
 



“Não desprezeis as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retende o que é bom.” 1Te 5:20,21 (v. Is 8.20) 

 

FÉ – FIDELIDADE – PERSEVERANÇA 

Apocalipse 6 x Mateus 24 

Bíblia King James 1611 e NVI Nova Versão Internacional 

 

No livro de Apocalipse, capítulo 6, inicia-se a abertura dos Selos do Livro que o Cordeiro recebeu das mãos de DEUS, no 

capítulo 5. 

A partir do capítulo 6 lemos a narrativa dos eventos dos últimos dias.  

Os capítulos anteriores são basicamente de cunho introdutório. 

 

“O Início das Dores” até o “Dia do Senhor” 

- PARTE I - 

Apocalipse, Capítulo 6 

Ao compararmos Apocalipse 6 com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, é notável perceber a exatidão com que estes 

capítulos estão alinhados. Trata-se de uma mesma cronologia de eventos. 

Existe um paralelismo entre estes capítulos. (Apocalipse 6 / Mateus 24 / Marcos 13 / Lucas 21.) 

O estudo aqui apresentado faz uma abordagem paralela entre Apocalipse capítulo 6 com Mateus 24 (e ainda com Lucas 

21 e Marcos 13).  

No final deste estudo, veremos como os eventos narrados nestes capítulos estão alinhados numa mesma ordem 

cronológica, onde estes se repetem e se complementam mutuamente nos quatro capítulos citados. Para facilitar nosso 

estudo, vamos tomar por base Mateus 24. 

Ambos os capítulos – Apocalipse 6 e Mateus 24 – culminam com o evento do ‘escurecimento do sol e da lua e das 

estrelas caindo’. Um evento muito citado nas Escrituras: trata-se de um sinal determinante da Vinda do “Dia do Senhor”, 

conforme veremos. 

Confira o estudo abaixo e acompanhe cada trecho na sua própria Bíblia. 

 

Apocalipse 6: 1,2 –  1º SELO 

 1  
Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de 
trovão: “Venha!”  

 2  
Olhei, e diante de mim estava um CAVALO BRANCO. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma 
coroa; ele cavalgava como vencedor determinado a vencer.  

 

Ao prosseguirmos neste estudo (e verificarmos a sincronia com os demais capítulos citados) entenderemos cada vez mais 

sobre este personagem, o cavaleiro montado no primeiro cavalo em Ap.6. 

Este cavaleiro montado no cavalo branco representa o anticristo. Ele ainda não está no auge do seu poder, mas diz o 

texto que ele seguia “como vencedor, e determinado a vencer.” Ap.6:2 
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Bem mais adiante no livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 11, também encontramos um cavaleiro num cavalo 
branco. Este cavaleiro de Ap.19 representa o verdadeiro Cristo, o Messias, JESUS, conforme veremos ao longo do estudo 
deste livro. 

Confira o que está escrito sobre este cavaleiro de Apocalipse 19: 

11  
Vi os céus abertos e diante de mim um CAVALO BRANCO, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e 
guerreia com justiça. Apocalipse 19:11 

Este é Jesus, o verdadeiro Cristo. 

 

1  
Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de 
trovão: “Venha!”  

 2  
Olhei, e diante de mim estava um CAVALO BRANCO. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma 
coroa; ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6:1-2 

Este é o anticristo 

 

Observe que o cavaleiro de Apocalipse 19 é chamado de “Fiel e Verdadeiro” e que Ele julga com justiça. Este é Jesus. 

Já o cavaleiro do cavalo branco narrado em apocalipse 6:1-2 é alguém se passando pelo cristo, um falso cristo – O 
anticristo. 

Deus usou a figura do cavalo branco em ambas as passagens, demonstrando que o anticristo é alguém que tenta imitar 
Jesus, alguém querendo se passar pelo Cristo. 

O paralelismo simbólico na descrição dos dois cavaleiros (Ap 6.2 e Ap 19.11, ambos montados num cavalo branco) denota 
que o anticristo é alguém tentando se passar pelo Messias. Assim como em muitos outros aspectos, conceitos e 
ensinamentos, Satanás sempre tenta imitar, copiar, inverter e torcer o que as Escrituras nos ensinam, com o intuito de 
enganar, matar e destruir o homem. Esta é uma estratégia antiga de Satanás, e ele vem usando este tipo de estratégia 
desde o início da criação. 

Vejamos alguns pontos deste primeiro cavaleiro de Apocalipse 6:1-2 

- O arco é uma arma de guerra 

- “foi-lhe dada uma coroa”  

Quem lhe dá a coroa? Em apocalipse 13.2 lemos: 

“O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade.” 

O dragão é Satanás, o diabo. (Cf. Ap. 12:9 e Ap. 20:2) 

Vejamos agora o que consta em Mateus 24 sobre este primeiro evento, o surgimento do anticristo, o primeiro selo de 
Ap.6. 

Em Mateus 24, lemos: 

3  
Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: “Dize-
nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?”  

 4  Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane.  

 5  Pois muitos virão em meu nome, dizendo: “Eu sou o Cristo!” e enganarão a muitos.  

 

Os discípulos estão perguntando a Jesus qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos.  

A primeira advertência e sinal que Jesus apresenta é a vinda de muitos que virão em seu nome, dizendo ser o Cristo. 

Jesus nos adverte: “Cuidado, que ninguém os engane.” 



Em consonância ao que Jesus nos adverte, veja o que João escreve a respeito da vinda do anticristo em 1 João 2.18: 

18 
Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos 
anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 

 

João está dizendo: 

- O anticristo – singular – está vindo = no futuro 

-Já agora (no presente), muitos anticristos (no plural) têm surgido  

João está falando de muitos anticristos, mas ele também fala do anticristo que virá, no futuro. 

 

Em 2 Tessalonicenses 2.1-4 o apóstolo Paulo escreve: 

1  Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês 

 2  
que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta 
supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado.  

 3  
Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado 
o homem do pecado, o filho da perdição. 

 4  
Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-
se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus.  

 

Então, o que Paulo está dizendo aos tessalonicenses? Quem virá primeiro? Jesus Cristo, ou o anticristo? 

O anticristo virá primeiro. 

Assim como Jesus nos adverte, também o apóstolo Paulo nos adverte veementemente: 

“não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente 
vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado.”  

Quando o anticristo aparecer, virá com poder e fará grandes sinais e prodígios. Muitos crerão que ele é o Cristo e serão 
enganados. (Mt 24.24,25; Ap 13.13,14). Assim como Jesus, Paulo também expressamente nos adverte: “Não deixem que 
ninguém os engane” (2 Te 2:3) 

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

Vejamos qual será a seqüência deste evento narrado em Ap. 6:1-2 e Mt 24:4-5, quando Jesus abre o segundo selo: 

Apocalipse 6: 3,4 – 2º SELO: 

3  Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: “Venha!”  

 4  
Então saiu outro cavalo; e este era VERMELHO. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que 
os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. 

 
2º SELO = o cavaleiro do segundo evento representa guerras, diz o texto que recebeu poder parar tirar a paz da terra, e 
fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Vemos que, após o aparecimento do anticristo, teremos o mundo 
inteiro em guerras.  

E o que Jesus relata em Mateus 24, logo após nos advertir para que não nos deixemos enganar por ninguém que venha se 
passar por ele? 

Mateus 24.6-7: 

6  
Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas 
aconteçam, mas ainda não é o fim.  



 7  Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. 

 

Jesus nos fala de GUERRAS: “Nação se levantará contra nação”, exatamente o que está relatado no segundo selo, em 
Ap.6. 

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

Vamos ao terceiro selo. 

Apocalipse 6: 5,6 – 3º SELO: 

5  
Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: “Venha!” Olhei, e diante de mim estava 
um CAVALO PRETO. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança.  

 6  
Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: “Um quilo de trigo por um denário, e 
três quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho!”  

