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11.6 Juízo dos sete selos (

Apocalipse 6:1~17)

 Os cap.4 e 5, como estudamos, constituem um prólogo do que realmente começa a
acontecer no cap.6 e irá até o cap.19; o período da Tribulação. João, realmente precisava
ser preparado com as visões descritas nos cap.4 e 5, a fim de suportar as revelações que
viriam em seguida.
 Divisão geral da 3a parte do Apocalipse; as coisas que depois destas hão de suceder:
a) Prólogo
b) Tribulação

cap.4
cap.5
cap.6 a 19

Um trono
Um livro
Juízo dos selos cap.6
Juízo das trombetas cap.8 e 9
Juízo das taças cap.16
Cenas complementares; demais cap.

c) Milênio
d) Condição eterna

cap.20
cap.21 e 22

 Os juízos que vamos estudar seguem uma ordem cronológica, ou seja, acontece um após
o outro. Veremos também, cenas acontecendo ora no céu, ora na terra; às vezes veremos
cenas que começam aqui na terra e terminam lá no céu. Os cap.6 a 19 retratam um
período de juízo, o período da Tribulação.
 Veremos três séries de juízos: os juízos dos sete selos, em seguida os juízos das sete
trombetas e por último os juízos das sete taças. Juntamente com a descrição dos juízos, o
Apocalipse nos fornece outras informações para melhor entendermos o que está
acontecendo durante esse período, informações complementares tanto na terra como no
céu. Os juízos estão descritos em ordem cronológica, porém algumas informações
auxiliares, que cercam os juízos, nem sempre estão na ordem cronológica de
acontecimentos. O que acontece na prática é como se você estivesse p.ex. relatando um
jantar para alguém: “olha, o jantar começou às 20h30, começou com uma entrada assim,
assim, depois o prato principal às 22h00, e por último a sobremesa”. Então, você
acrescenta algo para melhor ilustrar: “fulana estava vestida com uma roupa preta e estava
acompanhada de seus pais, etc., etc. Também ciclano estava na festa, com toda sua
família, os quais compareceram com um novo carro.” Ou seja, há a sequência do evento
(no Apocalipse os juízos) e algumas cenas são relatadas para melhor explicar outros
detalhes. Os cap.6, 8, 9 e 16, relatam os juízos e os demais cap., nos fornecem
informações complementares, para melhor entendermos os acontecimentos.
 Os juízos da Tribulação são também chamados de “juízos de endurecimento”, pois
lembram as dez pragas do Egito, as quais manifestaram o endurecimento do coração de
Faraó. Veremos no Apocalipse, que ao invés dos homens se arrependerem, a cada juízo,
mais endurecem seu coração. Como juízo de Deus, se cumprirão as profecias:

Provérbios 1:24~31

Salmos 2
Os juízos revelam o que está no coração do homem. Veremos que coisa impressionante!,
o mundo, as pessoas, reconhecendo que os juízos são de Deus, porém endurecem cada
vez mais seus corações. É horrível esse endurecimento de corações nos incrédulos
descrito no Apocalipse durante os juízos de Deus.
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 V.1 e 2; “E vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro
seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei, e eis um cavalo branco;
e o que estava montado nele tinha um arco; e foi-lhe dada uma coroa, e saiu
vencendo, e para vencer”
- “Vem!”; no original grego está escrito: vai!, ou seja, é o anjo liberando a saída do juízo
em questão. Vai!; é Deus liberando, autorizando o juízo.
- “e eis um cavalo branco; e o que estava montado nele...”; quem é esse cavaleiro
que aparece quem é esse montado no cavalo branco? Vamos dar uma “cavada” na
Palavra de Deus, para vermos claramente que esse é o anticristo. Comparando o
aparecimento desse cavaleiro, vindo com um arco e uma coroa, vindo para vencer;
comparando-o ao o cavaleiro de  Apocalipse 19:11~16, o que vemos? A única coisa em
comum é o cavalo branco.
- No cap.19, descrevendo a volta de Jesus, diz: “Fiel e Verdadeiro”; aquele primeiro é o
falso!
- O cavaleiro de  Apocalipse 6:2, com um arco, para ele foi lhe dada uma coroa. Esta
palavra coroa aqui, no grego, é: stephanos. Quando um atleta ganha uma coroa em
jogos, a palavra é stephanos; coroa de competidor, coroa de atleta. Porém, a coroa de
Jesus, descrita no cap.19, é: diadema, traduzida como diadema ou coroa; no grego
significando coroa de rei.
- Também vemos que para o cavaleiro do cap.6, foi lhe dado vencer, ou seja, ao anticristo
foi-lhe permitido que vencesse. Já para Jesus, ninguém lhe deu a vencer, Ele é vencedor,
Ele venceu.
 Jesus em sua volta encerra a Tribulação, põe um ponto final. Jesus volta e com o sopro
de sua boca, acaba com o governo do anticristo, o mundo inteiro é julgado e então o
Reino será implantado. Jesus na sua volta põe fim a Tribulação; já esse 1o cavaleiro,
inicia a Tribulação. Atrás dele vem o cavalo vermelho de guerra, o cavalo preto de fome, o
cavalo amarelo da morte. Este primeiro cavaleiro, é o anticristo. É preciso tomar cuidado
com as interpretações que muitos dão sobre este 1o cavaleiro, pois trazem muita
confusão.
 Porque o anticristo é descrito vindo em um cavalo branco? Para imitar Jesus, obviamente!
Como já dissemos o Diabo não aparece dizendo: muito prazer sou Satanás! Ele vem no
cavalo branco disfarçado, para imitar; ele vem trazendo “paz”! Devemos parar de achar
que o mundo vai melhorar, não vai não, pelo contrário, vai piorar. Há ensinamentos que
dizem que Jesus não vem para arrebatar a Igreja, enquanto não houver paz no mundo. O
mundo, como forma de governo, tende a piorar e muito, caso contrário não iria anelar por
alguém, não iria necessitar que alguém trouxesse paz. Quando o anticristo aparecer, o
mundo vai estar num caos total, então ele trará a solução e todos vão falar: ah, que
maravilha!
 O anticristo vem num cavalo branco, porque vai fazer um pacto. O início da Tribulação é
marcado por um pacto, uma aliança de paz.

Daniel 9:26~27;
“príncipe que há de vir ... fará
um pacto firme com muitos por
uma semana...”
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O mundo inteiro acreditará que dessa vez será “pra valer”. Sabemos que toda tentativa de
paz no oriente médio acaba em rompimento, porém dessa vez será um pacto firme.
Quando estudamos as setenta semanas de Daniel, vimos que uma semana equivale há
sete anos; são os sete anos do programa de Deus para Israel, é o período da Tribulação.



Daniel 8:19~26
- O V.19 relata sobre o tempo em que acontecerá o que Daniel está recebendo de Deus
como profecia: no último tempo da ira... determinado tempo do fim. O que a Bíblia
determina como tempo da ira? A Tribulação.
- O V.23 começa a descrever o Império Romano em sua última forma. Já o V.24 começa
a descrever o anticristo; “grande será o seu poder, mas não de si mesmo...”; o poder
então virá de outro! Quem irá “energizar” esse homem? (é o significado em  II
Tessalonicenses 2:3~10). Será Satanás. Toda força desse homem, tudo o que ele fizer,
será dirigido por Satanás; ele será um “robô” de Satanás aqui na Terra. Vocês lembram a
profecia de dupla referência de  Ezequiel 28 do começo do curso; o rei de Tiro e o
príncipe de Tiro?
- “e destruirá... o povo santo”; o anticristo vai destruir o sistema religioso falso do início da
Tribulação, pois ele vai querer ser adorado como Deus, bem como perseguirá e matará os
santos, os salvos que surgirão nesse período. Por isso, em  Apocalipse 6:2 diz que ele
vem como vencedor e irá vencer; vai vencer mesmo e aparentemente matará todos os
santos desse período. Vamos estudar isso adiante.
- V.25; comparem com  II Tessalonicenses 2:3~10. A vinda do anticristo é um juízo
sobre a Terra. Atrás do anticristo vem à guerra, a fome e a morte. O aparecimento do
anticristo é a abertura, o começo de tudo que veremos em seguida. O anticristo será o
cabeça do Império Romano em sua última forma, Império como profetizado nos pés da
estátua de Daniel. No tempo de seu reinado ele será invencível pelos homens. O “arco”
indica que ele fará guerra.

Amós 2:13~16

 V.3 e 4; “Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! E
saiu outro cavalo, um cavalo vermelho; e ao que estava montado nele foi dado que
tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros; e
foi-lhe dada uma grande espada”
Saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. A paz da terra é retirada, provando que a paz que
o anticristo trouxer será falsa. A cor vermelha do cavalo significa derramamento de
sangue.

