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11.12 Juízos das sete taças ( Apocalipse 15 e 16)


Apocalipse 15;

preparação para os juízos das
taças, que cairão rapidamente
sobre a Terra.

 V.1; “Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável: sete anjos, que tinham as sete
últimas pragas; porque nelas é consumada a ira de Deus”
As últimas taças, os últimos juízos, serão agora derramadas sobre a Terra. Veremos em
seguida, que as sete taças são derramadas rapidamente, uma após outra, sem
interrupção. O que são as taças? É o conteúdo da sétima trombeta. Aqui vemos os sete
anjos prontos como os sete últimos flagelos os quais consumam a ira de Deus.
 V.2; “E vi como que um mar de vidro misturado com fogo; e os que tinham vencido
a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de
vidro, e tinham harpas de Deus”
“e os que tinham vencido a besta...”. Aqui dá a entender que todos os que deveriam
ser mortos pelo anticristo, o foram. Lembram do quinto selo?

Apocalipse 6:9~11
- “até quando, ó Soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue
dos que habitam sobre a Terra?”
- “... até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que haviam de
ser mortos, como também eles foram”.
“e vi como que um mar de vidro misturado com fogo”. Os vencedores da besta estão
junto ao mar de vidro, ( Apocalipse 4:6) que está diante do trono, o qual está mesclado
com fogo. Pode indicar o fogo da perseguição sofrida por esses mártires ou também o
fogo do julgamento de Deus. Vejam que agora, em suas mãos, eles têm harpas de Deus.
 V.3~4; “E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro,
dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso;
justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá,
Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo; por isso todas as nações
virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos”
“e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro”;

Êxodo 15:1~18

Deuteronômio 32

Salmos 22:22~31
A essência desses cânticos é a mesma; qual é a essência? É a maravilhosa obra
redentora de Deus, e essa obra tem juízo. Deus é Justo; é o cumprimento de toda sua
justiça. Esta é a essência desses cânticos.
 V.5~7; “Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no
céu;6 e saíram do santuário os sete anjos que tinham as sete pragas, vestidos de
linho puro e resplandecente, e cingidos, à altura do peito com cintos de ouro.7 Um
dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira do
Deus que vive pelos séculos dos séculos”
Os anjos se preparam para o juízo das sete taças; nem terminam e o V.8 diz que Deus
não vai mais ouvir ninguém, não atenderá mais a intercessões. Não haverá mais
interferência de homens, enquanto as sete taças não forem derramadas sobre a Terra.
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 V.8; “E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder; e
ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as sete pragas
dos sete anjos”
A paciência e a longanimidade de Deus pararam de ser derramadas na Terra e Ele não
permite mais intercessões, até que tenha se esgotado os seus juízos. Vejam que ninguém
podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as sete pragas dos sete anjos;
nada vai interferir, nada vai estancar esses juízos.


