
 

 

Apocalipse Capítulo 14: Visão Geral 

Veremos que este capítulo, assim como o capítulo 7, aborda dois temas centrais: Os 144 mil e o arrebatamento. 

Na página do Capítulo 7 encontra-se o estudo completo sobre o arrebatamento, abordado nos capítulos 7 e 14. 

E aqui, nesta página, você encontrará o estudo completo sobre os 144 mil, também abordado nos capítulos 7 e 14. 

Ao término deste estudo, você verá que o Livro de Apocalipse aborda duas vezes a mesma seqüência de eventos, 

(confira o resumo nas setas em vermelho , mais abaixo), porém, de maneiras diferentes, onde são incluídos detalhes e 
informações adicionais que se complementam mutuamente.  

Resumo dos 22 capítulos de Apocalipse: 

Apocalipse capítulos 1 a 5 = Prólogo: Introdução; Preparação; Apresentação. 

 Apocalipse cap. 6 a 11: Início das dores; a Grande Tribulação; os 144 mil; o arrebatamento; o tempo do juízo e da ira 
de Deus. 

Apocalipse cap. 11 a 16: Início das dores (As 2 Testemunhas estarão atuando neste período); a Grande Tribulação; os 144 mil; o 
arrebatamento; o tempo do juízo e da ira de Deus. 

 

Os capítulos 17 e 18 estão dentro do contexto da Grande Tribulação, e nos trazem uma narrativa sobre a “Babilônia, a 
Grande”, e sobre o juízo que virá sobre ela ao final do período da grande tribulação (Cf. Ap.14:8). 

Os capítulos 19 a 22 narram os eventos finais que se seguem após todos os eventos narrados até o capítulo 18 no Livro 
de Apocalipse, nos contando sobre: a Batalha do Armagedom (cap.19); o Milênio (cap.20); Gogue e Magogue (cap.20); O 
Julgamento do Trono Branco (cap.20); A Nova Jerusalém; Novos Céus e Nova Terra (cap.21,22); finalizando com os 
avisos e recomendações de Jesus. (cap.22) 

Antes de analisarmos detalhadamente verso a verso sobre quem são os 144 mil, vamos fazer uma leitura geral do 
capítulo 14 para verificarmos o tema, ou os temas que são abordados, e a seqüência dos eventos narrados. 

Este capítulo nos traz algumas informações adicionais sobre o contexto em que estes dois eventos centrais ocorrem (os 
144 mil e o arrebatamento), apresentando ainda algumas “palavras-chave” que nos remetem a outros capítulos, mais 
adiante, no Livro de Apocalipse, conforme veremos. 



 

Em linhas gerais, vejamos o que o capítulo 14 nos trás: 

Os versos 1 a 5 nos trazem mais detalhes sobre os 144 mil, relatados no capítulo 7 dos versos 1 a 8.  

O verso 6 anuncia a pregação do evangelho eterno a todos os habitantes da terra: “a cada nação, e tribo, e língua, e 

povo” (Evangelho Eterno - Em Mt. 24.35 Jesus diz: “O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão”.) 

O verso 7 nos diz que é chegada a hora do juízo de Deus, ou seja, informa que no momento em que estes eventos 

narrados dos versos 1 a 6 estão ocorrendo (a vinda dos 144 mil e a pregação do evangelho em todo mundo), é chegada 

a hora do juízo, conforme lemos: 

6. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da 

terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, 

7. dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai 
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 

 

Confira também o que está escrito em Mateus 24.14: 

“E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações; e 

então virá o fim.” 

 
O verso 7 diz : “Chegou a hora” = chegou o momento de dar início ao juízo = chegou o tempo do juízo 
 
Em outras palavras, o contexto dos eventos narrados dos versos de 1 a 6 encontra-se momentos antes em que tem 
inicio o tempo do juízo e da ira de Deus. 
 
O verso 8 nos informa sobre “a queda da Babilônia”.  

A princípio este verso parece estar deslocado, aparentemente não faz sentido, parece que está fora de contexto dos 

assuntos abordados até aqui no capítulo 14. O texto em si não explicita o assunto, não nos trás informações suficientes 

para entendermos do que se trata.  