 

Para compreendermos o significado deste terceiro cavaleiro montado no cavalo preto, precisamos entender alguns 
conceitos. 

No livro de Mateus (Mt 20.1-16) há uma parábola onde podemos verificar quanto valia um denário.  Esta unidade 
monetária era equivalente a um dia de trabalho. Veja: 

 2  
Ele combinou pagar-lhes um *denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha.  
*O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal; também nos versículos 9, 10 e 13.  

 

Imagine ir ao supermercado e pagar o equivalente a um dia de trabalho por um quilo de trigo, ou por três quilos de 
cevada. (!) 

Em termos da economia brasileira, nos dias atuais (2018), em média, por um dia de trabalho braçal, um trabalhador 
recebe em torno de 100,00 a 250,00 reais. (diária de uma faxineira, pedreiro etc.) 

Imagine então pagar algo em torno de 100,00 / 250,00 reais por um quilo de farinha(!) 

Esta alegoria representa fome em curso. 

Quando os preços sobem? 

Na lei da oferta e da procura, quando a procura é muito maior do que a oferta os preços sobem. O que retrata um 

período de escassez de alimentos.  Poucos alimentos para muita gente = os preços aumentam.  E aumentando tanto 

assim os preços dos alimentos nem todos terão acesso ou, ao menos, não na quantidade necessária para seu sustento. O 

que leva indubitavelmente à FOME. 

Ainda no terceiro selo, ao final deste verso lemos: “(...) e não danifique o azeite e o vinho!”  

Neste texto, o azeite poderia representar o Espírito Santo e o vinho poderia estar representando o sangue de Cristo. Seria 

este texto uma alegoria de que Deus sustentará o seu povo na terra durante este período de fome, assim como fez com 

os israelitas no deserto? Aqueles que crêem na remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e são selados com o Espírito 

Santo seriam sustentados durante este tempo de fome na terra, descrito no 3º selo? Seriam estes os que não sofrerão o 

dano da fome, descrito nesta passagem?  Fica aqui uma reflexão sobre esta parte final deste texto. “(...) e não danifique o 

azeite e o vinho!” 

Em consonância ao que lemos no terceiro selo, o que Jesus relata em Mateus 24? Vejamos: 

7  
Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em 
diversos lugares. 

 8  Tudo isso será o início das dores.  (Bíblia King James 1611) 

(Confira também Mc 13:8 e Lc 21:11) 



Em Mt 24:7, após relatar guerras, Jesus relata fomes, exatamente na mesma seqüência do que acabamos de ler em Ap. 
6:5-6. 

Recapitulando: 

Vimos até aqui no primeiro selo o anticristo vindo como vencedor e determinado a vencer, ele ainda não está em plenos 
poderes, mas caminha para isto, caminha para conquistar, para vencer; 

No segundo selo vimos guerras – nação conta nação; 

No terceiro selo vimos esta incrível alta de preços dos alimentos, correspondendo ao que Jesus fala na seqüência em 
Mateus 24: “haverá fomes”.  

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

Vejamos agora o que vem depois, com o quarto selo: 

Apocalipse 6: 7,8 – 4º SELO: 

7  Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: “Venha!”  

 8  
Olhei, e diante de mim estava um CAVALO AMARELO. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de 
perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio 
dos animais selvagens da terra.  

(Redução drástica da população da terra: ¼) 

O 4º selo relata morte em grande escala: “foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra” Um quarto da terra 

representaria, nos dias de hoje, quase dois bilhões de pessoas sendo mortas por guerras (espada representa guerra), pela 

fome, por pragas/epidemias e por meio de animais selvagens. Na versão em inglês da Bíblia King James, lemos “bestas da 

terra”.  

Veja que o nome do cavaleiro do quarto selo é MORTE, e o INFERNO (Hades) o seguia de perto. E diz o texto: “foi-lhes 

(plural) dado poder sobre um quarto da terra”, ou seja, o poder foi dado à morte e ao inferno para matar pessoas. 

Os que morrem estão sendo recolhidos pelo Hades/inferno, que seguia a MORTE. Creio que aqui, mais uma vez, este 
texto traz uma alusão de que Deus trará livramento para o seu povo na terra durante este período de grande 
mortandade, relatado no quarto selo.  (Cf. Salmo 91:5-10) 

Veja o que diz Mateus 24.7-8 sobre isso, logo após “fomes”: 

7  (...) e haverá fomes, e pestes*, e terremotos em diversos lugares. 

 8  Tudo isso será o início das dores. (Mt 24:7,8 - Bíblia King James 1611) 

* (pestes = pestilências = epidemias) 

Em conformidade com  Mt 24, em Lucas 21:11 lemos: 

11  
Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais 
provenientes do céu.  

 

Temos assim: 

1º SELO 2º SELO 3º SELO 4º SELO 

ANTICRISTO GUERRAS FOMES MORTANDADE (¼ da 
população) 

Morte em grande escala 

 

Nesta seqüência destes eventos, vejamos o que revela o 5º selo. 

Apocalipse 6: 9 a 11 – 5º SELO: Mártires – A Grande Tribulação: Perseguição aos santos 



9  
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da 
palavra de Deus e do testemunho que deram.  

 10  
Eles clamavam em alta voz: “Até quando, ó Soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da 
terra e vingar o nosso sangue?”  

 11  
Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se 
completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles.  

 

Vemos aqui, no quinto selo, os cristãos que foram mortos pela causa de Cristo. 

Vejamos o que encontramos sobre isso em Mateus 24. 

Mateus 24:9-11 

 9  
Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as 
nações por minha causa.  

 10  Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros,  

 11  e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.  

 

Jesus está dizendo que por causa do seu nome, seremos odiados por todas as nações da terra. O que Jesus relatou até 
aqui em Mateus 24, está em conformidade com os primeiros selos que estudamos em Apocalipse, capítulo 6. 

Em Mateus 24:22 Jesus nos diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. 

Todavia, observe que até aqui a terra ainda não está sendo julgada. O juízo de Deus – a ira de Deus – ainda não foi 
derramado sobre a terra. Ao lermos o quinto selo, verificamos que não se trata da ira de Deus. Pois os mártires dizem:  

“Até quando, ó Soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?” 

Isto demonstra que os eventos dos primeiros quatro selos - nem tampouco o quinto selo - não representam a ira de Deus. 
São cristãos sendo mortos pela causa de Jesus Cristo. Não é Deus perseguindo o seu próprio povo, mas o diabo, o 
anticristo.  

Isto fica muito claro no quinto selo, os mártires estão ansiosos para que se inicie o tempo de juízo e da ira de Deus sobre a 
terra.  

Deus ainda não fez isso, ele fará em breve, mas é dito a eles que esperassem apenas mais um pouco “até que se 
completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles.” (Apocalipse 6:11) 

 

Recapitulando: 
1º SELO = ANTICRISTO (Mt 24.4,5) 
2º SELO = GUERRAS (Mt 24.6,7a) 
3º SELO = FOMES (Mt 24.7b) 
4º SELO = MORTES EM GRANDE ESCALA = guerra, fome, terremotos, pestilências, epidemias (Mt 24.7,8 e Lc 21.11) 
5º SELO = MÁRTIRES = perseguição e morte dos cristãos (Mt 24.9-10; 21-22) 

 

Vamos conferir abaixo, em Mateus 24:9-22, outros detalhes que Jesus nos relata sobre este período: 

9 
Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as 
nações por minha causa. (Cf. também Mt. 10:16 a 22) 

10 Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, 

 11  e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.  

 12  Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará,  

 13  mas aquele que perseverar* até o fim será salvo. 



 14  
E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho** a todas as nações, e então virá o 
fim. 

 15  
Assim, quando vocês virem “o sacrilégio terrível” [123], do qual falou o profeta Daniel, no Lugar Santo — quem lê, 
entenda —[123] Dn 9.27; 11.31; 12.11  

 16  então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes.   

 17  Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma.  

 18  Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto.  

 19  Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando!  

 20  Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado.  

