
 



QUEM SÃO OS 144.000 SELADOS DE APOCALIPSE, CAPÍTULOS 7 E 14? 

Introdução 

Ao ler o Novo Testamento (NT), muitas vezes encontramos citações ou referências do Antigo Testamento (AT) e 

percebemos que nestes versos citados há informações adicionais - dentro daquele contexto do AT - e que nós, ao 

lermos apenas a citação, ou apenas a referência, deixamos de nos apropriar da totalidade destas informações que 

podem nos ajudar a esclarecer ou complementar o texto do NT que estamos estudando. 

Portanto, lembre-se, sempre que estiver lendo o NT e aparecer alguma referência ou citação, é muito importante 

conferir o texto e o contexto na sua origem, ou seja, no AT.  

Ao chegarmos ao fim desta apresentação você se surpreenderá do porquê, pois terá a oportunidade de ver isso no 

presente estudo. É impressionante como estas informações adicionais podem ser importantes para entendermos o NT. 

Se possível tenha em mãos a Bíblia King James - Versão autorizada de 1611 - enquanto vamos caminhar através dos 
versos bíblicos, onde veremos coisas que irão pular a nossa vista.  

 

Os 144.000 são mencionados três vezes no Livro de Apocalipse:  

Capítulo 7, Capítulo 14 e Capítulo 9, verso 4 – (na 5ª Trombeta). 

 

Vamos começar então lendo o primeiro texto em que eles aparecem:  

Apocalipse 7:1-8 

1. E depois destas coisas eu vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, 
para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 
 

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. 
 

4. E eu ouvi o número daqueles que foram selados; e foram selados cento e quarenta e quatro mil de todas as 
tribos dos filhos de Israel. 
 

5. Da tribo de Judá foram selados doze mil. Da tribo de Rúbem, foram selados doze mil. Da tribo de Gade, foram 
selados doze mil. 
 

6. Da tribo de Aser, foram selados doze mil. Da tribo de Naftali, foram selados doze mil. Da tribo de Manassés, 
foram selados doze mil. 
 

7. Da tribo de Simeão, foram selados doze mil. Da tribo de Levi, foram selados doze mil. Da tribo de Issacar, foram 
selados doze mil. 
 

8. Da tribo de Zebulom, foram selados doze mil. Da tribo de José, foram selados doze mil. Da tribo de Benjamim, 
foram selados doze mil. 
 

O verso 1 do capítulo 7 começa dizendo: “E depois destas coisas”, ou seja, logo depois do evento narrado no final do 

capítulo anterior (6º selo = “escurecimento do sol, da lua e das estrelas caindo) o primeiro anjo está dizendo aos outros 

quatro anjos para aguardarem um instante, para que esperem um pouco antes de começarem a derramar o juízo de 

Deus sobre a terra (v.3), para que esperem até que os 144.000 servos de Deus sejam selados.  
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Observe que logo após o evento em que 144 mil israelitas são selados (v. 3 a 8), lemos nos versos seguintes (v. 9 a 17) o 

texto que ilustra o arrebatamento –– o qual relata uma grande multidão incontável no céu de todos os povos, línguas, 

tribos e nações e que vieram da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação precede o arrebatamento, em 

concordância com o que lemos em Mateus 24:29-31 e Marcos 13:19-27. 

Nesta cronologia de eventos descritos nos capítulos 6 e 7, verificamos que no capítulo 7 a narrativa retorna para o 

evento imediatamente anterior ao 6º selo, retomando a partir do período final da Grande Tribulação (os mártires do 5º 

selo), narrando os eventos previstos para o final deste período, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 14.  

Ao estudarmos o capítulo 14, vimos claramente que este é um capítulo paralelo ao capítulo 7, onde Deus nos traz mais 

detalhes do período final que antecede o arrebatamento. Confira o estudo adicional: Apocalipse capítulo 14: Visão 

Geral. 

No primeiro texto do capítulo 7 em que os 144.000 aparecem, lemos que são todos israelitas e temos um número 
específico de indivíduos: são 144.000.   

Vamos então ao segundo texto em que eles aparecem. 

 Apocalipse 14 :1-6 

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, 

 
 
Observe que Jesus está em pé no monte Sião com os 144 mil, ele não está vindo nas nuvens para o arrebatamento 

ainda.  

 

Considere ainda o texto em Hebreus 12:12 que diz: 

 

Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de 

anjos;  

Precisamos levar em conta que Hebreus 12:12 faz menção ao monte Sião celestial. O verso 2 do texto que estamos 

examinando em Ap.14 nos relata que João ouviu uma voz que vinha do céu, ele ouviu harpistas tocando suas harpas; e 

que cantavam uma nova canção diante do trono, canção esta que ninguém podia aprender, senão os 144 mil 

comprados da terra. (v.3) 

Eles estão realmente no céu. Por quê? Porque o verso 3 diz que eles foram redimidos da terra, e o verso 4 diz que eles 
eram as primícias para Deus e para o Cordeiro, e o seguem para onde quer que vá. 
 

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. (...) 



 
Se eles seguem o cordeiro para onde quer que ele vá, então eles precisam estar onde o cordeiro está e, nesse ponto, 
onde está o Cordeiro? 
 
Ele está no céu. Os 144 mil foram redimidos da terra (v.3), comprados dentre os homens (v.4), sendo as primícias para 
Deus e para o Cordeiro, e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Portanto, eles estão no céu com o Cordeiro. 
 
Vamos ler ainda alguns textos que nos dão evidência sobre isto. O fato é que João vê o Cordeiro no Monte Sião, e quem 
estava com ele? Os cento e quarenta e quatro mil com o nome de seu pai escrito em suas testas.  
 