Na verdade, este texto do verso 8 tem apenas o intuito de nos mostrar em que contexto ocorrerá a assim chamada 

“queda da Babilônia”, evento este narrado detalhadamente nos capítulos 17 e 18.  

Ou seja, lendo os capítulos de Apocalipse até aqui, não se sabe o quê ou quem é a Babilônia, como ela caiu ou por que. 

Apenas nos é dito que ela caiu. Isto nos mostra apenas em que contexto ela caiu: 

 Após a chegada dos 144mil, e pouco tempo antes do início do juízo de Deus. É neste contexto que chega o juízo de Deus 
sobre a BABILÔNIA.  

Lendo Apocalipse 14:8, veja o que encontramos nesta breve citação sobre o assunto: 

“E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as 
nações beberem do vinho da ira de sua fornicação.” 

Vamos conferir apenas alguns versos sobre a queda da Babilônia nos capítulos 17 e 18 para entendermos a conexão:  

No Cap.17, verso 1, lemos: 

“E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-

ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas;” 

O restante do capítulo 17, basicamente, nos trás uma descrição do quê ou quem é a “Babilônia”, o quê ela representa, 

qual a sua relação com o governo do anticristo e a abrangência do seu poder e atuação. (Este capítulo tem uma forte 

conexão com o capítulo 13, e nos dá mais detalhes sobre o governo do anticristo). 



 

E na continuação, no capítulo 18 verso 2, lemos: 

“E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu e se tornou 
habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável.” 

 

Este é o capítulo que vai então narrar o destino da “Babilônia”, o juízo que virá sobre ela, ou seja, o capítulo 18. 

 

As palavras-chave em Apocalipse 14.8 são: “Babilônia caiu, caiu” 

E em Apocalipse 18.2 encontraremos esta mesma citação: “Babilônia, a grande, caiu, caiu” 

 

Portanto, a descrição sobre a Babilônia e o juízo que virá sobre ela são narrados nos capítulos 17 e 18, e os estudaremos 

mais adiante. 

Mas o verso 8 em Apocalipse 14 faz uma breve menção sobre a queda da Babilônia, e está lá apenas apontando para os 

capítulos 17 e 18 em que este evento do juízo será narrado detalhadamente, no intuito de nos mostrar em que contexto 

ocorrerá a sua queda, ou seja, sua queda se dará no contexto dos eventos narrados no capítulo 14.  

Neste contexto do capitulo 14, quanto tempo levará “a queda da Babilônia”?  

Confira em Apocalipse 18, versos 10 e 17, a seguir: 

10 ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizem: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela 
poderosa cidade! Porque em uma hora chegou o teu juízo. 

 

17 Porque em uma hora tão grandes riquezas viraram em nada. (...). 
 

O juízo que virá sobre a “Babilônia” será rápido e se dará em apenas uma hora! 

Continuando na nossa análise geral do capítulo 14, o que o texto nos relata após o último verso que verificamos, após a 

queda da Babilônia, citada no verso 8?  

Confira nos versos 9 a 13. Estes versos no capítulo 14 estão nos trazendo detalhes deste contexto do qual falamos 

anteriormente. Qual contexto?  

Da chegada dos 144 mil e da pregação do evangelho em todo mundo, pouco antes do início do juízo de Deus, contexto 

este no qual, conforme vimos, ocorrerá a “queda da Babilônia.” 

Então, vejamos quais são os detalhes que os versos de 9 a 13 nos trazem a respeito deste contexto: 

Vamos verificar: 

9 E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta, e a sua imagem, e 

receber sua marca em sua testa, ou na sua mão, 

10 este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação; e ele 
será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. 
 
11 E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre; e eles não têm descanso de dia nem de 
noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. 
 
12 Aqui está a paciência dos santos; aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de 
Jesus. (Cf. Mateus 10:28) 



 
13 E eu ouvi uma voz do céu, me dizendo: Escreve: Abençoados são os mortos que doravante morrem 
no Senhor: Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras 
seguem com eles. (Ap.14:9-13) 

 

Lendo os versos 9 a 13 acima vemos claramente que se trata do tempo da grande tribulação, mais precisamente pouco 
antes do início do tempo da ira e do juízo de Deus. Portanto, quando é anunciada a chegada do juízo (v. 7), e a queda da 
Babilônia (v.8), os habitantes da terra estão vivendo o período final da grande tribulação. 