 21  
Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais 
haverá.* 

 22  
E, se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele 
tempo será encurtado. 

 

* Veja no que consiste a perseverança dos santos, em Apocalipse 13.10: 

10  
Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada 
haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. (Cf. tmb Ap.12.11; Ap.14.9-12; Ap. 20:4b; Ap. 2.10) 

 
**Quão grande será o testemunho de fé para o mundo por aqueles que permanecerem fiéis até a morte no tempo da tribulação! 

11  
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; diante da morte, não 
amaram a própria vida. Apocalipse 12.11 

 

Até o 4º selo a profecia nos relata o “início das dores”, ou seja, vimos o surgimento do anticristo, vimos guerras, o mundo 
inteiro em guerra, vimos fomes, mortandade em grande escala por pestilências, doenças, terremotos. Em Mateus 24, 
Jesus chama estes eventos de “início das dores”. 

Ao abrir o 5º selo, vemos as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e 

lhes é dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam 

ser mortos como eles. A esta perseguição aos cristãos Jesus chama de grande tribulação (Mt24:21-22). É quando o povo de 

Deus começa a ser perseguido no mundo inteiro, sistematicamente (Mt 24:9).  

Em Mateus 24, Jesus diz que quando virmos a abominação da desolação – o sacrilégio terrível – então haverá Grande 

Tribulação. 

Todos os eventos anteriormente relatados podem ser caracterizados como um período de tribulação, um período de 

sofrimentos, de grande aflição, mas quando o evento da abominação da desolação toma lugar, então se inicia a fase da 

grande tribulação. É quando a perseguição aos cristãos se intensificará.  

As perseguições anteriores são progressivas até o momento da abominação da desolação quando, então, começa a 

grande tribulação, relatada por Jesus. Em Mateus 24:15-22 Jesus nos diz exatamente quando este tempo da grande 

tribulação se inicia, e cita o profeta Daniel. “- quem lê, entenda -“ 

É quando o anticristo chega ao auge do poder, ele assume o poder total no meio de um tratado de sete anos, relatado 

por Daniel, ao que comumente chamamos de septuagésima semana de Daniel. Trata-se de uma semana de anos, ou seja, 

um tratado que terá duração de sete anos. 

Lendo Daniel 9:27 e 12:11, vemos que na metade da semana ou, mais exatamente, na metade deste tratado de sete anos 
será colocado o “sacrilégio terrível”, também chamado de “abominação da desolação”. 

27 
Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à 
oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está 
decretado. Dn 9:27 



11  Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá mil e duzentos e noventa dias. Dn 12.11 

 

Depois do “meio da semana” – quando será colocado o “sacrilégio terrível” – teremos ainda 1.290 dias, que 

correspondem a segunda “metade da semana”, ou seja, 3 anos e meio: 365d + 365d + 365d + 195 dias   [195 = 6 meses e alguns 

dias] 

Em apocalipse 13:5, lemos que à besta, ou seja, ao anticristo, será dada autoridade para agir durante 42 meses, o que 

também corresponde a três anos e meio. (12m + 12m + 12m + 6m = 42m) = a segunda metade da septuagésima semana 

de Daniel. 

Porém, Jesus nos dá uma mensagem importante a este respeito. Jesus diz que, por causa dos eleitos, este tempo - os dias 

da grande tribulação - será abreviado. Se estes dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. 

 22  
E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos eleitos serão abreviados 
aqueles dias. Mt 24:22 – K.James e Almeida Corrigida e Revisada 

 

A razão disso é porque quando estudamos este tempo de tribulação e, depois, o período da grande tribulação em 

Apocalipse capítulo 13, verificamos que ninguém será capaz de comprar nem vender durante este período, a menos que 

você adore o anticristo e receba a sua marca. Todos aqueles que não aceitarem a marca serão perseguidos e mortos. É 

assim que chegaremos a números surpreendentes de mártires, de cristãos sendo mortos pela causa de Jesus Cristo, visto 

também no 5º selo e em Mateus 24. Enquanto cristão você terá uma sentença de morte sobre a sua cabeça. É por isto 

que será um tempo de grande, grande tribulação, será um tempo muito duro para os cristãos fiéis a Jesus Cristo. 

Imagine então se este tempo de perseguição fosse durar todo período da segunda metade da semana, 42 meses, ou três 

anos e meio. Conforme Jesus nos diz, nenhuma carne se salvaria, nenhum cristão sobreviveria por tanto tempo, dadas as 

circunstâncias relatadas no capítulo 13 de Apocalipse. O anticristo estará no auge do seu poder, e terá plenos poderes 

durante todo o período restante, ou seja, durante 42 meses, conforme vemos em Apocalipse 13.5 [até o final da 

septuagésima semana de Daniel.] 

5  
À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir 
durante quarenta e dois meses. Apocalipse 13.5 - [12 + 12 + 12 + 6 = 42 meses = três anos e meio] 

 

Como os cristãos sobreviveriam a um período tão longo de perseguição, dada toda a tecnologia de controle disponível, 

inclusive já nos dias atuais? Tecnologias cada vez mais inovadoras, modernas e eficientes estão sendo criadas 

continuamente com este fim, de alcançar um controle total sobre a população mundial, tais como os diversos controles 

de segurança já em operação: câmeras de monitoramento, pontos de fiscalização, monitoramento via satélites, GPS, 

microchip, etc.  

Por esta razão é que Jesus nos diz que estes dias serão abreviados, do contrário, nenhuma carne se salvaria.  

“mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados” Mt 24:15-28 

Na profecia de Daniel, em Dn 12.12 lemos: 

12 Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos mil trezentos e trinta e cinco dias. Dn 12.12 

 

Sendo assim, nem todos cristãos serão assassinados/executados, muitos cristãos fiéis a Jesus sobreviverão e conseguirão 

chegar até os 1.335 dias, relatados em Daniel 12:12. 

 

Confira na ilustração, a seguir: 



 

 

Vamos conferir o gráfico acima com os textos abaixo de Daniel: 

27 
Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à 
oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está 
decretado. Dn 9:27 

 

11  Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá mil e duzentos e noventa dias. Dn 12.11 

 

Em Mateus 24:13 lemos que todo aquele que perseverar até o fim, será salvo. 

8  Tudo isso será o início das dores. (Tudo que Jesus relatou antes, até aqui) 

 9  
Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as 
nações por minha causa.  

 10  Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros,  

 11  e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.  

 12  Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará,  

 13  mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:8-13 

 

No verso 13, acima, “mas aquele que perseverar até o fim será salvo” Jesus está falando no sentido de perseverar na fé, 

não temer a morte, perseverar até o fim, ou seja, haja o que houver, mantenha-se fiel ao testemunho de Jesus. 

Algumas pessoas fazem uma interpretação equivocada desta passagem bíblica, pensando que para os cristãos serem 

salvos, no sentido da salvação da alma para vida eterna, eles teriam que sobreviver até o final deste período da grande 

tribulação.  

Mas, mais adiante, nesta passagem, Jesus diz também: 

“E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por causa dos eleitos, tais dias serão 

abreviados.” Mt 24: 22 

Os eleitos já estão salvos, do contrário não seriam chamados de “eleitos”, pois os eleitos são aqueles justificados pelo 

Senhor Jesus, de acordo com Romanos 8.  (Confira o estudo adicional em PDF denominado: “As Promessas a Abraão e ao seu DescendentE”) 

Os eleitos são os que estão em Cristo. O que Jesus está dizendo, portanto, é que por causa dos eleitos tais dias serão 

abreviados. Ou seja, para que sua carne seja salva os dias serão abreviados, de outro modo, seus corpos mortais seriam 

executados. – (Não haveria nenhum eleito para o evento do arrebatamento.) 



Está no sentido de ser resgatado, de receber livramento. Diferentemente do conceito de ser salvo, no sentido de salvação 

da alma como, por exemplo, lemos em Romanos 10.9-10: 

 9  
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será 
salvo.  

