreja: Seu comprometimento com a profecia

Pegar o livro

• A fonte e a 
autoridade da 
profecia é de 
Deus

Comer o livro

• Internalizar a 
profecia

• Sl 119.103

• Sl 19.10

• Jr 15.16

Doce na boca

• A profecia é doce 
porque é 
benéfica ao povo 
de Deus

Amargo no 
estômago

• Mas o 
comprometimento 
com ela traz 
perseguições



O DEUS SOBERANO 
ESTÁ NO CONTROLE

Domínio sobre Satanás

Domínio sobre os demônios

Domínio sobre a criação

A justiça feita do jeito e no 
tempo de Deus



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: As 2 testemunhas, o 
dragão e as bestas

Ler: Ap 11 a 13

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