Jeremias 25:27~29; uma grande espada.
Este segundo selo, é o cumprimento desta profecia em todas as nações. O anticristo pode
enganar com seu cavalo branco, porém a verdadeira paz somente um pode trazer, aquele
que é o “Príncipe da paz” ( Isaías 6:9), o Sar Shalom de Israel; o outro só pode trazer
uma paz fictícia.
 V.5 e 6; “Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E
olhei, e eis um cavalo preto; e o que estava montado nele tinha uma balança na
mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes, que dizia: Um
queniz de trigo por um denário, e três quenizes de cevada por um denário; e não
danifiques o azeite e o vinho”
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- Cavalo preto representa a fome.

Lamentações 4:4~9

Lamentações 5:9~10
- A balança indica que tudo será pesado e medido. Um queniz é igual a medida de um
litro. Um denário é igual ao salário de um dia de trabalho naquele tempo. Com o salário de
um dia, no tempo desse juízo, poderá se comprar uma medida de trigo e três medidas de
cevada. No tempo de Jesus, conforme alguns historiadores, com um denário se comprava
8 medidas de flor de farinha (trigo) e 24 medidas de cevada, 8 vezes mais. Portanto, o 3o
selo indica a escassez de comida.
- Porém, haverá o azeite e o vinho; “não danifiques o azeite e o vinho”. Mas, quem mata a
fome com azeite e vinho?
 V.7 e 8; “Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem! E
olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte; e o
Hades seguia com ele; e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para
matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra”
“Cavalo amarelo; no original grego quer dizer: verde-amarelo o pálido”, ou seja, cor de
cadáver! Somente este cavaleiro tem nome, e qual é esse nome? Morte. Portanto, é cor
de morto mesmo. O cavaleiro (Morte), vem e o Hades o segue; “e foi-lhes (notem o plural)
dada autoridade sobre a quarta parte da Terra”. A morte reivindica a parte física do
homem e o Hades reivindica a parte imaterial, isto é, a alma e o espírito do homem. Uma
quarta parte das pessoas da Terra será morta nesse juízo.



Ezequiel 14:21
Muitas pessoas gostam de espiritualizar e darem interpretações simbólicas para as coisas
descritas no Apocalipse; não temos essa autoridade. Vamos encontrar figuras simbólicas,
algumas muito difíceis de serem entendidas, mas desde o começo do curso falamos que
na Bíblia, todas as figuras retratam, todas as figuras são símbolos de uma verdade literal.
Em Ezequiel diz o Senhor: “eu vou mandar quatro juízos violentos contra Jerusalém: a
espada, a fome, as bestas-feras e as pestes, ou seja, todas as profecias estarão se
cumprindo”. Israel já sofreu parte desses juízos no V.T.; lá foram citados como profecia de
dupla referência válida para a época lá atrás e também para o que lemos em Apocalipse.

