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APOCALIPSE 4
1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como 

trombeta, disse: "Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas".

2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém.

3. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono,

4. ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e 

tinham na cabeça coroas de ouro.

5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus.

6. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres 

viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás.

7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em vôo.

8. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: "Santo, santo, 

santo é o Senhor, o Deus todo-poderoso, que era, que é e que há de vir".

9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre,

10. os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam 

as suas coroas diante do trono, dizem:

11. "Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e 

foram criadas".





QUEM ESTÁ NO 
TRONO (AP 4)

Alguém assentado no trono no céu (v 2): Deus

Jaspe, sardônio e esmeralda (v 3): A majestade de Deus e 
o esplendor da Nova Jerusalém (Ap 21.11; 19;20)

Sete lâmpadas – 7 espíritos de Deus (v 5): A natureza
perfeita do Espírito Santo, por meio de quem Deus 
supervisiona toda a sua criação: Zc 4.1-10 – “os olhos do 
Senhor sobre toda a terra”

Relâmpagos, vozes e trovões (v 5): manifestações do 
poder, adoração e juízo de Deus no Antigo Testamento (Ex 
19.16; Sl 18.7-9; 1 Sm 7.10) 

A soberania de Deus!

Isaías 6.1-4

Ezequiel 1.26-28



OS QUATRO SERES VIVENTES – AP 4

Leão Boi Homem Águia

Hino dos seres viventes:
“Santo, santo, santo é o 
Senhor, o Deus todo-
poderoso que era, que é e 
que há de vir” (v 8)

Ezequiel 1

Isaías 6.1-4

Anjos que dirigem a adoração a Deus

Muitos olhos: vigilância permanente

Leão, Boi, Homem e Águia representam o que é mais nobre, 
mais forte, mais sábio e mais ágil na criação

Cantam a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus



OS VINTE E QUATRO ANCIÃOS (AP 4)

Hino dos 24 anciãos:

"Tu, Senhor e Deus nosso, és digno 

de receber a glória, a honra e o 

poder, porque criaste todas as 

coisas, e por tua vontade elas 

existem e foram criadas“ (v11)

Representam a autoridade do povo de Deus, que reina
com Cristo

12 tribos + 12 apóstolos (Ap 21.12-14)

Adoram ao Senhor (Ap 5.8)

Têm em suas mãos as orações dos santos (Ap 5.8)



O LIVRO
A HISTÓRIA

AP 5.1-4

“Então vi na mão direita daquele que está 
assentado no trono um livro em forma de rolo 
escrito de ambos os lados e selado com sete 
selos.

Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: 
"Quem é digno de romper os selos e de abrir o 
livro? "

Mas não havia ninguém, nem no céu nem na 
terra nem debaixo da terra, que podia abrir o 
livro, ou sequer olhar para ele.

Eu chorava muito, porque não se encontrou 
ninguém que fosse digno de abrir o livro e de 
olhar para ele.”  Apocalipse 5.1-4

❖ O livro da história que se desenrolará

❖ Selado

❖ Autoridade para o livro ser aberto: “Quem é 
digno?”

Ez 2.9,10

Dn 12.4

Is 29.11,12



O CORDEIRO
JESUS CRISTO

AP 5.5-14

Então um dos anciãos me disse: "Não chore! Eis que o Leão da tribo de 
Judá, a Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos".

Então vi um Cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro 
do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 
sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados 
a toda a terra.

Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava 
assentado no trono.

Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos 
prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e 
taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos;

e eles cantavam um cântico novo: "Tu és digno de receber o livro e de 
abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste 
para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação.

Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles 
reinarão sobre a terra".

Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões 
de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os 
anciãos,

e cantavam em alta voz: "Digno é o Cordeiro que foi morto de receber 
poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor! "

Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da 
terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: "Àquele que está 
assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e 
o poder, para todo o sempre! "

Os quatro seres viventes disseram: "Amém", e os anciãos prostraram-se 
e o adoraram.



O CORDEIRO – AP 5

É Jesus Cristo!

7 chifres e 7 olhos (v5): os 7 espíritos de Deus – a obra
perfeita do Espírito Santo sobre toda a terra (Zc 4.1-10)

Leão de Judá (v5): Poder e força do Reino (Gn 49.9-10)

Raíz de Davi (v5): Descendência de Davi, mas com reino
para todos os povos (Is 11.10)

O Cordeiro (v6): O sacrifício pascal pela libertação (Ex 
12)

Foi morto (v6) e é vencedor (v5):

 A vitória não foi pelo poder militar, mas pelo amor na cruz

 A vitória já aconteceu, o que virá é a consequência dela
Hino dos 24 anciãos: o Senhor da Igreja (v 9,10)

Hino de milhões de anjos: Digno (v12)

Hino de toda a criação: Honra eterna (v13)



OS JUÍZOS DE DEUS (AP 6 A 16)

7 Selos

• Juízos 
preliminares

7 Trombetas

• Juízos contra a 
idolatria

7 Taças

• Juízos contra 
Satanás e toda a 
impiedade



OS SELOS (AP 6 A 8.1)

