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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



SEXTA TAÇA DA IRA DE DEUS
APOCALIPSE 16 – PREPARAÇÃO ARMAGEDOM

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)



ARMAGEDOM

Hebraico “Monte do 
Megido”

Megido é uma antiga 
cidade ao norte da 
Palestina, no Vale de Jezreel

Local de batalhas famosas:

 Débora e Baraque (Jz 4,5)

 Gideão e midianitas (Jz 7)

 Saul e filisteus (I Sm 31)



A SÉTIMA TAÇA
APOCALIPSE 16.17-21

17.O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que 
vinha do trono, dizendo: "Está feito! "

18.Houve, então, relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia 
ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a 
terra.

19.A grande cidade foi fracionada em três partes, e as cidades das nações se 
desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do 
vinho do furor da sua ira.

20.Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram.

21.Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca 
de trinta e cinco quilos cada; eles blasfemaram contra Deus por causa do 
granizo, pois a praga fora terrível.



APOCALIPSE 17
1. Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e 

me disse: "Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande 
prostituta que está sentada sobre muitas águas,

2. com quem os reis da terra se prostituíram; os habitantes da 
terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição".

3. Então o anjo me levou no Espírito para um deserto. Ali vi uma 
mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de 
nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres.

4. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de 
ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, 
cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua 
prostituição.

5. Em sua testa havia esta inscrição: MISTÉRIO: BABILÔNIA, A 
GRANDE; A MÃE DAS PROSTITUTAS E DAS PRÁTICAS 
REPUGNANTES DA TERRA.

6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos 
santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, 
fiquei muito admirado.

7. Então o anjo me disse: "Por que você está admirado? Eu lhe 
explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela 
está montada, que tem sete cabeças e dez chifres.

8. A besta que você viu, era e já não é. Ela está para subir do 
abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, 
cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a 
criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, 
porque ela era, agora não é, e entretanto virá.

9. "Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças são sete colinas 
sobre as quais está sentada a mulher.

10. São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe, e o 
outro ainda não surgiu; mas, quando surgir, deverá 
permanecer durante pouco tempo.

11. A besta que era, e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete, 
e caminha para a perdição.

12. "Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não 
receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade 
como reis, juntamente com a besta.

13. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua 
autoridade à besta.

14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, 
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; e vencerão com 
ele os seus chamados, escolhidos e fiéis".

15. Então o anjo me disse: "As águas que você viu, onde está 
sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas.

16. A besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta. 
Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne 
e a destruirão com fogo,

17. pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o 
propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à 
besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram 
as palavras de Deus.

18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os 
reis da terra".



BABILÔNIA
APOCALIPSE 17

• Grande prostituta sentada sobre muitas águas

• A grande Babilônia

• 7 cabeças:

• 7 colinas

• 7 reis

• 5 reis já caíram

• 1 rei ainda existe

• 1 ainda não surgiu: O Anticristo

• O SISTEMA DE GOVERNO HUMANO

• 10 chifres: reinos de sustentação do Anticristo

• Águas: povos

• Babilônia será traída



APOCALIPSE 18
1. Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Tinha 

grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu 
esplendor.

2. E ele bradou com voz poderosa: "Caiu! Caiu a grande 
Babilônia! Ela se tornou habitação de demônios e antro de 
todo espírito imundo antro de toda ave impura e 
detestável,

3. pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua 
prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela; à 
custa do seu luxo excessivo os negociantes da terra se 
enriqueceram".

4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: "Saiam dela, vocês, 
povo meu, para que vocês não participem dos seus 
pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não 
os atinjam!

5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e 
Deus se lembrou dos seus crimes.

6. Retribuam-lhe na mesma moeda; paguem-lhe em dobro 
pelo que fez; misturem para ela uma porção dupla no seu 
próprio cálice.

7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a 
glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela 

se vangloriava: ‘Estou sentada como rainha; não sou 
viúva e jamais terei tristeza’.

8. Por isso num só dia as suas pragas a alcançarão: morte, 
tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o 
Senhor Deus que a julga.

9. "Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e 
participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, 
chorarão e se lamentarão por ela.

10. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de 
longe e gritarão: Ai! A grande cidade! Babilônia, cidade 
poderosa! Em apenas uma hora chegou a sua condenação! 

11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por 
causa dela, porque ninguém mais compra a sua 
mercadoria:

12. artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas; linho 
fino, púrpura, seda e tecido vermelho; todo tipo de 
madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, 
bronze, ferro e mármore;

13. canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, 
vinho e azeite de oliva; farinha fina e trigo, bois e ovelhas, 
cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos.



APOCALIPSE 18
14. "Eles dirão: ‘Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam! 

Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se 
desvaneceram; nunca mais serão recuperados’.

15. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa 
dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento 
dela, e chorarão e se lamentarão,

16. gritando: ‘Ai! A grande cidade, vestida de linho fino, de 
roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, 
pedras preciosas e pérolas!

17. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada! ’ 
"Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos 
navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de 
longe.

18. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: ‘Que 
outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? ’

19. Lançarão pó sobre a cabeça, e lamentando-se e chorando, 
gritarão: ‘Ai! A grande cidade! Graças à sua riqueza, nela 
prosperaram todos os que tinham navios no mar! Em 
apenas uma hora ela ficou em ruínas!

20. Celebre o que se deu com ela, ó céus! Celebrem, ó santos, 
apóstolos e profetas! Deus a julgou, retribuindo-lhe o que 
ela fez a vocês ’ ".

21. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho 
de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: 
"Com igual violência será lançada por terra a grande 
cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada.

22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpistas, 
dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. 
Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice 
algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em 
seu meio o ruído das pedras de moinho.

23. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da 
candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da 
noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas 
as nações foram seduzidas por suas feitiçarias.

24. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de 
todos os que foram assassinados na terra".



A QUEDA DA BABILÔNIA
APOCALIPSE 18

Saiam da Babilônia, povo de Deus

Não se juntem ao sistema de governo humano

Fim do comércio

Fim da festa

Fim da prostituição e da idolatria



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: Lugares pós-morte

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