 Em Deuteronômio 7:21~22, Deus também fala das feras do campo. Percebem, pouco a
pouco, todas as profecias se cumprindo e agora com essas quatro pragas; ¼ da
população da Terra é destruída. Vejam, hoje a população da Terra é de aproximadamente
6 bilhões de pessoas; imaginem, 1,5 bilhão de pessoas mortas! Reparem uma coisa,
quem morrerão nesses juízos, serão salvos ou incrédulos? Esse ¼ da população que
morre, são incrédulos. Como podemos afirmar isso? O cavaleiro se chama morte, mas
atrás dele vem o Hades. Quem hoje continua indo para o Hades, após a morte física?
Somente os incrédulos. É como citamos antes, a Morte reclama o corpo, mas o Hades a
alma e o espírito dos incrédulos.
 V.9~11; “Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham
sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E
clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó Soberano, santo e verdadeiro,
não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas
a cada um deles compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda
por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e
seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram”
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O primeiro grupo de mártires da tribulação aparece no céu. No 4º selo, vimos o Hades
seguindo o cavaleiro chamado Morte, indicando a morte dos ímpios, dos que não são
salvos. Agora aqui, no 5º selo, estamos vendo a alma dos salvos e onde elas estão? “Vi
debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da Palavra de Deus e
por causa do testemunho que deram”. Quando está acontecendo isso? Esses são os 1º
santos que aceitaram Jesus no período da Tribulação, testemunharam e foram mortos
pelo anticristo (porque aceitaram). É evidente que está em plena tribulação, pois o que
eles, lá no céu, pedem para Deus? Até quando Senhor, não julga os nossos assassinos?
Muitos dizem que são salvos da Igreja, pois esses mesmos creem que a Igreja entra na
Tribulação e querem justificar usando este texto. Se fossem salvos da Igreja, caberia essa
pergunta? Após tudo o que estudamos, nós sabemos que não cabe certo? A Igreja tem
instrução, tem ensinamento, tem conhecimento, do que irá acontecer. Quem da Igreja não
tem esse conhecimento, é porque não quer, temos muito tempo para estudar a Bíblia,
antes do arrebatamento. Já, os santos da tribulação, a maioria, não terão tempo, eles
aceitam Jesus e muitos serão mortos imediatamente. Durante a tribulação, a perseguição
será violenta, e por causa dessa pergunta, “até quando Senhor!”, vemos que não tiveram
tempo para estudar e saber que o tempo é de sete anos, tiveram que perguntar: até
quando Senhor? E o Senhor responde: calma, repousem, até o final da tribulação. Eu
tenho que esperar até que todos os mártires estejam aqui junto com vocês, então eu vou
lá e termino com tudo! Esta resposta mostra que Deus tem um plano absolutamente
definido e que “fará toda a sua vontade”. O juízo do 5º selo evidência a permissão de
Deus para que, mesmo aqueles que são salvos, sejam mortos pelo anticristo; foi-lhe dado
vencer!
 Então, não tiveram tempo para estudar. Vocês pensam que na Tribulação teremos aulas
de estudo Bíblico? A situação não será fácil, a perseguição será pior do que no tempo de
Esmirna; perseguição violenta! Muitos aceitarão Jesus e serão mortos na mesma hora,
por causa de Palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. As vestiduras
brancas (V.11) confirmam que são salvos. Por estarem de baixo do altar, também é uma
confirmação de que são salvos, porque ninguém vai para o céu sem estar lavado pelo
sangue de Jesus, amém.
 V.12 à 17; “E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto; e o sol
tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue; e as
estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um
vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que
se enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis
da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo
escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; e
diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele
que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; porque é vindo o grande dia
da ira deles; e quem poderá subsistir?
O 6º selo; a cena volta para a Terra. Do 1º ao 4º selos, vimos juízos na Terra; o 5º selo
descreveu o que está acontecendo no céu; agora volta novamente para a Terra.
- V.16; “diziam aos montes”. Quem dizia? O V.15 responde; a população incrédula da
Terra. Diante de tanta catástrofe, diante de um abalo universal, é de se espantar como os
incrédulos ainda resistem a Deus. Com tanta catástrofe, terremoto, ilhas sendo movida de
seus lugares, alteração na estratosfera, e céu alterando; o sol, lua, estrelas sendo
abalado, um abalo universal! Nessa hora de abalo, o céu se abre com certeza algo muito
grave acontecerá, e os incrédulos dessa Terra não vão ter a menor dúvida de que tudo
está sendo provocado pelo juízo e pela ira de Deus e pela ira do Cordeiro.
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 Porém, é “lamentável”, após tantas catástrofes naturais que o povo da Terra presenciou,
reconhecendo que era a hora do juízo e da ira de Deus, mesmo assim, o que o povo da
Terra pediu? O que acreditamos que alguém pediria nessa hora? Perdão Senhor, eu
quero mudar de “lado”! Não, a incredulidade e a rebeldia no coração natural do homem
são tão grandes, que eles preferem a morte a se arrependerem; eles não querem passar
pelo juízo, mas também não querem o Deus do juízo. Eles falam: caiam sobre nós montes
e rochedos! Só que se morresse, se os rochedos obedecessem, eles estariam mudando
de um espaço ruim para outro, apenas isso, porém aqui ainda poderia haver esperança,
após a morte física não. A carreira do ímpio, daquele que não recebeu o Senhor Jesus
como Salvador é: Morte física, hades, trono branco e lago do fogo; não há outro caminho,
é trágico!
 Eles estarão mudando de um estado de morte espiritual, para o estado de morte eterna. A
dureza do coração do homem e rejeição a Deus é uma coisa tremenda. Hoje, você fala de
Jesus alguma pessoa, e nada, continua na mesma. Mas na Tribulação, que coisa nós
lemos, preferem a morte física! Reconhecem, sabem que é o dia da ira, sabem que
aquele é o Cordeiro, que aquele é Deus, e querem a morte física! É muito duro isso!
 Uma grande catástrofe acontecerá, um abalo universal, os homens se assustarão nem
mesmo assim querem Deus, é a visão do dia da ira.

Naum 1:3~6

Isaías 34:1~8
Todas essas passagens do V.T. se cumprindo, agora em curto espaço de tempo.




Apocalipse 6:1~17
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