 10  Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.  Rm 10:9-10 

 

É importante lembrar o que Jesus nos diz no verso 15. Jesus aponta o “sacrilégio terrível” como sinal que dará início à 

grande tribulação e, sabendo-se que o sacrilégio terrível será colocado numa ala do *templo em Jerusalém, Jesus dá 

instruções específicas para aqueles que estiverem na “Judéia” (versos 16 a 20), pois será lá que esta perseguição sem 

precedentes terá início. 

(* As profecias bíblicas em Daniel e em Apocalipse, assim como em muitos outros textos, apontam para a construção do terceiro templo, em 
Jerusalém.) 

Lembrando que esta perseguição se dará em todo o mundo, conforme Jesus nos relata, por exemplo, em Mt 
24:9,10;13,14;21,22. 

 9  Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Mt.24:9 

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

Na seqüência dos eventos dos primeiros cinco selos, vamos ver agora aquele evento-chave muito importante, 
anteriormente citado. 

– o escurecimento do sol e da lua e as estrelas caindo – 

6º SELO – Apocalipse 6.12-14 

12  
Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina 
negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue,  

 13  
e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento 
forte.  

 14  
O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus 
lugares.  

 

Este mesmo evento é narrado em Mateus 24.29: 

29  
Imediatamente após a tribulação daqueles dias “o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz; as estrelas cairão do 
céu, e os poderes celestes serão abalados” [125]. [125] Is 13.10; 34.4  

 

Confira ainda o que está escrito em Atos 2: 19-21: 

19  Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça.  

 20  O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.  

 21  E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo!” 

 

Parece familiar? 

Veja ainda as seguintes passagens: 

Joel 2:31-32 

31  O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor.  

 32  
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em 
Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar.  



“(...) haverá livramento para os sobreviventes”, diz o texto acima, no sentido de ser resgatado, de receber livramento. 

Diferentemente do conceito de ser salvo, no sentido de salvação da alma, citado em Romanos 10:9-10. 

Naquele tempo - em que o sol e a lua escurecerem – então os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. (os 

sobreviventes da Grande Tribulação) 

Confira ainda Joel 3:14-15 

14  Multidões, multidões no vale da Decisão! Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da Decisão.  

 15  O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão.  

 

Em Joel, Atos e também em Mateus, a salvação a qual se referem estes textos é a salvação física dos que invocarem o 

nome do Senhor - a salvação física dos eleitos – dos que estiverem vivos e permanecerem fiéis, pois está relacionado a 

um evento-chave – o sol e a lua escurecerão – e então virá o dia do Senhor, é quando Jesus virá nas nuvens para buscar 

os seus eleitos. 

E assim, todos nós - os remanescentes em Cristo e que estivermos vivos – seremos resgatados no auge da grande 

Tribulação, vivida neste tempo. 

Portanto, no meio da semana iremos passar por uma Grande Tribulação, mas graças a Deus estes dias serão abreviados. 

Jesus Cristo virá nas nuvens e ira encurtar o nosso tempo de perseguição, vindo ao nosso encontro para nos resgatar! E se 

Ele não fizesse isso, nenhuma carne se salvaria, ou seja, ninguém sobreviveria mais três anos e meio de tão intensa 

perseguição. 

Em 1 Tessalonicenses 4:15-17 /  NVI – lemos: 

15  
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos*, os que ficarmos até a vinda do 
Senhor, certamente não precederemos os que dormem.  

 16  
Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e 
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.  

 17  
Depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor 
nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre.  1Tessalonicenses 4:15-17 - NVI 

 

*os que sobreviverem a Grande Tribulação 

Confira ainda o mesmo texto na Bíblia King James: 

15 Por isso, digo a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que permacermos vivos para a vinda do Senhor, não 
precederemos os que dormem. (os que permacermos  vivos = os sobreviventes da grande tribulação) 

16 Porque o Senhor em pessoa descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus; e os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; 

17 Depois nós, os que permacermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do 
Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1Tessalonicenses 4:15-17 KING JAMES - 1611 

 

O texto também diz que nós, os que estivermos vivos, de maneira alguma precederemos os que dormem: 

 16  
Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e 
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.  

 

Esta é a primeira ressurreição. Sobre a primeira ressurreição, confira Apocalipse 20:4-6 

Continuando a leitura em Mateus 24, vejamos o que mais o Senhor Jesus nos diz neste capítulo tão importante sobre os 

sinais que precedem a sua vinda: 



23  Se, então, alguém lhes disser: “Vejam, aqui está o Cristo!” ou: “Ali está ele!”, não acreditem.  

 24  
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, 
enganar até os eleitos.  

 25  Vejam que eu os avisei antecipadamente.  

 26  
Assim, se alguém lhes disser: “Ele está lá, no deserto!”, não saiam; ou: “Ali está ele, dentro da casa!”, não 
acreditem.  

 27  
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do 
homem.  

 

Quando Jesus vier, Ele vai iluminar o céu de uma ponta à outra. 

Portanto, ninguém precisará ficar se perguntando se Jesus realmente está aqui, se ele já voltou. Pois “todo olho verá”, 

conforme também está escrito em Apocalipse 1:7. 

 7  
Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todos os povos da 
terra se lamentarão por causa dele. Assim será! Amém. Ap.1:7 

 

Portanto, não acreditem se disserem que Jesus está aqui, ou está ali, ou numa câmara secreta, ou no deserto, seja lá 

aonde for. Não acreditem! 

“Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do homem.” Mt 

24:27 

Você saberá que é Ele. Ninguém precisará te dizer ou te contar. 

E isto fica claro em Mateus 24, o arrebatamento não será algo secreto onde as pessoas simplesmente desaparecerão. 

Vamos conferir mais uma vez esta passagem em Mateus 24 e comparar com Apocalipse 6. 

Em Mateus 24 lemos: 

 29  
Imediatamente após a tribulação daqueles dias “o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz; as estrelas cairão do 
céu, e os poderes celestes serão abalados” Is 13.10 

 30  
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do 
homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. 

 

O texto é claro: “todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens” 

Após o sinal no sol, na lua e nas estrelas, Jesus aparecerá vindo do céu nas nuvens. E quem estará se lamentando? Seriam 

os cristãos que estão sendo perseguidos por causa do testemunho de Jesus? Claro que não. São os que não creram no 

nome de Jesus. 

Veja o que diz o texto em Apocalipse, capítulo 6: 

12  
Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina 
negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, 

 13  
e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento 
forte. 

 
O texto está narrando o sinal no sol, na lua e nas estrelas, exatamente o mesmo evento descrito por Jesus em Mateus 
24:29. 
 
Em seguida, veja o que diz o texto de Apocalipse 6: 
 



14  
O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus 
lugares. 

 15  
Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos — todos, escravos e livres, esconderam-se 
em cavernas e entre as rochas das montanhas. 

 16  
Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado 
no trono e da ira do Cordeiro! 

 17  Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá suportar? 

 
Veja, as pessoas estão apavoradas, estão desesperadas. Diz o texto: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele 
que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá suportar? 

Eles estão vendo Jesus vindo nas nuvens e se lamentam, exatamente como Jesus descreve em Mt 24:30, e estão 

desesperados: “Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá suportar?” 

Porque a doutrina do “arrebatamento secreto” é uma falsa doutrina? Jesus mesmo está nos advertindo. Não será algo 

secreto, em segredo, na calada da noite, sem que TODAS as pessoas saibam que Jesus veio. 

Existem muitos filmes sobre o arrebatamento onde os pregadores aparecem lá dizendo, escrevendo ou gravando 

mensagens como: “se eu desaparecer é porque fui arrebatado” e, então, colocam uma série de explicações e orientações 

para os que ficaram do tipo: 

“O que aconteceu? – O arrebatamento” 

“O que virá agora? – A Tribulação” 

“O que devo fazer? – Crer” 

Não é isso o que as Escrituras dizem.  Está escrito que quando Jesus vier, o céu inteiro ficará iluminado de uma ponta a 

outra, e todo olho verá! 