Todavia, entendemos pelo contexto que o Monte Sião citado aqui em Apocalipse 14 não se refere a Jerusalém que 
agora é, ou seja, não se trata da Jerusalém atual que conhecemos e que vemos aqui na terra.  
 
Nos texto de Hebreus capítulo 12 lemos que a Jerusalém celestial está sendo citada em correlação ao Monte Sião.  
 
Vamos ver alguns textos para entendermos melhor o texto que estamos examinando. 
 
 Em Gálatas, capítulo 4, versos 22 a 23 lemos: 
 

22. Porque está escrito, que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro de mulher livre. 
23. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre nasceu da 
promessa. 
24. Tais coisas são uma alegoria; pois estas são duas alianças: a do monte Sinai, que gerou para a escravidão, 
que é Agar. 
25. Porque Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, (que agora é) que está em 
cativeiro com seus filhos. 
26. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre, e é a mãe de todos nós. 

 
Pule agora para o verso 28: 
 

28. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos os filhos da promessa. 
29. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o 
mesmo se dá hoje. 

 
Quando a Bíblia fala sobre Jerusalém a qual corresponde à escravidão, “corresponde” simplesmente significa “reflete”. 
Então, quando lemos sobre a Jerusalém que agora é, trata-se daquela que existe fisicamente e que podemos ver com os 
nossos olhos, a Jerusalém atual é aquela que encontramos hoje no Oriente Médio em Israel. 
 
Esta Jerusalém atual que "corresponde" significa simplesmente "reflete", reflete a escravidão (v.25). Por quê? Porque os 
judeus ainda estão em cativeiro, eles não foram libertos pela verdade, que é Jesus, o Cristo. Eles continuam na 
escravidão espiritual. Eles não foram salvos ainda, pois rejeitaram a Jesus Cristo: "Ele veio para os seus, e os seus não o 
receberam." (João 1:11), mas a Jerusalém que está lá em cima pertence àqueles que são salvos, aos que são filhos da 
promessa, e é a este Monte Sião que Apocalipse 14 está se referindo. 
 
Então, quando Apocalipse 14 fala sobre o Monte Sião e os 144.000 que estão lá com Jesus, está falando sobre a 
Jerusalém celestial. Como sabemos disso? 
 
A razão pela qual sabemos disso é óbvia, é porque o Cordeiro estava lá em pé com eles, o cordeiro não está de pé na 
terra nesse momento, ele está no céu. 
 
Então, o que nós tiramos desta porção das Escrituras?  
 
Bem, eles estão com o Cordeiro de Deus no Monte Sião (v.1), eles cantam uma canção diante do trono que nenhum 
homem poderia aprender, senão eles (v.3), foram redimidos da terra (v.3), são os que seguem o Cordeiro para onde 
quer que vá (v.4), sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro (v.4) 
  
Vamos continuar nossa análise do capítulo 14 e descobrir o que mais este texto nos revela. Nesta primeira parte do 
capítulo 14 encontraremos os detalhes a respeito dos 144.000 israelitas citados em Apocalipse 7 e, assim como no 
capítulo 7, eles são citados antes do arrebatamento. 



Observe que os capítulos 12 e 13, que antecedem a narrativa dos 144.000 no capítulo 14, narram a ascensão do 

anticristo e a perseguição implacável que tem início contra os cristãos, contra os santos de Deus. Estes dois capítulos (12 

e 13) vão nos revelar detalhes do período da grande tribulação.  

E o que vemos aqui no capítulo 14? 

Jesus no monte Sião com os 144.000 israelitas (v.1 a 5); o evangelho estará sendo pregado em todo o mundo (v. 6);  é 

anunciado o tempo do juízo de Deus (v. 7); é anunciada a queda da Babilônia (v. 8); os cristãos estão vivendo o período 

final da grande tribulação (v.9 a 13); seguindo-se o arrebatamento dos santos (v. 14 a 16); e o juízo de Deus (v.17 a 20)  

é vindo sobre “todos os que não creram na verdade; antes, tiveram prazer na injustiça.” (2 Te 2:11) 

Nesta seqüência cronológica de eventos descritos nos capítulos 12 a 14, os capítulos seguintes, 15 e 16, narram 

detalhadamente o juízo de Deus, os flagelos da ira de Deus: as sete taças da ira. Confira: 

O capítulo 15 inicia com o seguinte texto: 

E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável: Sete anjos, tendo as sete últimas pragas; porque nelas é 
consumada a ira de Deus. (King James) 

“E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável: Sete anjos, tendo as sete últimas pragas; com elas se completa a 
ira de Deus. (NVI) 

Logo no primeiro parágrafo do capítulo 15, acima, diz o texto que com as sete últimas pragas se completa a ira de Deus. 
O que isto quer dizer? Quer dizer que a primeira parte da ira de Deus está sendo narrada em outra parte das Escrituras. 
Ou seja, a partir do capítulo 15 serão narradas as últimas pragas que completam a ira de Deus. Isto por que a primeira 
parte das pragas da ira de Deus é narrada nos capítulos 8, 9 e no final do capítulo 11: são as Sete Trombetas do juízo. 

Conforme mostramos no texto anterior, esta seqüência de eventos é narrada duas vezes, mas de maneiras diferentes. A 
mesma seqüencia que vemos nos capítulos 6, 7, 8, 9, 11, encontramos agora com mais detalhes a partir da ascensão do 
anticristo e da Grande Tribulação, nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16. 