Encerrando nossa análise geral do capítulo 14, temos ainda os versos 14 a 20 que nos trazem uma representação do 
arrebatamento (versos 14 a 16), e daqueles que foram destinados à ira de Deus (versos 17 a 20).  
 
Vemos nestes últimos versos do capítulo 14 dois grupos de pessoas: um grupo que foi separado para ser levado para o 
“celeiro de Deus”, e o outro grupo destinado ao fogo, à ira de Deus. 
 
Para entendermos melhor esta ilustração, vamos ler a parábola do joio e do trigo em Mateus 13:24 a 30, e 36 a 43, 
contada por Jesus e transcrita logo abaixo. Em seguida, vamos comparar com os versos 14 a 20 em Apocalipse 14: 
 
 

24 Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou 
boa semente no seu campo; 

25 mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o 
seu caminho. 
 
26 Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. 
 
27 Assim, os servos do dono da casa vieram, e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no 
teu campo? De onde então vem esse joio? 

 
28 E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, então, que vamos e o 
colhamos? 

 
29 Ele, porém, disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. 

 
30 Deixai-os crescer juntos até a colheita; e, no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos 
primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. 

               
 --------------------------------- 

 
36 Então Jesus despedindo a multidão, entrou na casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: 
Explica-nos a parábola do joio do campo. 
 
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem;  
 
38 o campo é o mundo; a boa semente são os filhos do reino; mas o joio são os filhos do perverso; 

 
39 o inimigo, que o semeou, é o diabo; a colheita é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos. 

 
40 Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. 

 

Compare a parábola do joio e do trigo, acima, com os últimos versos de Apocalipse 14, logo a seguir: 

14. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do homem, 
tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. 

 
15. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a 
tua foice, e ceifa; porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. 

 



 
16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. 

 
17. E outro anjo saiu do templo que está no céu; tendo ele também uma foice afiada. 
 
18. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo; e gritou com alta voz ao que tinha a foice 
afiada, dizendo: Lança a tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão 
totalmente maduras. 
 
19. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de 
Deus. 
 
20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 
mil e seiscentos estádios. (Este verso é uma hipérbole: “figura de linguagem que incide quando há exagero proposital em um conceito 

para definir algo de forma dramática.” Cf. HIPÉRBOLE) = Demonstra a gravidade e a severidade do juízo que sobrevirá os ímpios. 

 

Estes versos acima retratam o arrebatamento em que, Jesus, o Filho do homem, virá numa nuvem para buscar os que 
lhe pertencem, enquanto que os demais estarão destinados à ira e ao juízo de Deus. 

 

Vamos, então, recapitular a seqüência de eventos narrada em Apocalipse, capítulo 14: 

1 – Os 144 mil aparecem no monte Sião com Jesus = v. 1-5; 

2 – O Evangelho é pregado em todo o mundo = v.6 (Compare com Mt.24:14); 

3 – É anunciada a chegada do tempo do juízo de Deus = v.7; 

4 – A queda da Babilônia ocorre neste período = v.8; (período final da grande tribulação) 

5 – Encontramos uma descrição deste período: a grande tribulação, pouco antes do início do juízo = v.9 a 13; 

6 – Vemos uma descrição figurada do arrebatamento (v. 14 a 16), 

7 – e daqueles destinados à ira de Deus (v.17 a 20). 

 

Quais são os eventos que se seguem, após estes narrados no capítulo 14 (e também àqueles narrados no capítulo 7)? 
 

Após o capítulo 7 temos: As Sete Trombetas da ira de Deus (nos capítulos 8 e 9; e final do 11); 

Após o capítulo 14 temos: As Sete Taças da ira de Deus (nos capítulos 15 e 16). 

  

Conforme vimos no início deste estudo, todos estes eventos estão sendo narrados em ordem cronológica duas vezes. 

 Apocalipse cap. 6 a 11: Início das dores; a Grande Tribulação; os 144 mil; o arrebatamento; o tempo do juízo e da ira 

de Deus. 