Não somente isso, mas Jesus é claro ao dizer que este dia virá APÓS a tribulação. 

29  
Imediatamente após a tribulação daqueles dias “o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz; as estrelas cairão 
do céu, e os poderes celestes serão abalados” [Is 13.10] 

 30  
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do 
homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:29,30 

 

Portanto, quando Jesus voltará? Qual é a seqüência de eventos que precedem a sua vinda e o arrebatamento? 

- a Grande Tribulação; 

- o sol e a lua escurecerem, e as estrelas caem como uma enxurrada de estrelas cadentes, os poderes celestes serão 

abalados; 

- Jesus aparece no céu;  

- todas as nações da terra o verão – e se lamentarão; 

- Ouviremos um grande som de trombeta!  

Então seremos arrebatados. Confira no verso subseqüente: 

 31  
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de 
uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24.31                                     

 

Este é o arrebatamento! 



Vamos conferir também nas passagens paralelas citadas neste estudo. Em Marcos 13.22-27 lemos: 

 22  
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os 
eleitos.  

 23  Por isso, fiquem atentos: avisei-os de tudo antecipadamente.  

 24  Mas naqueles dias, após aquela tribulação, “o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz; [56] Is 13.10; 34.4 

 25  as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados”[56].  

 26  Então se verá o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.  

 27  
E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do 
céu.  

 

- Quando se verá o sinal do escurecimento do sol, da lua e das estrelas caindo? – Após a Grande tribulação 

- Quando veremos Jesus vindo nas nuvens? –Depois da grande tribulação, e depois dos sinais no sol, na lua e nas estrelas. 

- Quando será o arrebatamento? – Depois da grande tribulação, e depois dos sinais no sol, na lua e nas estrelas - então 
Jesus aparecerá nas nuvens para reunir nos ares os seus eleitos. 

Em Lucas 21.25-28 lemos: 

25  
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido 
e a agitação do mar.  

 26  
Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo; e os poderes celestes 
serão abalados.  

 27  Então se verá o Filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.  

 28  
Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção 
de vocês.  

 

Quando devemos levantar a cabeça e esperar o nosso livramento? Quando começarem a acontecer estas coisas! 

Quais coisas? Que sinais ou eventos devemos esperar até que venha o arrebatamento? 

-A Grande Tribulação; (perseguição do povo de Deus no mundo inteiro) 

- sinais no sol, na lua e nas estrelas;  

- os poderes celestes sendo abalados; 

 - Jesus vindo nas nuvens – Somente os salvos o verão? A Bíblia diz: TODO olho verá; 

- O som da trombeta. 

- Então se levante, erga a cabeça e invoque o nome do SENHOR! - Confira também Atos 2.20,21; Romanos 10.13; Joel 2:31-32 

- O arrebatamento: Seremos reunidos com o SENHOR nos ares! Nosso livramento chegou, Jesus veio nos resgatar! 

- Os que não forem arrebatados terão alguma dúvida do que aconteceu? Claro que não, eles verão Jesus vindo nos 
ares, e ficarão apavorados, e se lamentarão. 

Então, será que a doutrina do arrebatamento secreto (“Left Behind” / “Deixados Para Trás”) está coerente com as 
Escrituras? Claro que não. 

Será que devemos esperar o arrebatamento a qualquer momento, a qualquer instante? Não haverá nenhum sinal ou 
evento que antecede a sua vinda? Não é isto o que Jesus nos ensina. 

Ainda em Mateus 24, lemos um texto importante. Jesus nos diz: 

 28  Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres.  



O que Jesus está dizendo com isso?  

Um cadáver é um corpo morto, representa a morte. Os abutres se alimentam de cadáveres, se alimentam da morte. Onde 

houver um falso cristo, ali estarão os que se alimentam da morte. Portanto, não acreditem quando lhes disserem: “ele 

está aqui, ou ele está ali” estes são falsos cristos, são cadáveres, e quem se alimenta de cadáver são os abutres. Pessoas 

que estão se alimentando de falsas doutrinas, de falsos cristos, são abutres se alimentando da morte. Mas quem se 

alimenta de Jesus Cristo, este tem a Vida. Jesus é o pão da Vida. João 6:35 

Em Lucas 17: 22 a 24, Jesus novamente adverte: 

22  
Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do homem, 
mas não verão.  

 23  Dirão a vocês: “Lá está ele!” ou “Aqui está!” Não se apressem em segui-los.  

 24  Pois o Filho do homem no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu.  

 

Veja o vídeo com a ilustração descrita por Jesus sobre a sua vinda 

 

Vemos, portanto, que aqueles que sustentam a doutrina do arrebatamento antes da tribulação (Pré – Tribulacionismo) 

estão em contradição com o que está escrito em Mateus 24:29-31. 

Não sabemos o dia, nem a hora, como o próprio Senhor Jesus nos diz mais adiante, mas Ele nos deixou uma seqüência de 

eventos que precedem à sua vinda (Mt 24:3-31; Lc 21:7-31; Mc 13:4-30).  

Vamos conferir o que Jesus diz após relatar todos estes eventos: 

32  
Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que 
o verão está próximo. 

 33  Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Mt.24:32-33 

 
O que Jesus está dizendo com esta comparação no verso 32? 
 
Exatamente o que está escrito no verso 33, ou seja, Jesus está dizendo que, ao olhar para a figueira, pela coloração das 
folhas, quando os ramos se renovam e as folhas começam a brotar, as pessoas sabem que o verão está próximo. O sinal 
de que o verão está próximo pode ser visto nos ramos da figueira. E como isto se aplica para nós, neste capítulo de 
Mateus 24? 
 
O que Jesus diz logo a seguir? 

 33  Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Mt.24:33 

 

Que coisas? Do que Jesus está falando?  

Ora, quando virmos todas estas coisas as quais Jesus relata do verso 4 até o verso 30, então saberemos que ele está às 

portas.  

Estes são os sinais que devemos esperar e que antecedem a sua vinda, da mesma maneira como se reconhece a chegada 

do verão, olhando para os ramos da figueira, devemos estar atentos para estes sinais. 

Portanto, quando estes eventos e sinais relatados por Jesus começarem a acontecer, ele nos assegura: 

 34  Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. 

 35  Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mt.24:34-35 

 
Ou seja, todos estes eventos acontecerão numa mesma geração, e será nesta geração que ele voltará.  



E Jesus afirma ainda:  

 36  Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mt 24:36 

 

Muitos pastores usam este versículo isoladamente para sustentar a doutrina do arrebatamento iminente, de que o 
arrebatamento poderia acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. 

Jesus está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Mas, antes, ao longo de todo este capítulo, ele nos relata uma série 
de eventos e sinais que apontam para a sua vinda. Devemos estar atentos a estes sinais, quando todos estes sinais e 
eventos começarem a acontecer, então saberemos que ele está próximo, às portas, vindo para nos buscar. 

E nos adverte que devemos vigiar e orar para estarmos preparados, e de pé no dia da sua vinda. Pois será grande a prova 
que os eleitos terão que passar.  

Veja o que Jesus nos diz em Lucas 21:34-36 

34  
Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e 
aquele dia venha sobre vocês inesperadamente.  

 35  Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra.  

 36  
Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, e estar em 
pé diante do Filho do homem.  

 

Jesus é claro: este dia virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra, e que devemos estar atentos. Para que? 

“para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer” Lc 21:36 

E no final da passagem paralela em Marcos 13, lemos: 

 37  O que lhes digo, digo a todos: Vigiem! 

 

Será que Jesus está dizendo, “o que lhes digo, digo apenas aos judeus.” É isso? Não. Jesus está dizendo: “O que lhes digo, 

digo a todos: Vigiem!” 

Em Lucas 17:33-36, Jesus também adverte: 

33  Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará.  