Apocalipse 16:1~21; o juízo das sete taças

 V.1; “E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, que dizia aos sete anjos: Ide e
derramai sobre a terra as sete taças, da ira de Deus”
Diferentemente dos selos e das trombetas, as sete taças não são interrompidas em
nenhum momento. Cada juízo aqui é tão maligno, duro, que quando chegar a 5ª taça, os
homens ainda estarão blasfemando das chagas da 1ª taça. Isso também mostra que as
taças caem rapidamente, uma após outra. Vejam que na 5ª taça, V.10 e 11, os homens
(que tinham o sinal da besta, os não salvos) blasfemam o Deus do céu, por causa das
dores geradas pelas chagas derramadas na 1ª taça.
 V.2; “Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra; e apareceu uma
chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a
sua imagem”
A 1ª taça causa uma ferida maligna e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta. É
a mesma praga descrita em  Êxodo 9:9~11 e  Deuteronômio 28:35.
 V.3; “O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como
de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar”
Na 2ª trombeta ( Apocalipse 8:8) vimos a terça parte do mar sendo destruído, porém
agora a declaração é que, com o derramamento desta taça, todo ser vivente, toda
criatura, tudo que há de vivo no mar, morreu.
“e morreu todo ser vivente...”; O significado no original grego é de alguém se
revolvendo no próprio sangue.
 V.4~7; “O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se
tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras,
o Santo; porque julgaste estas coisas; porque derramaram o sangue de santos e de
profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber; eles o merecem. E ouvi uma voz do
altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos
são os teus juízos”
Também, como na 3ª trombeta ( Apocalipse 8:10~11), esta taça atinge as águas doces.
Os anjos proclamam a perfeita justiça de Deus:
- Justo és tu, que és e que eras, o Santo; porque julgaste estas coisas.
- Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
De vez em quando, deve haver declarações como essas, pois os juízos são tão
tremendos que devem ser lembrados aos leitores da Bíblia, que são juízos justos e
verdadeiros. Realmente, muito sangue foi derramado neste período, como nunca e agora
Deus transforma toda água em sangue.
 Os biólogos, todo pessoal da área de biologia, afirmam que o futuro da humanidade, na
área da alimentação, está no mar; o mar será a grande esperança dos homens. Vejam
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em que o mar vai se tornar: em sangue. Agora, as águas dos rios e das fontes, de onde o
homem depende para saciar sua sede física, também são transformadas em sangue.
 V.8~9; “O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que
abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor; e
blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; e não se
arrependeram para lhe darem glória”
Essa 4ª taça afeta o Sol de tal maneira, que os homens serão queimados (abrasados)
como se fosse fogo. As vezes temos alguns dias seguidos sem chuva, com sol forte, e
reclamamos! Pense bem como serão aqueles dias e para compensar, com o Sol ardendo
forte, nem água haverá. Isso tudo é literal, não pensem que em Apocalipse a Bíblia para
de ser literal. A expressão “homens” pode indicar que os salvos e até mesmo outras
criaturas (os animais), não sofrerão o efeito deste juízo.
“e não se arrependeram para lhe darem glória (a Deus)”; como nos juízos do Egito,
estes aqui também são juízos de endurecimento para os homens da Terra; juízo é
derramado e ao invés de se arrependerem, continuam blasfemando o nome de Deus.
 V.10~11; “O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino
se fez tenebroso; e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das
suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu; e não se
arrependeram das suas obras”
Vemos aqui que os homens ainda sentem os tormentos da 1ª praga, mostrando que as
taças são derramadas rapidamente, uma após a outra. Esta praga é derramada direto no
trono da besta, indicando que no final da Tribulação restarão pessoas salvas. Talvez esta
praga é que impede o anticristo de exterminar todos os salvos. O fato da 5ª praga cair no
trono da besta pode dar pausa àquela perseguição desenfreada que o anticristo exercerá
contra Israel e contra todos que crerão em Jesus Cristo nessa época; há uma parada,
pois o anticristo terá que tomar outras providências.
Embora no V.11 os homens ainda blasfemem, é a última vez que diz: não se
arrependeram. Muitos pensam assim: ah, se tivéssemos muitos sinais sobrenaturais, o
povo se converteria a Deus! Se Deus mostrasse sua ira, meu irmão, meu pai, iria ver que
Deus existe, e se converteriam a Ele. Nada disso! Veja como na Tribulação haverá sinais,
um após outro, e os homens continuam blasfemando de Deus. Isso mostra que eles
reconhecerão que vem de Deus, pois diz que blasfemarão de Deus.
 V.12~16; “O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande Rio Eufrates; e a sua
água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do oriente. E
da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três
espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios, que operam
sinais; os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para
a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. (Eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e
não se veja a sua nudez.) E eles os congregaram no lugar que em hebraico se
chama Armagedom”
Vimos que a 6ª trombeta mostra o início, a preparação, deste movimento de exércitos do
oriente; esta 6ª taça, pode ser a consumação daquela movimentação. As águas do Rio
Eufrates se secam e os reis do Oriente atravessam; isto mostra a preparação para uma
grande guerra.

Isaías 11:14~15; aqui também é citada esta guerra.
Este juízo fala do ajuntamento de todos os reis da Terra, para a última guerra que o
mundo irá presenciar a batalha do Armagedom - “a batalha do Grande dia do Senhor
Todo-Poderoso”.
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Daniel 11:40~45;

descreve este evento, e a
expressão “rumores do Oriente”,
pode estar se referindo a esta
invasão do Eufrates.