Confira aqui mais uma vez estas duas seqüências de eventos narradas no livro de Apocalipse: 

- Capítulo 6  (5º selo) Perseguição aos cristãos, mártires: Grande Tribulação (Cf. estudo: Ap.6 x Mt.24) 

- Capítulo 7  144.000 e o Arrebatamento 

- Capítulos 8, 9 e final do capítulo 11 A ira e o juízo de Deus: As Sete Trombetas do juízo 

           

- Capítulos 12 e 13  Ascensão do anticristo e a Grande Tribulação 

- Capítulo 14  144.000 e o Arrebatamento 

- Capítulos 15 e 16  A ira e o juízo de Deus: As Sete Taças da ira de Deus: “porque nelas é consumada a ira de Deus.”  

 

Durante a leitura dos 22 capítulos do Livro de Apocalipse é muito importante estar atento a seqüencia de eventos.  

Preste atenção quando uma seqüência de eventos é interrompida para dar lugar à outra narrativa, esteja atento onde a 

narrativa inicial foi interrompida e aonde, em que capítulo, terá prosseguimento ou é repetida com mais detalhes.  

Devemos estar atentos também a “palavras-chave” que muitas vezes nos remetem ao texto (em outro capítulo) no qual 

encontraremos mais detalhes daquilo que acabou de ser narrado e/ou a sua continuidade. 

Na nossa página “Apocalipse em um Relance” preparamos um estudo dirigido no qual a seqüência dos eventos 

proféticos narrados neste livro é explicada detalhadamente, de maneira que você poderá ficar atento a estes detalhes 

https://profeciasbiblicas.weebly.com/cap6---a-revelaccedilatildeo-apoc-6-x-mateus-24.html
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anteriormente mencionados, além de muitas outras referências e orientações importantes que o ajudarão a entender 

claramente como este livro enigmático está estruturado, e como se dá a dinâmica dos eventos proféticos entre si no 

desenrolar dos acontecimentos descritos no livro de Apocalipse. 

Esta exposição inicial, apresentada até aqui, tem por finalidade ajudá-lo a se situar em que momento ocorre o 
aparecimento dos 144 mil e o período em que estarão atuando na linha do tempo dos eventos proféticos de Apocalipse. 

Bem, além dos capítulos 7 e 14, onde mais os 144.000 israelitas são citados? Existe mais algum outro texto em 
Apocalipse que faça referência a eles? 

Sim. Eles aparecem também no período da ira e do juízo de Deus, em Apocalipse 9, verso 4. Este capítulo está narrando 
as Trombetas do Juízo de Deus, precisamente a 5ª e a 6ª trombeta.  

Confira os primeiros quatro versos do capítulo 9, sobre a 5ª trombeta: 

1. E o quinto anjo soou a sua trombeta, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra; e foi-lhe dada a chave do 
abismo sem fundo. 

2. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha; e o sol e o 
ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. 

3. E da fumaça saíram *gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra.   
(sobre o termo *gafanhotos acima, leia o restante da sua descrição no capítulo 9, versos 1 a 12, e compare com 2 Pe2:4; e Judas 1:6) 

4. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, 
mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. 

 

Vamos analisar o que diz o texto do verso 4, acima: “mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas.”  

Pergunta: Quem são aqueles que têm o selo de Deus nas suas testas? 

São os que foram selados no capítulo 7: os 144.000 israelitas.  

Portanto, o texto acima nos mostra que estes homens estarão atuando aqui na Terra durante o período da ira de Deus, 
e que eles estarão imunes a todas estas pragas que fazem parte da ira e do juízo de Deus.  

 

O que pudemos verificar até aqui a respeito dos 144.000? 

- São 144.000 israelitas: 12 mil de cada tribo de Israel - (Ap.7:4); 

- Serão selados antes do início da ira de Deus - (Ap.7:3; 14:1 e 7); 

- Receberão o selo de Deus, o nome do Pai inscrito em suas testas – (Ap. 7:3,4 e Ap.14:1); 

- Estarão no Monte Sião juntamente com o Senhor Jesus - (Ap.14:1); 

- Virão antes da hora do juízo, ou seja, no período final da grande tribulação (Ap.7:3; Ap14:7 e Ap.14: 10 a 13);  

- antes do juízo sobre a Babilônia (Ap.14:8) – Em quanto tempo se dará o juízo sobre a Babilônia?  Cf. Ap.18:2, 17 e 19 

- antes do arrebatamento (Ap. 7:9 a 17 e Ap. 14:14 a 16)  

- antes do tempo do juízo de Deus. (Ap. 14:17-20; Ap. capítulos 15 e 16) 

- Provavelmente estarão aqui para proclamar o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo - (Ap.14:6); 

- Estarão na Terra durante o tempo da ira e do juízo de Deus (Ap. 9:4). 

https://profeciasbiblicas.weebly.com/uploads/1/2/0/4/120463100/apocalipse_num_relance_-_144mil.pdf


Agora vamos descobrir quem são estes homens, e o que mais as Escrituras nos revelam sobre os 144.000 israelitas.  

Estudando os textos em Apocalipse, e também outros textos da Bíblia, iremos fazer descobertas surpreendentes, 

conforme veremos a seguir. 

Vamos retomar o texto em Apocalipse 14, versos 1 a 6 e verificar à luz das Escrituras todas as características que nos são 

apresentadas a respeito deles, dos 144.000. 

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 

 

Analisando o texto acima, vejamos o que nos é dito sobre os 144.000: 

Os 144.000 são israelitas das 12 tribos de Israel, são homens (“não foram contaminados com mulheres”, v.4), são 

virgens (v.4), nenhuma mentira (astúcia/engano) foi encontrada em suas bocas, eles são imaculados, sem culpa (v.5). 