 34  Eu lhes digo: Naquela noite duas pessoas estarão numa cama; uma será tirada e a outra deixada.  

 35  Duas mulheres estarão moendo trigo juntas; uma será tirada e a outra deixada.  

 36  Duas pessoas estarão no campo; uma será tirada e a outra deixada [75].  

Nesta passagem em Lucas 17, Jesus também está retratando o arrebatamento, mas antes ele diz: 

“Quem tentar conservar a sua vida a perderá” = submetendo-se às exigências do anticristo e adorá-lo, e receber a sua 

marca; 

“(...), e quem perder a sua vida a preservará.” = quem for fiel, se preciso for até a morte, terá a vida eterna. 

Nisto consiste a fé, a fidelidade e a perseverança dos santos, dos eleitos. 

Veja ainda o que Jesus nos diz sobre o tempo da sua vinda, em Lucas 17.26-30: 

 26  Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do homem. 

 27  
O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 
Então veio o Dilúvio e os destruiu a todos. Lc 17:26-30 

 



O que Jesus está nos dizendo aqui? 

No dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos!  

E Jesus continua com outro exemplo: 

 28  
Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, 
plantando e construindo. 

 29  Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. 

 30  Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do homem for revelado. Lc 17:26-30 

 

“no dia em que Ló saiu de Sodoma” = no mesmo dia = choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos! 

Veja: em ambos os casos, Jesus relata livramento seguido imediatamente de juízo, no mesmo dia! 

E Jesus completa, dizendo: Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do homem for revelado. 

Ou seja, no dia em que Jesus vier nas nuvens arrebatar os eleitos, no mesmo dia Deus derramará juízo sobre a terra. 

Exatamente isso podemos observar ao ler o 6º selo, em Apocalipse, capítulo 6. Veja:          

                                                                                                                                                                                                                                

6º SELO – Apocalipse 6:12-14 

12  
Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina 
negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue,  

 13  
eas estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento 
forte.  

 14  
O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus 
lugares.  

 

Conforme já vimos, este é o evento narrado nos evangelhos de Mt24:29,30, Mc 13:24,26 e Lc 21:25,26, o sinal no sol, na 

lua e nas estrelas. (seguindo-se com o aparecimento de Jesus vindo do céu, nas nuvens.)  

E o que vem em seguida, depois do verso 14, acima? 

15  
Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos — todos, escravos e livres, esconderam-se 
em cavernas e entre as rochas das montanhas.  

 16  
Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado 
no trono e da ira do Cordeiro!  

 17  Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá suportar? Apocalipse 6:15-17 

 

Os habitantes da terra estão apavorados, aterrorizados, com muito medo. Porquê? Pois chegou o grande dia da ira de 

Deus e do Cordeiro, Jesus. Deus derramará juízo sobre a terra, exatamente como aconteceu no tempo de Noé e de Ló. 

Estes são os últimos versos do capítulo 6 de Apocalipse. E o que vem na seqüência? Seria o 7º selo? Não.  

O 7º selo só será aberto por Jesus no capítulo 8.  Vamos ver, então, o que acontece no capítulo 7: 

 1  
Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que 
qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. 

 2  
Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a 
quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: 

 3  
“Não danifiquem, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso 
Deus”. 



O que o anjo diz no verso 3? 

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

Veja, nestes primeiros versos do capítulo 7, Deus ainda não começou a derramar a sua ira. O anjo diz para que esperem! 

Logo adiante, ainda em Apocalipse capítulo 7, nos versos 9 a 14, lemos: 

9  
Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, 
tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Ap.7:9 

 

João vê no céu uma imensa multidão que ninguém podia contar, diz o texto que são pessoas de todas as tribos, povos e 

línguas e nações. Quem são estas pessoas? Que multidão é esta tão grande que João diz que não dava pra contar? De 

onde elas vieram? 

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

 14  
Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes 
e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ap.7:13,14 

 

Estas são as pessoas que vieram da grande tribulação, relatada por Jesus! Após o evento do sol, da lua e das estrelas, 

relatado no final do capítulo 6, João vê esta imensa multidão no céu. Aqui João está retratando o arrebatamento, no 

capítulo 7. 

E quanto àqueles que estavam apavorados e com medo da ira de Deus? São os que não creram, e não fazem parte desta 

multidão. Eles agora experimentarão o tempo da ira de Deus. 

O evento dos sinais no sol, na lua e nas estrelas é o que dá início ao Dia do Senhor. Ap.6:17 

O Dia do Senhor é o dia da Vinda de Jesus = do arrebatamento 

 É também O Dia da Ira de Deus = início do juízo de Deus sobre a terra 

Portanto, a vinda do Dia do Senhor se caracteriza pelos sinais no sol, na lua e nas estrelas (cap.6).  É o dia do 

arrebatamento (cap.7), e do início do tempo da ira de Deus (cap.8). Estamos conferindo esta seqüência de eventos 

relatada nos capítulos 6, 7 e 8 de Apocalipse. 

O que acontece no capítulo 8?  

Jesus abre o sétimo selo.  

1  Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. 

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

 3  
Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado 
muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. 

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

 5  
Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra; e houve trovões, vozes, 
relâmpagos e um terremoto. 

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

 7  
O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 
Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. 

 

O que vemos aqui? Inicia-se o tempo da ira e do juízo de Deus.   



O sétimo selo anuncia o tempo do juízo: Sete anjos recebem sete trombetas v.2. Então, no verso 7, o primeiro anjo toca a 

sua trombeta “e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra” – Deus começa a derramar juízo 

sobre a terra. 

Recapitulando: 

- “O início das dores”: anticristo – guerras – fomes – morte em grande escala     (1ª metade da septuagésima semana de Daniel) 

           Selos:      .              1º selo             2º selo         3º selo       4º selo                                                                       

 

- 5ª selo: A Grande tribulação: perseguição dos santos (no meio da septuagésima semana: 1.265 + 70 dias de intensa perseguição = 1.335 dias - 

Dn12:12) 

- 6º selo: O sol e a lua escurecerão e os poderes celestes serão abalados; (após a grande tribulação). Ap. 6:12-13;  Mt 24:29; Mc 13:24; Lc 

21:25,26) 

- A Vinda do Senhor- Jesus vindo nas nuvens - Mt 24:30; Mc 13:26; Lc 21:27 

- “e todas as nações da terra se lamentarão” Mt 24:30 / Ap. 6:17: 

 17  Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá suportar? Ap. 6:17 

 

- O Arrebatamento – Jesus envia seus anjos para reunir os eleitos; Mt 24:31; Mc 13:27; Lc:21:28; Ap. 7:9-14/ Ap.14:14-17 

- 7º selo: O terrível tempo da ira de Deus. (terá início na segunda metade da septuagésima semana de Daniel, após o arrebatamento.) Ap. 8:1-7 

 

Veja na ilustração abaixo a seqüência de eventos e confira na sua Bíblia as referencias bíblicas citadas: Siga os números de 1 a 7: 

 

 

 

Para finalizar este estudo, vamos ler e examinar algumas passagens do Antigo Testamento sobre “O DIA DO SENHOR” 



O Dia do Senhor 

- PARTE II - 

Relembrando: no Novo Testamento, o Dia do Senhor está caracterizado pelos seguintes eventos: 

- escurecimento do sol e da lua 

- estrelas caindo 

- a Ira de Deus 

Vamos voltar para o Antigo Testamento. Em Isaías 13 encontramos uma grande passagem sobre o Dia do Senhor: 

Isaías 13:6-8 

6  Chorem, pois o dia do Senhor está perto; virá como destruição da parte do Todo-poderoso.  

 7  Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá.  

 8  
Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão; eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. 
Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo.  

 

Vemos neste texto em Isaías 13 que os homens estão com medo, estão apavorados, e são comparados a uma mulher em 

trabalho de parto. É exatamente a mesma comparação que se lê sobre o dia do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5: 

1  Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, 

 2  pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 

 3  
Quando disserem: “Paz e segurança”, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher 
grávida; e de modo nenhum escaparão. 1 Te:5:1-3 

 

E ainda: 

4  Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão.  

