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MULTIDÕES
Grande multidão

Ap 6.9-11
Ap 7.9-17
Ap 19.1-9
Ap 20.4

• Mártires em nome de Cristo

• Clamam por justiça

• Vestes brancas e palmas

• Em Ap 6, aguardam a 
completude do número dos 
mártires

• São de todas as nações

• Participam das Bodas do 
Cordeiro

Os cento e quarenta e quatro mil
Ap 7.4-8

Ap 14.1-5

• Das tribos de Israel

• No monte Sião

• Separados e imaculados

• Judeus salvos em Cristo Jesus



OS 144 MIL
APOCALIPSE 7:1-3

Depois disso vi quatro anjos de pé nos quatro 
cantos da terra, retendo os quatro ventos, 
para impedir que qualquer vento soprasse na 
terra, no mar ou em qualquer árvore.

Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo 
o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz 
aos quatro anjos a quem havia sido dado 
poder para danificar a terra e o mar:

"Não danifiquem nem a terra, nem o mar nem 
as árvores, até que selemos as testas dos 
servos do nosso Deus".

Quatro: símbolo de todo o lugar

Ventos: símbolo de juízo divino

(Dn 7.2, 8.8, 11.4; Jr 49.36; Mt 24.31)

Proteção de Deus ao seu povo durante 

a grande tribulação

Selo

Proteção
Mt 27.66

Propriedade
Ef 1.13

Genuinidade
Et 3.12



OS 144 MIL
APOCALIPSE 7:4-8

Então ouvi o número dos que foram selados: cento 
e quarenta e quatro mil, de todas as tribos de 
Israel.

Da tribo de Judá foram selados doze mil, da tribo 
de Rúben, doze mil, da tribo de Gade, doze mil, 
da tribo de Aser, doze mil, da tribo de Naftali, 
doze mil, da tribo de Manassés, doze mil, da tribo 
de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, 
da tribo de Issacar, doze mil, da tribo de 
Zebulom, doze mil, da tribo de José, doze mil, da 
tribo de Benjamim, doze mil.

Quem são os 144 mil?

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 144 MIL
Então ouvi o número dos que foram selados: cento e quarenta 

e quatro mil, de todas as tribos de Israel.

Da tribo de Judá foram selados doze mil, da tribo de Rúben, 

doze mil, da tribo de Gade, doze mil,

da tribo de Aser, doze mil, da tribo de Naftali, doze mil, da 

tribo de Manassés, doze mil,

da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, da 

tribo de Issacar, doze mil,

da tribo de Zebulom, doze mil, da tribo de José, doze mil, da 

tribo de Benjamim, doze mil.

Apocalipse 7:4-8

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.

Ouvi um som do céu como o de muitas águas e de um forte 

trovão. Era como o de harpistas tocando suas harpas.

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.

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.

Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas; são 

imaculados.

Apocalipse 14:1-5



A GRANDE MULTIDÃO NO CÉUS
APOCALIPSE 7.9-17

Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas 
as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e 
segurando palmas.

E clamavam em alta voz: "A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro".

Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se 
prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus,

dizendo: "Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso 
Deus para todo o sempre. Amém! "

Então um dos anciãos me perguntou: "Quem são estes que estão vestidos de branco, e de onde 
vieram? "

Respondi: "Senhor, tu o sabes". E ele disse: "Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram 
as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.

Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário; e aquele que 
está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.

Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, e nenhum calor abrasador,

pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu Pastor; ele os guiará às fontes de água viva. E 
Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima".

Incontáveis

De todas as nações

Vencedores: vestes 

brancas e palmas

Salvos na grande 

tribulação

Deus cuida dos seus



“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

“Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande 

multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, 

povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes 

brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: "A 

salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao 

Cordeiro“ (...) Então um dos anciãos me perguntou: "Quem são 

estes que estão vestidos de branco, e de onde vieram?"

Respondi: "Senhor, tu o sabes". E ele disse: "Estes são os que 

vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as 

branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante 

do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário; e 

aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu 

tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não 

cairá sobre eles sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro 

que está no centro do trono será o seu Pastor; ele os guiará às 

fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda 

lágrima". Apocalipse 7:9-17

“Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido 

dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram 

decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de 

Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e 

não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles 

ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos.” 

Apocalipse 20:4

Depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: "Aleluia! A salvação, a glória e o poder 

pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a 

sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos". E mais uma vez a multidão exclamou: "Aleluia! A fumaça que dela 

vem, sobe para todo o sempre". Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e 

fortes trovões, que bradava: "Aleluia! pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-poderoso. Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e 

dar-lhe glória! Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, 

brilhante e puro". O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: "Escreva: Felizes os convidados para o banquete do 

casamento do Cordeiro! " E acrescentou: "Estas são as palavras verdadeiras de Deus". Apocalipse 19:1-3;6-9



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 TROMBETAS

Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora.

Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus; a eles foram dadas sete trombetas.

Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. 
A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar 
de ouro diante do trono.

E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos 
santos.

Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra; e 
houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto.

Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las.

Apocalipse 8:1-6



O SILÊNCIO NO CÉU
O INCENSÁRIO

Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por 
volta de meia hora.

Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus; a eles 
foram dadas sete trombetas.

Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-
se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito 
incenso para oferecer com as orações de todos os santos 
sobre o altar de ouro diante do trono.

E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso 
juntamente com as orações dos santos.

Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do 
altar e lançou-o sobre a terra; e houve trovões, vozes, 
relâmpagos e um terremoto.

Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, 
prepararam-se para tocá-las.

Apocalipse 8:1-6

O sétimo selo

O silêncio como uma expectativa da 

ação iminente de Deus (Ex 14.14; 1 Sm

12.16; Is 41.1; Hb 2.20)

O anjo com incensário de ouro

O incenso no Velho Testamento 

representava a proteção (Lv 16.13; Nm

16.47-48) bem como as orações do 

povo (Sl 141.2)

Representa o clamor do povo de Deus 

contra a perseguição (Ap 1.8)

V 7: A resposta de juízo de Deus



AS TROMBETAS

As trombetas eram usadas em:

 Tempos de guerra (1 Sm 13.3; Jr 51.27)

 Consagração do templo (2 Cr 5.12)

 Entronização do rei (1 Rs 1.34,39)

 Na adoração ao Senhor (Sl 98.6)

 Antes do sacrifício dos holocaustos (Nm 10.10)

 Nas festas judaicas (Lv 23.24; 25.9)

 Nas convocações de arrependimento (Is 58.1; Jr 4.5)

Tornaram-se símbolo escatológico no Novo Testamento (Mt 24.31; 1 Co 15.52; 1 Ts 4.16; 
Ap 1.10; Ap 4.1)



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



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: Os 3 ais, o livrinho 
e as 2 testemunhas 

Ler: Ap 8 a 10

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