Já pensou como seria difícil nos dias de hoje encontrar 144.000 mil israelitas, ou seja, 12.000 descendentes de cada 

uma das 12 tribos de Israel, sabendo-se que a maioria dos judeus, tanto em Israel como em todas as partes do mundo, 

desconhece a tribo da qual é proveniente?   

Faz-se muita uma confusão entre israelita e israelense. Israelense é um termo moderno para o Estado de Israel, fundado 

em 1948 e abriga não apenas judeus, mas árabes muçulmanos (15 a 20% da população) e um pequeno percentual de 

cristãos. Lembrando que nem todo israelita é judeu, pois o texto em Apocalipse 7 fala de 12 mil israelitas de cada tribo 

de Israel, e não somente os que são da tribo de Judá (Ap.7:5); totalizando 144.000 ISRAELITAS. (Confira o texto 

complementar ao final deste estudo sobre as 12 tribos de Israel e a divisão do reino.) 

Ainda que estes 144 mil israelitas existam no mundo nos dias de hoje (e Deus certamente saberia quem são e onde eles 

estão), o texto em Apocalipse 14 nos diz que se trata de um grupo de 144.000 israelitas do sexo masculino, virgens e 

sem pecado. 

Onde eles estariam nos dias de hoje? Não estamos dizendo que isto seria impossível, Deus pode fazer isso, pode juntar 

144.000 israelitas com estas características, para Deus nada é impossível. (Mateus 19:26; Marcos 10:27; Lucas 18:27) 

9. e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: Temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode, 

destas pedras, levantar filhos a Abraão. Mateus 3:9 

Porém, é possível que eles sejam alguém diferente do que possamos imaginar num primeiro momento. Vamos ver isto 

mais adiante. 



Então, vamos retomar as características dos 144.000: 

- são israelitas – Não são apenas judeus, ou seja, unicamente da tribo de Judá, mas 12.000 de cada tribo de Israel; 

- somente eles podem aprender a canção dos harpistas celestiais; 

- foram redimidos da Terra, resgatados dentre os homens e oferecidos como primícias a Deus e ao Cordeiro; (v.4b) 

- são todos homens; 

- são virgens; 

- não foi encontrado dolo em suas bocas; (nenhuma mentira/ astúcia/ engano saiu de suas bocas) 

- são imaculados; sem culpa (sem pecado); 

- eles seguem o Cordeiro (JESUS) aonde quer que Ele vá. 

 

Primeiramente, vejamos: quem mais é chamado de “primícias” no plural?  

Há mais alguém a quem Deus chama de “primícias” na Bíblia? Isto é, de “primeiros frutos,” no plural? 

Na verdade, sim. 

Vamos ver em 1 Coríntios 15 – Versos 20 a 23: 

20. Mas, agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. (Isto é, os primeiros frutos.) 

21. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 

22. Porque, assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. 

23. Mas cada homem em sua própria ordem: Cristo, as primícias; depois os que são de Cristo, na sua vinda. 

 

Observe que interessante:  

Jesus é UM (singular), mas Ele é chamado de primícias ou de primeiros frutos, no plural: Cristo, as primícias. 

Por que Ele é chamado de “primícias” ou “primeiros frutos” no plural? 

Porque há alguém conectado a Jesus na Bíblia neste quesito, de fazer parte das primícias. 

Quem está conectado a Jesus e é chamado de “primeiros frutos” ou “primícias” na Bíblia? 

R: Os 144.000. 

No quesito de ser chamado de “primeiros frutos”, vemos Jesus conectado aos 144.000, pois estes últimos também são 

chamados na Bíblia de “primeiros frutos.” (Ap.14, v.4) 

Primeiros são primeiros, não seriam chamados de primeiros (1ºs), em se tratando de ordem numérica, se fossem de fato 

segundos (2ºs). Seriam então chamados de “segundos frutos”. Conforme vimos, Jesus é chamado de primícias, no plural, 

assim como os 144 mil. 

Ao que parece, temos aqui uma conexão importante entre Jesus – quando ele veio da primeira vez, morreu na cruz e 

ressuscitou – com estes 144.000. 

 



Os 144.000 são identificados com Jesus logo que Ele ressuscitou como sendo as primícias. 

 

Seria isto possível? 

Vamos ver qual a conexão que existe entre os 144.000 e Jesus: 

Acabamos de ler que eles cantavam uma canção e seguiam o Cordeiro por onde quer que ele fosse. 

Ao que parece os 144.000 estão firmemente conectados com Jesus. Mas porque será? 

Vamos ver em Isaías, capítulo 53, uma profecia sobre Jesus. 

Quem é Jesus Cristo? A Bíblia nos diz que ele é Deus manifestado em carne.                                                                                       

[Jo. 1:1-14; Tt. 2:13; Mt.28:9; Mc. 2:5-6; Jo. 8:28; Jo. 8:58-59; Jo. 10:30-33; Jo. 14:16; At.2:24; Ap.1:8; Ap.22:13; Cl. 1:13-17; Fl. 2:5-8; Cl 2:8-10; 

1Jo.5:20; João 17:11,21,22,23,24,25,26.] 

Em Isaías 53 nos vemos muita coisa sobre Jesus Cristo, que ele morreu por nossos pecados. 

Lembrando que o profeta Isaías viveu entre 765 AC e 681 a.C., ou seja, ele profetizou sobre a vinda do Messias – Jesus 

Cristo - há mais de 700 anos antes que a profecia se cumprisse, antes do nascimento de Jesus. 

Isaías 53:1-8 (King James) diz: 

1. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? 