 

Por acaso, está escrito, “quanto a vocês, irmãos, vocês não estarão aqui” ou “vocês foram arrebatados em Apocalipse, no 

capítulo 4?” Não é isto que as Escrituras nos ensinam. 

O que está escrito é:  

1Tessalonicenses 5: 

4  Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão.  

 

5  Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas.  

 

6  Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios;  

 

Não está dizendo que você não estará lá.  

Não está escrito que “este dia não o surpreenderá de modo algum, já que você estará no Céu!” 



O que está escrito é uma advertência para que você não seja surpreendido como um ladrão, porque você estará atento! 

E por você estar atento, é que não será surpreendido como ladrão. Mas este dia chegará, e nós estaremos lá. De outra 

forma, ao que deveríamos estar atentos? 

Vamos continuar lendo Isaías 13.9-11: 

9  
Vejam! O dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus 
pecadores.  

 

O texto diz: “dia cruel” – Deus está muito irado! E punirá as pessoas severamente. Com “ira e grande furor, para devastar 
a terra e destruir os seus pecadores”. Continuando em Isaías: 

 10  
As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará 
brilhar a sua luz. 

 11  
Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniqüidade. Darei fim à arrogância dos altivos e 
humilharei o orgulho dos cruéis. 

 

Este é o momento em que os habitantes da terra, homens poderosos, ricos, capitães de navios – todos, escravos e livres, 
estarão chorando, lamentando e gritando “esconda-nos da face do Senhor, chegou o grande dia da sua ira, e quem 
poderá suportar?” (Vimos isto no final de Apocalipse, capítulo 6) 

E, nos versos seguintes em Isaías, lemos: 

12  Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir.  

13  
Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do 
furor da sua ira.  

 

Então, o que vemos nesta passagem? 

- A Ira de Deus 

- O furor do Senhor 

- A destruição dos maus 

- O escurecimento do sol e da lua e das estrelas 

- Os poderes celestes abalados 

- E será como uma mulher em trabalho de parto 

E o que vimos em Apocalipse, capítulo 6? 

- Um terremoto 

- Escurecimento do sol e da lua 

- As estrelas caindo do céu 

- Os habitantes da terra apavorados... (como em trabalho de parto) 

Lembrado que aqui, quando a Bíblia fala de estrelas caindo do céu, não se trata dos gigantescos astros colidindo com a 
terra, se assim fosse a terra seria imediatamente demolida. 

Aqui, em Isaías 13, a Bíblia esclarece, explicando que as “As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua 
luz”       (Is 13:10). 

Sabemos que as estrelas continuarão existindo quando o juízo da 4ª trombeta acontecer. “As estrelas não darão a sua luz 
por um terço do dia.” (Ap. 8:12) Ou seja, as estrelas ainda estarão lá. 



E, quando a Bíblia relata o seguinte evento: 

13  
e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento 
forte Ap. 6:13 

 

Esta passagem refere-se a estrelas cadentes, cometas, chuva de meteoros.  “Os poderes celestes serão abalados” 

Há inúmeras passagens que fazem referência ao Dia do Senhor. 

Uma pessoa que desconhece este assunto tem desconhecimento de boa parte das Escrituras, uma vez que a Bíblia 
reforça e enfatiza muito sobre o do Dia do Senhor por todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, e 
é sempre caracterizado pelas mesmas coisas.  

Veja como Isaías 13 é bastante consistente e coerente com Tessalonicenses 5, Apocalipse 6, e também se ajusta 

perfeitamente a Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. 

Vimos também anteriormente em Atos 2:19-20: 

 19  Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. 

 20  O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e glorioso Dia do Senhor. 

 21  E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 

 

E em Joel 1:15, lemos: 

15  
Ah! Aquele dia! Sim, o dia do Senhor está próximo; como destruição poderosa da parte do Todo-poderoso, ele 
virá.  

 

Em Joel, capítulo 2, confira os versos 9-11: 

9  Lançam-se sobre a cidade; correm ao longo da muralha. Sobem nas casas; como ladrões entram pelas janelas.  

 10  Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar.  

 11  
O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que 
obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo?    Joel 
2:9-11 

 

Parece familiar? 

 17  Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá suportar? Apocalipse 6:17 

 

Em Joel 2, versos 30 a 32, lemos: 

30  Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça.  

31 O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor.  

 32  
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em 
Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar.  

 

Em Joel 3:14-15, lemos: 

14  Multidões, multidões no vale da Decisão! Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da Decisão.  

 15  O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão.  

 



Novamente, o que vemos? 

A ira de Deus 

A destruição dos maus 

O poder de destruição do Todo-Poderoso 

O sol, a lua e as estrelas escurecendo 

O céu e a terra estremecendo 

Veja que os mesmos elementos se repetem continuamente. 

A mulher em trabalho de parto 

Vejamos o que diz o livro de Amos, capítulo 5, versos 18 a 20 sobre o Dia do Senhor: 

18  
Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor! O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de 
luz.  

 

Aqui, a Bíblia está falando para um grupo específico de pessoas: as pessoas não salvas. 

Esta passagem é uma advertência para as pessoas que se recusaram a crer. 

19  
Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso; como alguém que entrasse em sua casa e, 
encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente.  

 20  O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade.  

 

Para aqueles que não estiverem esperando pelo Senhor Jesus, será um dia terrível.  

É isto que significa o Dia do Senhor para os não-salvos. Um dia terrível. Não há razão para eles ansiarem pelo Dia do 

Senhor. 

Mas para aqueles que conhecem o Senhor Jesus e esperam por Ele, haverá livramento! Jesus arrebatará sua igreja antes 

que se inicie o juízo de Deus sobre a terra. 

Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5: 

4  Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão.  

 5  Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas.  

 

Para aqueles que são fiéis a Jesus, o Dia do Senhor é um dia de alegria, de glória, de livramento. É Jesus voltando! 

 3 
Quando disserem: “Paz e segurança”, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher 
grávida; e de modo nenhum escaparão.  

 4  Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão.  

 5  Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas.  1Te 5:3-5 

 

Nós não estamos nas trevas, aqueles que não crêem estão nas trevas. Nós não seremos pegos de surpresa, estaremos 

preparados para este dia. Eles, por sua vez, não estarão. 

Então, o que lemos no livro de Amos, capítulo 5, sobre o Dia do Senhor? 



- Os maus sendo destruídos 

- Total Escuridão 

Vamos agora para Sofonias, capítulo 1:14-18 

14  
Está perto o grande Dia do SENHOR; está perto e muito se apressa. Atenção! O Dia do SENHOR é amargo, e nele 
clama até o homem poderoso. 

 15  
Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de 
nuvens e densas trevas; 

 16  dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortes e contra as torres altas. 

 17  
Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o SENHOR; e o sangue 
deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. 

 18  
Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do SENHOR, mas, pelo fogo do seu zelo, 
a terra será consumida, porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. 

 

Novamente, aqui em Sofonias encontramos os mesmos elementos: 

- A ira de Deus 

- Os maus sendo destruídos 

- Dia de nuvens e densas trevas (o sol, a lua e as estrelas escurecerão) 

- Vemos uma trombeta 

- Homens poderosos chorando amargamente, apavorados 

Todos estes textos estão em consonância e se encaixam perfeitamente com a descrição em Mateus 24 sobre o Dia do 

Senhor. 

E conforme Jesus nos recorda da história de Ló, no mesmo dia em que Ló saiu da cidade choveu fogo e enxofre do céu. 

Assim também, no mesmo dia em que formos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, Deus trará 

súbita destruição sobre a terra, e sofrerão como a mulher em dores de parto, e ninguém escapará. 

Vimos algumas passagens sobre o Dia do Senhor em Atos 2, 1 Tessalonicenses 5, vimos Sofonias, Joel, Amós, Isaías,  vimos 
repetidamente o mesmo tema, várias e várias vezes. E sempre de novo encontramos o evento do “escurecimento do sol e 
da lua” nas Escrituras. 