Apocalipse cap. 11 a 16: Início das dores (As 2 Testemunhas estarão atuando neste período); a Grande Tribulação; os 144 mil; o 

arrebatamento; o tempo do juízo e da ira de Deus.  

Apresentamos aqui uma visão geral do capítulo 14 em Apocalipse, antes de prosseguirmos com o estudo detalhado 
sobre o tema proposto: Quem são os 144 mil em Apocalipse, capítulos 7 e 14. 

Nota sobre a parábola do joio e do trigo: Não nos compete avaliar quem é joio, quem é trigo, somente no tempo da colheita 
saberemos, conforme está escrito em Romanos 8.19:  

 

“A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.” 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Figura_de_linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbole_(figura_de_estilo)


 

Finalmente, antes de seguirmos adiante para o próximo estudo sobre os 144 mil, vamos ler alguns textos que relatam 
como se dará a segunda vinda de Jesus por ocasião do arrebatamento, a fim de distingui-la do seu aparecimento no 
monte Sião, juntamente com os 144 mil. 

 
Existem muitos textos nas Escrituras que nos relatam como será a vinda do Senhor Jesus. Deus nos fornece muitos 
textos para que não sejamos confundidos e saibamos exatamente como será a sua vinda gloriosa.  
 

 

TEXTOS COMPLEMENTARES:  

 

No capítulo 14, verso 1, Jesus está em pé no monte Sião com os 144 mil, ele não está vindo nas nuvens para o 
arrebatamento ainda.  

 

Como será, então, a vinda gloriosa de Jesus para o arrebatamento? Confira alguns textos, a seguir: 

Apocalipse 1:7 

Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram; e todas as famílias da 
terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mateus 24: 29 a 31  

29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do 

céu, e os poderes do céu serão abalados; 

 

30. e então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho 

do homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. 

 

31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, 

de uma extremidade do céu à outra. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcos 13: 24 a 26 

24. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, 

25. e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. 

26. E, então, verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lucas 21: 25 a 27 

25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre à terra, aflição das nações, com perplexidade; o mar e as 
ondas bramindo; 
 
26. o coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá a terra; porque os poderes do 
céu serão abalados. 
 
27. E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. 
 
28. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa 
redenção está próxima. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



1 Tessalonicenses 4:16-17 

16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; 
 
 
17. depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 
encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atos 1: 9 a 11 

9. E, falado estas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. 
 
10. E, enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto 
deles com vestiduras brancas, 
 
11. os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estais aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que 
dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 

OUTROS TEXTOS EM QUE JESUS APARECE APÓS A SUA RESSURREIÇÃO, MAS ANTES DE ASCENDER AOS CÉUS: 

 

Entre sua ressurreição e ascensão aos céus, Jesus passou quarenta dias na terra, confira: 

Atos 1:1-3 

1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, 
 
2. até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia 
escolhido; 
 
3. aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto 
por eles durante quarenta dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mateus 28:16,17 

16. Então os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. 
 
17. E, quando o viram, o adoraram; mas alguns duvidaram. 
 
18. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lucas 24:33-51 

33. E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os onze reunidos, e os que estavam 
com eles, 
 
34. dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. 
 
35. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho, e como o reconheceram no partir do pão. 
 



 
36. E, enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles, e disse- lhes: Paz seja convosco. 
 
37. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. 
 
38. E ele lhes disse: Por que estais perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? 
 
39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem 
ossos, como vedes que eu tenho. 
 
40. E, falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. 
 
41. E, eles ainda não crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? 
 
42. Então, eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado, e um favo de mel, 
 
43. e ele tomou-o e comeu diante deles. 
 
44. E ele disse-lhes: Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se 
cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. 
 
45. Então, ele abriu o seu entendimento, para que eles pudessem compreender as escrituras, 
 
46. e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, 
 
47. e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por 
Jerusalém. 
 
48. E vós sois testemunhas destas coisas. 
 
49. E eis que, eu envio sobre vós a promessa de meu Pai; mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais 
revestidos de poder. 
 
50. E ele levou-os para fora, até Betânia, e ele levantando as suas mãos, os abençoou. 
 
51. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. 
 

 

Marcos 16: 6,7,9,12,14 

6. E ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado; ele está ressuscitado, não está 

aqui; eis o lugar onde o colocaram. 