 

2. Porque ele crescerá diante dele como um renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem 

aparência, nem beleza; e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. 

 

3. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós 

escondemos dele nossas faces, igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada*. (não o estimamos*) 

 

4. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, 

ferido de Deus e afligido. 

 
5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniqüidades. O castigo de nossa 

paz estava sobre ele e pelos açoites que o feriram nós somos curados. 

 
6. Todos nós como ovelhas temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho, e o 

Senhor tem posto sobre ele a iniqüidade de todos nós. 

 
7. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o 

matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores está, assim, ele não abriu sua boca. 

 
8. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento; *e quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi 

cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo foi ele chagado. (*quem declarará a sua geração?) 



A Bíblia nos conta que todos os bebês de sua geração, da geração em que Jesus nasceu foram mortos. 

Alguma vez você já pensou sobre isso? Quando Jesus ainda era um bebê ocorreu um fato em que todos da sua geração 

foram ceifados da terra, todos os bebês da sua idade foram mortos. 

 

 

 

Vamos dar uma olhada nisso. Vamos ler Mateus 2, a partir do verso 13. Parece que estes 144.000 têm alguma relação 

com esta geração de bebês mortos.  

Em Mateus 2.13-18 lemos: 

13. E, tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José dizendo: Levanta-te, e toma o 

menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o 

menino para matá-lo. 

14. Levantando-se, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. 

15. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo 

profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu Filho. 

16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou- se muito, e mandou matar 

todos os meninos que havia em Belém, e em todas as suas fronteiras, de dois anos para baixo, segundo o 

tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. 

17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: 

18. Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, choro e grande pranto: Raquel chorando por seus filhos, não 

querendo ser consolada, porque já não existem.* [*] Jr 31.15 

 

Na seqüência, este capítulo de Mateus começa a discorrer sobre outro assunto e, habitualmente, muitos de nós 

passamos adiante sem ler as passagens de referência do AT. 

Mas nós vamos então fazer isso, vamos ler esta referência citada em Mateus: Jeremias 31.15-17: 

15. Assim diz o Senhor: Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação, e choro amargo. Raquel chorando pelos seus 

filhos, recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque eles já não existem. 

16. Assim diz o Senhor: Refreia tua voz do choro, e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada, 

diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. 

17. E há esperança em teu final, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para as suas próprias fronteiras. 

 



Veja bem, o que nós fizemos até aqui? 

Tomamos as Escrituras e vimos aonde os 144.000 são citados: eles foram citados especificamente três vezes em 

Apocalipse (Ap. 7, Ap. 14, Ap. 9). Vimos que estão conectados com Jesus na sua primeira vinda e ressurreição (1Co 

15:20,23), sendo chamados também de “primeiros frutos” ou “primícias”.   

Descobrimos também que quando Jesus nasceu toda a sua geração foi morta, todos os bebês meninos recém nascidos e 

de dois anos para baixo foram assassinados. No período em que nasceu, Jesus cresceu sem nenhum menino próximo a 

sua idade num intervalo de dois anos (Is.53:8). 

Confira o Vídeo: O REI HERODES MANDA MATAR AS CRIANCINHAS: https://www.youtube.com/watch?v=Wo-03aHhs5E  

Vimos que Herodes matou todos estes bebês e, veja, está escrito que isto foi profetizado no Antigo Testamento.  

Em Mateus 2:17,18 encontramos uma referencia do AT em que estes bebês da geração de Jesus são mencionados pelo 

profeta Jeremias (Jr.31:15-17). 

E o que encontramos em Jeremias 31? Vamos conferir: 

Jeremias 31:15 

15. Assim diz o Senhor: Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação, e choro amargo. Raquel chorando pelos seus 

filhos, recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque eles já não existem. 

Em Mateus 2, versos 17 e 18, lemos que a matança dos bebês pelo rei Herodes é o cumprimento da profecia de 

Jeremias. 

Agora, veja o que está escrito em Jeremias 31.16,17, ou seja, nos versículos seguintes. O que veremos agora é 

surpreendente. 

Em Jeremias 31:16-17 lemos: 

16. Assim diz o Senhor: Refreia tua voz do choro, e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada, 

diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. 

17. E há esperança em teu final, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para as suas próprias fronteiras. 

Quem são “eles”? São os filhos pelos quais Raquel chora no versículo anterior (Jr 31:15), são também os bebês mortos 

por Herodes, conforme diz Mateus ao citar esta passagem! 

Jeremias está dizendo: não chorem por estes bebês que morreram, eles voltarão algum dia para suas próprias 

fronteiras! E Mateus diz que este acontecimento, a morte destes bebês, é o cumprimento da profecia citada por 

Jeremias. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo-03aHhs5E


Vamos verificar mais uma vez as características dos 144.000: 

- são israelitas ( 12.000 de cada tribo de Israel); 

- são homens; 

- são virgens; 

- não foi encontrado dolo em suas bocas;  

- são imaculados; sem culpa (sem pecado); 

- foram resgatados dentre os homens e oferecidos como primícias a Deus e ao Cordeiro; 

- eles seguem o Cordeiro (JESUS) aonde quer que Ele vá. 

- Vimos em 1 Coríntios 15:20 que Jesus é chamado de “primícias”, assim como os 144.000 em Apocalipse 14:4.  

20. Mas, agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem.* [*]Isto é, os 

primeiros frutos.  Cf. também Atos 26:22,23 

22. (...), eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os 

profetas e Moisés disseram que devia acontecer, 

23 que o Cristo sofreria, e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios*. Grifo nosso. 