Você não diria que “o escurecimento do sol e da lua” é um evento-chave, considerando-se a freqüência com que é 
mencionado? 

Existe alguma dúvida de que este é um evento muito importante em se tratando de profecias bíblicas? 

Você não diria que é um dos eventos mais citados em profecias bíblicas? 

O “escurecimento do sol e da lua” é, sem dúvida, um evento-chave. Nenhum outro evento profético é citado com tanta 
freqüência como este nas Escrituras. 

É um evento quintessencial = um evento principalíssimo, um evento crucial. 

Por quê? 

Porque está associando com a segunda vinda de Jesus Cristo; 

É também o dia em que se inicia a ira de Deus. 

Trata-se de um evento muito, muito significativo. 



Poderíamos dizer que o livro de Apocalipse não trata deste evento? Ou, apenas de modo superficial? Ou, talvez, que 
apenas insinue que talvez o sol e a lua escurecerão em determinado momento? 

Você não diria que é um contrasenso afirmar que Apocalipse 6 não é sobre o dia do Senhor? Quando, de fato, é a única 
vez em que o evento do sol e da lua escurecendo e as estrelas caindo é citado? Assim como todos os elementos que 
vimos em todas essas citações? 

Não seria uma insensatez afirmar que este evento do sol, da lua e das estrelas em Apocalipse 6 é um evento diferente 
daquele citado em Mateus 24? 

Uma conclusão importante a que chegamos ao ler Apocalipse, capítulo 6, é que qualquer coisa que venha depois do 6º 
selo, não é a tribulação! 

Porque a Bíblia diz que: “imediatamente após a tribulação destes dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. 

Veja, se o sol e a lua escurecerão somente após a tribulação, e a Bíblia também diz que o sol e a lua escurecerão antes do 
grande e terrível dia do senhor, isto me diz que o grande e terrível dia do Senhor só virá após a tribulação. 

Quando lemos “O grande dia da sua ira chegou”, em Isaías 13, Sofonias 1, e assim em diante, ou seja, em todas estas 
passagens lemos: “este é o dia do Senhor”, “este é o dia da ira do Senhor”, “o dia em que Deus virá para punir a Terra”, 
então isto significa que até então, Deus ainda não havia iniciado o juízo na Terra. 

Deus vem punir a terra no Dia do Senhor, é o dia que dá inicio ao juízo de Deus sobre a Terra, quando Ele derramará sua 
ira, e isto acontece DEPOIS da tribulação. 

Por que é que quando dizemos que o arrebatamento será após a tribulação, alguns dizem: “Bem, Deus não derramaria 
sua ira sobre o seu próprio povo”? 

Como alguém pode pensar que a ira do cordeiro é parte da tribulação? Mateus 24 diz que o sol e a lua escurecerão APÓS 
a tribulação, e o sol e a lua escurecerão ANTES do grande e terrível Dia do Senhor. 

A TRIBULAÇÃO e a IRA DO SENHOR não são a mesma coisa, são eventos distintos. 

Mas, há aqueles que dizem que Mateus 24 está dirigido apenas aos judeus. Ok, suponhamos por um momento que 
Mateus 24 seja apenas direcionado aos judeus.  Mais do que isto, vamos fazer de conta que é apenas para Jerry Seinfeld, 
Adam Sandler e Steven Spielberg. Vamos supor que não é para os cristãos, não é para os santos de Deus, é tudo para os 
judeus. Isto muda o fato de que o sol e a lua escurecerão após a tribulação? 

- “Ei, Adam Sandler, o sol e a lua escurecerão após a tribulação!” Isto muda o sentido de tudo? Não. 

O sol e a lua escurecerão após a tribulação! 

A ira de Deus acontece antes do sol e da lua escurecer? Não. 

Quantas vezes Deus nos diz através da sua Palavra que a lua e o sol escurecerão antes do Grande e Terrível Dia da Sua 
Ira? 

Sendo assim, o Dia do Senhor - o Grande Dia da sua Ira - acontece após a tribulação - Ele vem julgar a terra após a 
tribulação.  Ele vem derramar sua ira após a tribulação. 

Por esta razão, logo após o evento do sol, da lua e das estrelas, no final do capítulo 6 de Apocalipse, lemos no verso 17:  

17  Pois chegou o grande dia da ira deles; e quem poderá suportar?  Ap. 6:17 
 

E, nos versos seguintes, em Apocalipse, Capítulo 7, continuando em ordem cronológica, lemos: 

 1  
Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que 
qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore.  

 2  
Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a 
quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar:  

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

 



E, então, a terra, o mar e as árvores já foram danificadas até aqui? Não. Deus ainda não derramou a sua ira. Ele não fez 
chover fogo e enxofre ainda.  

O sétimo selo só é aberto no capítulo 8.  É no capítulo 8 que se inicia a narrativa dos eventos da Ira de Deus. 

O que Jesus faz no capítulo 8?  Ele abre o sétimo selo. Veja, capítulo 8, versos 1 e 2: 

1  Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora.  

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

 

E, depois, no verso 5: 

5  
Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra; e houve trovões, vozes, 
relâmpagos e um terremoto.  

 

E quando chegamos no verso 7, lemos: 

 7 
O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 
Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde.  

 

Então, agora, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. 

Portanto, a ira de Deus, o fogo e o enxofre de Deus, a punição, e condenação, acontecem após a tribulação! 

Veja, as trombetas do juízo vem após a tribulação! As taças da ira vêm após a tribulação. 

A tribulação NÃO é a Ira de Deus! Não é Deus julgando e vingando o sangue dos seus santos sobre aqueles que habitam 
na Terra. Isto acontece após a tribulação. 

Portanto, este capítulo é a chave. O capítulo 6 é provavelmente um dos capítulos mais importantes em todo o livro do 
Apocalipse. 

E a razão pela qual afirmamos isto é porque Jesus abordou um capítulo inteiro discorrendo sobre este tema. Exatamente 
os eventos de Apocalipse capítulo 6, são os mesmos eventos em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21.  

É um tema tão importante que também Isaias, Sofonias, Joel, Amós abordam. Mesmo no Antigo Testamento Deus já 
estava estabelecendo estes preceitos e fundamentos. 

Infelizmente, apesar destes preceitos terem sido estabelecidos ao longo milhares de anos, linha após linha, preceito após 
preceito, muitos pregadores hoje em dia ainda não compreendem. Muitos nem mesmo sabem o que é o Dia do Senhor. 

É um tempo triste em que vivemos onde as pessoas estão lendo as Escrituras e não enxergam claramente os 
ensinamentos sobre o Dia do Senhor. 

Precisamos despertar urgentemente e entender claramente o que as Escrituras nos dizem. Porque nós temos acreditado 

em tantas mentiras por tanto tempo. 

É tempo do povo de Deus estudar a Bíblia e as profecias, e buscar por si mesmo conhecer o Deus Verdadeiro e entender a 

sua Palavra, e este é um capítulo muito bom para começar.  

Confira cada menção sobre o Dia do Senhor. Examine todas as vezes que o sol e a lua escurecem, em que isto é 

mencionado. Este capítulo é chave!  

Deus os abençoe! 

Atualizado em 18/01/2019 

Sermão de Referência: Pr. Steven L Anderson: Apocalipse, Capítulo 6: "The Book of Revelation: Chapter 6 of 22" 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsYGUCg_6tI&index=21&list=UUzA-LZyE7CCY-55WY12AfHw 

https://www.youtube.com/watch?v=V5eRKH2l1lc&list=UUzA-LZyE7CCY-55WY12AfHw&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsYGUCg_6tI&index=21&list=UUzA-LZyE7CCY-55WY12AfHw
https://www.youtube.com/watch?v=V5eRKH2l1lc&list=UUzA-LZyE7CCY-55WY12AfHw&index=1


 



 



 