❖ A abertura dos selos abre o livro escatológico: o plano de Deus para o futuro

❖ O tema é a soberania de Deus

❖ Juízos de Deus sobre os habitantes da terra

❖ Juízos como resposta às orações dos santos que clamam por justiça (Ap 5.8) 

❖ Deus está no controle: “foi dado” em Ap 6.2,4,8; 7.2

❖ A resposta dos habitantes da terra será a recusa a Deus

❖ Preparação para o juízo final



OS 4 PRIMEIROS SELOS

Os 4 cavaleiros

Zacarias 1.7-11

Zacarias 6.1-8



1º SELO: O CAVALO BRANCO

Observei quando o Cordeiro 
abriu o primeiro dos sete selos. 
Então ouvi um dos seres 
viventes dizer com voz de 
trovão: "Venha!"

Olhei, e diante de mim estava 
um cavalo branco! Seu 
cavaleiro empunhava um arco, 
e foi-lhe dada uma coroa; ele 
cavalgava como vencedor 
determinado a vencer.

Apocalipse 6:1,2

O cavaleiro é simboliza o poder humano 
e seu desejo de conquista, contrários a 
Cristo.

Um cavaleiro sobre um cavalo branco: uma antítese 
ao Cristo em Ap 19.11

Um arco na mão: antítese de Cristo com sua 
espada em Ap 19.15

Foi-lhe dada uma coroa: antítese de Cristo coroado 
em Ap 19.12

Cavalgava como vencedor determinado a vencer: 
antítese de Cristo vencedor em Ap 19.16 e 
seguintes.

Deus permitiu que ele atue



2º SELO: O CAVALO VERMELHO

Quando o Cordeiro abriu o segundo 
selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: 
"Venha! "

Então saiu outro cavalo; e este era 
vermelho. Seu cavaleiro recebeu 
poder para tirar a paz da terra e 
fazer que os homens se matassem uns 
aos outros. E lhe foi dada uma grande 
espada.

Apocalipse 6:3,4

O cavaleiro é uma figura da guerra

A mesma cor do grande dragão em Ap
12.3

Deus permite que este cavaleiro tire a 
paz da terra



3º SELO: O CAVALO PRETO

Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, 
ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Venha!" 
Olhei, e diante de mim estava um cavalo 
preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma 
balança.

Então ouvi o que parecia uma voz entre os 
quatro seres viventes, dizendo: "Um quilo 
de trigo por um denário, e três quilos de 
cevada por um denário, e não danifique o 
azeite e o vinho! "

Apocalipse 6:5,6

O cavaleiro é uma figura da fome

Efeito da guerra

1 kg de trigo por 1 dia de trabalho

3 kg de cevada por 1 dia de trabalho



4º SELO: O CAVALO AMARELO

Quando o Cordeiro abriu o quarto 
selo, ouvi a voz do quarto ser 
vivente dizer: "Venha! "

Olhei, e diante de mim estava um 
cavalo amarelo. Seu cavaleiro 
chamava-se Morte, e o Hades o 
seguia de perto. Foi-lhes dado 
poder sobre um quarto da terra 
para matar pela espada, pela 
fome, por pragas e por meio dos 
animais selvagens da terra.

Apocalipse 6:7,8

O cavaleiro é uma figura da morte

Resultado do “trabalho” do anticristo

O Hades como companheiro

deus grego do submundo

referência à sepultura

Pragas: Ez 14.12-23



5º SELO: SANTOS MARTIRIZADOS

Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar 
as almas daqueles que haviam sido mortos por causa 
da palavra de Deus e do testemunho que deram.

Eles clamavam em alta voz: "Até quando, ó 
Soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar 
os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? "

Então cada um deles recebeu uma veste branca, e 
foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que 
se completasse o número dos seus conservos e irmãos, 
que deveriam ser mortos como eles.

Apocalipse 6:9-11

A cena agora muda para o céu

Os santos mártires clamam por justiça

Vestes brancas

Aguardar o tempo de Deus



6º SELO: SINAIS CÓSMICOS

Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande 
terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda 
a lua tornou-se vermelha como sangue,

e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes 
caem da figueira quando sacudidos por um vento forte.

O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas 
as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares.

Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os 
poderosos — todos os homens, quer escravos, quer livres, 
esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas.

Eles gritavam às montanhas e às rochas: "Caiam sobre nós e 
escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e 
da ira do Cordeiro!

Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá 
suportar? "

Apocalipse 6:12-17

Sinais que anunciam a vinda de Cristo

Terremoto

Escuridão do sol e da lua

Alteração da natureza

Is 34.4 / Mc 13.25 / Mt 24.29

Terror dos habitantes

Reis, príncipes, generais, ricos, 
poderosos, escravos, livres – todos 
aterrorizados – mas que depois 
manterão sua rebelião (Ap 19.18)



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: Os 144 mil e o 
sétimo selo

Ler Ap 7 e 8

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