Interessante, não é mesmo? Jesus e os 144 mil são identificados como primeiros frutos, as primícias. 

Seria possível que no fim dos tempos, quando os 144.000 surgirem com Jesus no monte Sião, Deus estará cumprindo a 

promessa em Jr.31:16-17, trazendo os (144.000) bebês que foram mortos na época do nascimento de Jesus? Será que 

Deus os trará de volta, juntamente com Jesus por ocasião da sua segunda vinda? 

Seria esta uma mera suposição? Mas o que dizer de todos estes versos citados nas Escrituras? 

Vamos recapitular: 

- Os 144.000 estão conectados com Jesus, pois são chamados de “primeiros frutos”, e Jesus é chamado de “primeiros 

frutos”. 

- Todos os bebês meninos que tinham a mesma idade de Jesus até a idade de dois anos foram assassinados.  

“e quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes” diz Isaías em Is. 53:8. 

 

Está escrito em Mateus 2:18 que Raquel estava chorando pelos seus filhos, mas, então, na referência citada, na mesma 

profecia em Jeremias, está escrito: “não chore pelas crianças mortas, elas voltarão algum dia para suas próprias 

fronteiras.” Jr.31:16-17 

Poderia isto significar que esses 144.000 homens israelitas seriam estes meninos que Herodes mandou matar, 

exatamente os bebês das 12 tribos de Israel? 

Vamos voltar para Isaías 53 por um momento, nós havíamos parado de ler no verso 8: 

8. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento; e quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi 

cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo foi ele chagado. 

8. He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of 

the land of the living: for the transgression of my people was he stricken. (King James) 



Isaías está falando a respeito de Jesus, e está dizendo que Jesus foi cortado da terra dos viventes – Isto é importante, 

porque nós vamos ver estas mesmas palavras novamente dentro de um instante. No contexto do que?  No contexto dos 

144.000. 

Mas, vamos continuar analisando o verso seguinte, Isaías 53, verso 9: 

9. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma 

violência, nem engano algum estava em sua boca. 

9. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, 

neither was any deceit in his mouth. 

 

Isaías está falando a respeito de Jesus, está escrito que ele: 

 - não cometeu nenhuma violência,  

- nenhum engano/mentira saiu de sua boca. 

 

Observe que interessante: encontramos os mesmos atributos a respeito dos 144.000 em Apocalipse 14.5: 

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

5. And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.  

 

- nenhuma mentira/engano/astúcia foi encontrada em suas bocas; 

- estão sem culpa / sem pecado (= sem violência). 

 

Ao que parece, os 144.000 apresentam as mesmas características de Jesus.  

Ao analisarmos os textos nas Escrituras, vemos que há cada vez mais conexões entre Jesus e sua geração: aqueles bebês 
que foram massacrados. 

Vamos voltar para Apocalipse 14, verso 4, vamos dar uma olhada lá: 

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. 

4. These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the 
Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to 
the Lamb. 

 

Se os 144.000 são os bebês mortos por Herodes, certamente eram virgens, e quando continuamos a ler o verso 

seguinte, verso 5, está escrito que eles eram sem culpa. Isto faz sentido, pois os bebês assassinados por Herodes nunca 

chegaram a ter idade suficiente para que pudessem cometer violência, ou engano, ou mentira. 

E, conforme já vimos, o texto diz ainda que eles foram ofertados como os primeiros frutos, as primícias, assim como 
também é dito sobre Jesus. 

Interessante o que as Escrituras nos revelam a respeito deles, não é mesmo? 

 



Voltando agora para Apocalipse capítulo 7, versos 1-3: 

1. E depois destas coisas eu vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, 
para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 

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. 

Será que encontramos alguma outra passagem na Bíblia que fala de quatro ventos?  

Sim. Em Ezequiel capítulo 37. Vamos ver aqui aquela profecia sobre “os ossos secos”: 

 
Ezequiel, capítulo 37, versos 1 a 11: 
 

1. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um 
vale que estava cheio de ossos, 
 
2. e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto; e eis que eles estavam muito secos. 
3. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. 
 
4. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do 
Senhor. 
 
5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis; 
 
6. E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em 
vós e vivereis; e sabereis que eu sou o Senhor. 
 
7. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, e eis que uma 
agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. 
 
8. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima; mas não 
havia fôlego neles. 
 
9. Então, ele me disse: Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: Assim diz o Senhor Deus: 
Vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. 
 
10. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se 
levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. 
 
11. Então, ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel; eis que eles dizem: Nossos ossos 
se secaram, e nossa esperança está perdida; nós estamos cortados fora por nossas partes. 

 
 
 “estes ossos são toda a casa de Israel” (v.11) = eles representam toda a casa de Israel  

Interessante, não é mesmo? 

Os 144.000 israelitas também representam um exército extremamente grande (v.10), de todas as tribos de Israel (v.11). 

Continuando nossa leitura em Ezequiel 37, o verso seguinte diz: 

12. Portanto, profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, 

e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel. 

Diz o texto acima: “e vos trarei à terra de Israel”  



Aqui Deus está dando a Ezequiel uma profecia, Deus está dizendo que dará vida àqueles ossos secos, e os trará de volta 

à sua terra. (v.12)  

Bem, se os 144 mil forem mesmo os bebês mortos, faz todo sentido, pois eles eram sem pecado, não havia mentira em 

suas bocas, eram virgens, e também por terem sido chamados, assim como o próprio Jesus, de primícias, ou primeiros 

frutos. 

Em Isaías 53:8, o que o profeta nos diz sobre Jesus? 

8.Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento; e quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi 

cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo foi ele chagado. 