 Quando lemos estas passagens, podemos estar nos perguntando: como é possível haver
uma guerra assim, se tudo estava sob o domínio do anticristo? Estava, porém este
capítulo está descrevendo que, no final da Tribulação, o reino do anticristo será
perturbado (V.10; o seu reino se fez tenebroso, se tornou em trevas, em caos). Não temos
dúvida que essa perturbação, faz parte do derramamento da 5ª taça, que é derramada
sobre o trono da besta. Algumas nações, nesse final da Tribulação, irão se levantar contra
o anticristo. Vemos que toda movimentação está concentrada no Oriente Médio; vemos a
invasão do anticristo contra o Egito; porém, rumores do Oriente e do Norte o espantarão,
ou seja, o perturbarão. Pode ser que este grande exército, que vem do Oriente, venha
contra o anticristo e aconteça uma guerra. Hoje, potências como o Japão China, Índia e
outros países menores, fazem esta invasão, perfeitamente possível em termos de
tamanho de exércitos ( Apocalipse 9:16 diz ser 200.000.000 o número dos cavaleiros).
 O mundo inteiro estará lá, no Oriente Médio, e seus exércitos vão se unir, sabe quando?
Quando o exército celestial estiver descendo com Jesus. Daniel descreve o final do reino
do anticristo.
V.13~14; os três espíritos de demônios, vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para
congregá-los para a batalha do Grande dia do Deus Todo-Poderoso. Notem que a batalha
é do Deus Todo-Poderoso; tudo está dentro do controle de Deus, sua onipotência é
plenamente demonstrada.
 O V.15 mostra que Deus ainda está avisando, chamando e dando uma última palavra de
ânimo para os que creem e estão vivos nesse período. Notem que Deus os conclama a
ficarem vestidos, pois a salvação é comparada a vestes, vestes de salvação: fique firme,
fique vestido! A comparação da volta de Cristo, com a chegada de um ladrão, é também
usada em outras passagens:

Mateus 24:43

Lucas 12:39

I Tessalonicenses 5:2~3

II Pedro 3:10
Todas estas passagens se referem à volta do Senhor no final da Tribulação. Todas elas
mostram que haverá perda para os que não estão esperando e vigiando; os
bem-aventurados são os santos que sobreviveram à Tribulação.
 V.16; Armagedom. Sabemos que Armagedom é a colina do “Megido”, que está nas
adjacências da planície do Megido. “Megido“ é a palavra hebraica correspondente a
palavra grega “Armagedom”. Esta área já foi o cenário de muitas batalhas do V.T.: Gideão
batalhou no “Megido” contra os medianitas; quando Baraque e Débora entraram contra os
cananeus, foi nessa planície.
 V.17~21; “O sétimo anjo derramou a sua taça no ar; e saiu uma grande voz do
santuário, da parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos e vozes e
trovões; houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há
homens sobre a terra, terremoto tão forte quão grande; e a grande cidade fendeu-se
em três partes, e as cidades das nações caíram; e Deus lembrou-se da grande
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Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram,
e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande
saraivada, pedras quase do peso de um talento; e os homens blasfemaram de Deus
por causa da praga da saraivada; porque a sua praga era mui grande”
Como no sétimo selo e na sétima trombeta, a sétima taça também traz relâmpagos,
vozes, trovões e um terremoto como nunca houve outro igual; há destruição por toda a
Terra, é como se Deus “chacoalhasse” o globo terrestre. Tudo sairá do lugar: as cidades
serão movidas dos seus lugares bem como a grande cidade. Qual é a grande cidade
citada no V.19? Não é Jerusalém, é Babilônia, a qual é chamada de a grande cidade
várias vezes nos capítulo 17 e 18.

Apocalipse 17:18

Apocalipse 18:10
 Os V.20 e 21 mostram que enquanto por baixo o terremoto faz ilhas e montanhas
desaparecerem, de cima há uma grande chuva de pedras (provavelmente meteoritos),
que pesam cerca de 20 a 40 quilos. Tudo o que o homem construiu diante dos seus
olhos, está sendo destruído, e o que eles fazem? “e os homens blasfemam de Deus
por causa da praga da saraivada”.
 Aqui termina a série de juízos e então o que deve acontecer? Lembram do rolo do livro
que Jesus pegou, provando ser Ele o verdadeiro herdeiro da Terra? Jesus pega o livro,
toma a herança da Terra, porém para que literalmente se manifeste e Seu reino seja
implantado, deveriam cumprir-se todas as cláusulas do testamento, tudo que estava
escrito naquele livro. E o que estava escrito? Os juízos que estudamos, ou seja, Jesus
não poderia voltar à Terra e implantar o Reino, antes de acertar tudo. Quando a última
taça é derramada, o que diz o V.17? Está feito. Portanto, o final desta série de juízos, nos
leva à volta do Senhor Jesus Cristo a Terra; é a sua segunda vinda, Aleluia!
 Mas, antes que seja descrita a volta de Jesus, é tão importante Babilônia, que dois
capítulos, não pequenos, descrevem a sua queda. As nações começaram com Babilônia
( Gênesis 10 e 11) e terminam com Babilônia! Isso significa que Babilônia nunca deixou
de existir. Os capítulos 17 e 18 descrevem a destruição de Babilônia; os diferentes
aspectos; como o mundo assiste e comenta essa destruição; como os céus assistem e
comentam essa destruição. Os capítulos 17 e 18 são importantíssimos para o desfecho
de todas as coisas.
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