 

7. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia; ali o 

vereis, como ele vos disse. 

 

9. Ora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria 

Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. 

 

12. Depois disso, ele apareceu de outra forma a dois deles, que caminhavam para o campo. 

 

14. Depois ele apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza 

de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 

 

15. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 

 

16. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

João 20: 19, 26 

13. E disseram-lhe eles: Mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o 
puseram. 
 
14. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás, e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. 
 
15. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: 
Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. 
 
16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer, Mestre. 
 
17. Disse-lhe Jesus: Não me retenhas porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-
lhes: Eu subo para meu Pai, e vosso Pai; e para meu Deus, e vosso Deus. 
 
19. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os 
discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, e pôs- se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. 
 
20. E, dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. 
 
27. Então, ele disse para Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado; 
não sejas sem fé, mas crente. 
 
28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. 
 
29. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque me viste, tu creste; abençoados são os que não viram, e creram. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em 1 Coríntios 15:3 a 8 Paulo relata: 

3. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi; que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com 
as escrituras; 
 
4. e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as escrituras; 
 
5. e que ele foi visto por Cefas, e então pelos doze; 
 
6. após isto, ele foi visto por cerca de quinhentos irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora mas 
alguns já dormem. 
 
7. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. 
 
8. E, por último de todos, ele também foi visto por mim, como a alguém nascido fora do tempo devido. 

 

 

Outros textos:  

                           http://sombradoonipotente.blogspot.com/2013/08/a-historia-dos-quarenta-dias.html 

 

                Siga agora para o próximo estudo desta página no nosso site: Quem são os 144 mil. 

                                                                                     Clique no link abaixo: 

                                                                          

                                                                   Atualizado em 12 de janeiro de 2019. 

http://sombradoonipotente.blogspot.com/2013/08/a-historia-dos-quarenta-dias.html
https://profeciasbiblicas.weebly.com/cap-14---os-144-mil-e-o-arrebatamento---parte-2.html


APOCALIPSE CAPÍTULO 14 (Bíblia King James)   http://www.bkjfiel.com.br/bible/ap/14 

1. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro 
mil, tendo o nome de seu Pai inscrito em suas testas. 
 

2. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão; e ouvi uma 
voz de harpistas harpeando com as suas harpas. 
 

3. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos quatro animais e dos 
anciãos; e nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os cento e quarenta e quatro mil que 
foram redimidos da terra. 
 

4. Estes são os que não foram contaminados com mulheres; porque são virgens. Estes são os que seguem 
o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para 
Deus e para o Cordeiro. 
 

5. E na sua boca não se achou astúcia porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. 
 

6. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e 
a cada nação, e tribo, e língua, e povo, 
 

7. dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai 
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 
 

8. E seguiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações 
beberem do vinho da ira de sua fornicação. 
 

9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta, e a sua imagem, e 
receber sua marca em sua testa, ou na sua mão, 
 

10. este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação; e ele 
será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. 
 

11. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre; e eles não têm descanso de dia nem de noite, 
os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. 
 

12. Aqui está a paciência dos santos; aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de 
Jesus. 
 

13. E eu ouvi uma voz do céu, me dizendo: Escreve: Abençoados são os mortos que doravante morrem no 
Senhor: Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras 
seguem com eles. 

 

14. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do homem, 
tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. 
 

15. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua 
foice, e ceifa; porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. 
 

16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. 
 

17. E outro anjo saiu do templo que está no céu; tendo ele também uma foice afiada. 
 

18. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo; e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, 
dizendo: Lança a tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão 
totalmente maduras. 
 

19. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. 
(este é mesmo anjo do verso 17) 
 

20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de mil 
e seiscentos estádios. 

 

O primeiro anjo desta seqüência de (sete) anjos de Apocalipse 14 está em Apocalipse 7, versos 2 e 3: 

2. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo; e ele gritava em alta voz aos quatro anjos, aos 
quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, 
3. dizendo: Não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em 
suas testas. (São ao todo 7 anjos mensageiros em Apocalipse 7 e Apocalipse 14; além dos outros quatro anjos de Ap. cap.7:1) 

http://www.bkjfiel.com.br/bible/ap/14


 



 