8. He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of 

the land of the living: for the transgression of my people was he stricken. (King James) 

 

Diz o texto que ele foi “cortado da terra dos viventes” = he was cut off out of the land of the living 

Em Ezequiel 37:11 encontramos a mesma expressão “cortado” no sentido de ser extirpado, eliminado: 

11. Então, ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel; eis que eles dizem: Nossos ossos 

se secaram, e nossa esperança está perdida; nós estamos cortados fora por nossas partes. (*estamos 

cortados/eliminados de Israel) 

11. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel: behold, they say, Our bones 

are dried, and our hope is lost: we are cut off for our parts. 

 

Parece haver uma forte conexão entre Jesus e os 144.000 de Apocalipse.  

Esta conexão parece estar muito relacionada aos bebês assassinados por Herodes na época da 1ª vinda de Jesus, assim 

também como na profecia sobre a sua segunda vinda. 

Vamos conferir mais uma vez o texto em Jeremias, citado em Mateus 2:17 e 18, onde lemos: “não chore por estes bebês 

mortos.” 

 Mas por quê?  Por que não deveria chorar pelos bebês assassinados?  

Porque “eles voltarão”, diz o texto em Jeremias, “eles voltarão para as suas próprias fronteiras.” (Jr 31:17) 

Jeremias 31.15 a 17 diz: 

15. Assim diz o Senhor: Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação, e choro amargo. Raquel chorando pelos seus 

filhos, recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque eles já não existem. 

16. Assim diz o Senhor: Refreia tua voz do choro, e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada, 

diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. 

17. E há esperança em teu final, diz o Senhor, que teus filhos voltarão para as suas próprias fronteiras. 

Esta passagem do profeta Jeremias, citada em Mateus 2:17-18 sobre o infanticídio cometido por Herodes, nos revelou 

muitas coisas importantes ao buscamos conhecer o texto citado no AT. 

E em Ezequiel 37.12 lemos: 

12. Portanto, profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, 

e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel. 



Satanás pensou que poderia matar o Messias assassinando todos aqueles bebês em Israel no tempo do seu nascimento, 

mas ele não conseguiu, pois Jesus escapou. Mas talvez Deus tenha predito, ‘vou remir todos estes bebês, tenho um 

plano para eles no futuro’.  

Ao que nos parece, lendo todos estes versos, os 144.000 podem ser os bebês assassinados por Herodes; e Jesus, quando 

foi para o céu, pode tê-los levado consigo. Talvez isto explique o fato de Jesus ser chamado de “primícias” (no plural), 

assim como os 144.000 em Apocalipse.  

É uma possibilidade que nos parece muito provável pelo que nos apontam os versos examinados até aqui nas Escrituras. 

Então, algum dia, Deus enviará os 144.000 juntamente com Jesus e eles serão um grande exército, representando todas 

as doze tribos de Israel e estarão aqui nos últimos dias, profetizando e testemunhando antes do arrebatamento, no 

período final da grande tribulação, e também no tempo da ira de Deus. 

Conforme vimos em Ap.7:4, Deus irá selar suas testas para que fiquem imunes aos juízos que sobrevirão os habitantes 
da terra no tempo da ira de Deus (Ap.9:3-4), período este que terá início após a grande tribulação e o arrebatamento. 

Vamos relembrar o texto em Apocalipse 9:3-4, sobre o relato da quinta trombeta do juízo de Deus: 

3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. 

4. E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, 

mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. 

 

Será que eles irão pregar? Irão fazer milagres?  Ao que tudo indica, estes 144.000 homens israelitas estarão trabalhando 

para Deus, estarão a serviço do SENHOR. 

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 (Ap.14:6) 

A Bíblia é realmente um livro fascinante. 

Ao examinarmos todos estes versos nas Escrituras, parece provável que os 144.000 sejam de fato os bebês mortos.  

Apresentamos este estudo na esperança de que Deus revele a verdade a cada um. 

Mas lembre-se, o mais importante a ser ensinado está em 1 Coríntios 15.1-4: 

1. (...), irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual 

também estais firmes; 

2. pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que eu vos preguei, se não crestes em vão. 

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; 

 

Esta deverá ser a verdade principal do nosso ministério. Ensinar às pessoas o Evangelho – as Boas Novas – e como 

podem alcançar a salvação que está no sacrifício de Jesus na cruz. 

Saber quem são os 144.000 não é tão importante, certamente não somos nós. Seja lá quem for, eles estão no futuro 
(não muito distante), mas isto não nos afeta hoje. 

O que importa hoje é que vivemos no tempo da graça, a salvação está ao nosso alcance, e é nosso dever mostrar o 
Caminho que leva à salvação aos outros.  



Em João 14 verso 6 está escrito: 

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; nenhum homem vem ao Pai, senão por mim. 

 

Em 1Timóteo 2:5-6 lemos: 

5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, 

6. o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 

 

Nós somos salvos por meio da fé, por confiarmos no sangue da expiação de Jesus Cristo, por crermos no Evangelho.  

Em Atos 20:28 está escrito: 

Tenham cuidado, pois, de vós mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 
supervisores, para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. 

Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you 
overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. 

 

Em Romanos 5:8-9  

8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. 

9. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele.        
(por meio do sangue de Jesus) 

E Romanos 8:15-16 lemos: 

15. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o Espírito de 
adoção, pelo qual clamamos: Aba, Pai. 

16. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. 

 

A Bíblia é um livro fascinante e encorajamos você a estudá-la, como também a verificar sempre as referências no AT 
quando estiver lendo o NT, pois assim você poderá encontrar muitas informações valiosas que o ajudarão a 
compreender melhor o tema ou o texto que você estiver estudando. 

Algum dia saberemos com toda certeza quem são os 144.000. 

Que este estudo possa ter edificado a sua vida. Compartilhe, divida este estudo e a mensagem da salvação com outros 
para que também sejam alcançados e recebam a Vida Eterna em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém! 

 

Deus abençoe! 

 
FONTE PRINCIPAL: King James Bible 1611 

 
http://www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible/ 

 

 

Atualizado em 29/01/2019 

 

http://www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible/


Texto Complementar: 

O Reino Unido - 1.100 a. C 

Até a morte do rei Salomão, era um só Reino, O Reino Unido. Após sua morte, houve contenda entre seu filho Roboão, 1Reis 

11.43 e Jeroboão filho de Nebate 1Reis 11.26, e o Reino foi dividido em dois: o reino de Israel e o reino de Judá. 

Jeroboão e toda a Congregação de Israel vieram até Roboão, pedindo que ele aliviasse o jugo da dura servidão da qual o 
reiDavi submetia o povo -  1Reis 12.4  

Roboão pediu conselho aos anciãos, que o aconselhou o seguinte: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e, 
respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. 1Reis 12.7 

Porém, Roboão recusou este conselho e foi em busca do conselho dos jovens que haviam crescido com ele. 1Reis 12.8 Os 

jovens o aconselharam que ele deveria dizer assim: Se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso 

jugo; meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões - 1Reis 12.11 

Roboão seguiu o conselho dos jovens, provocando nas 10 tribos uma revolta, causando assim a divisão do Reino. 

A ameaça de Roboão a respeito do trabalho dobrado causou uma rebelião e dividiu a nação. Assim se desligaram os israelitas 

da casa de Davi até ao dia hoje - 1Reis 12.19. 

FONTE: https://pt.scribd.com/doc/95007524/DIVISAO-DO-REINO-TRIBOS-DE-ISRAEL  

Em Gênesis 35:23-26 os filhos de Jacó eram doze em número e seus nomes eram os seguintes: Ruben, Simeão, Levi, Judá, 

Issacar, Zebulon, José, Benjamin, Dã e Naftali, Gade e Aser.  

Dentre estes doze filhos, onze deram origem aos nomes de tribos de Israel, pois na época da divisão das terras entre as tribos, 

José não teve uma tribo com o seu nome, mas os seus dois filhos receberam a honra de formarem a décima segunda e a 

décima terceira tribos: Efraim e Manassés. Enquanto que a tribo de Levi, filho de Jacó, foi separado para o sacerdócio, e não 

recebeu um território próprio. 

Portanto, os filhos de José: Manassés e Efraim, foram considerados parte das tribos de Israel, estes ficaram no lugar de Levi e 

José na posse de terras, pois o seu avô Jacó os considerou como seus próprios filhos. 

Todavia, é importante observar que em Apocalipse 7:4-8 as doze tribos de Israel dos 144 mil selados são: Judá, Rúbem, Gade, 

Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulom, José e Benjamim. Ou seja, Dã e Efraim foram excluídos, enquanto 

que o nome de José (pai de Efraim e Manassés) foi incluído. (Levi está no lugar de Dã, e José no lugar de Efraim). 

 “Apesar desta suposta irmandade as tribos não teriam sido sempre aliadas, o que ficaria manifesto na cisão do reino após a morte 

do rei Salomão. Com a extinção do Reino de Israel ao norte, as dez tribos desapareceriam exiladas por Sancheriv (Senaqueribe) rei 

Assírio. As outras tribos restantes (Judá, Benjamim e Levi) constituiriam o que hoje chama-se de judeus e serviria de base para sua 

divisão comunitária (Yisrael, Levi e Cohen).” FONTE: Wikipédia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribos_de_Israel  

Nº Gênesis 35:23 a 26 Livro de Josué, a partir do cap. 13 Apocalipse 7:4 a 8 

Os Filhos de Jacó: A divisão das terras: As 12 Tribos dos 144 mil selados: 

1 Rúbem  Rúbem 2 - Rúbem  

2 Simeão  Simeão 7 - Simeão 

3 Levi (Separado para o sacerdócio. Dt. 18:1,2) Não recebeu território (Cf. Josué 13:14) 8 - Levi 

4 Judá Judá  1 - Judá 

5 Issacar  Issacar 9 - Issacar 

6 Zebulom Zebulom 10 - Zebulom 

7 (José) *Os dois filhos de José receberam terras. 11 - José 

8 Benjamim Benjamim 12 - Benjamim 

9 Dã Dã                                                   foi excluído   1Reis15:25-30; Oséias4:17; Dt.29:14-29 

10 Naftali Naftali 5 - Naftali 

11 Gade  Gade 3 - Gade 

12 Aser Aser 4 - Aser 

13  *Manassés (filho de José) 6 – Manassés 

14  *Efraim (filho de José)                    foi excluído   1Reis15:25-30; Oséias4:17; Dt.29:14-29 

 

https://pt.scribd.com/doc/95007524/DIVISAO-DO-REINO-TRIBOS-DE-ISRAEL
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senaqueribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribos_de_Israel


                                                                                 
FONTE: https://institutoparacleto.org/2010/02/21/juizes-uma-proposta-de-governo-moderna-entre-as-nacoes/  

 

FONTE: https://www.passeidireto.com/arquivo/49867794/reino-apos-morte-de-salomao 

https://institutoparacleto.org/2010/02/21/juizes-uma-proposta-de-governo-moderna-entre-as-nacoes/
https://www.passeidireto.com/arquivo/49867794/reino-apos-morte-de-salomao


 


