
                                                                                                     PARTE II                                                        (Apocalipse 6 x Mateus 24 

FÉ, FIDELIDADE E PERSEVERANÇA 

Recapitulando: 

No primeiro selo vemos o anticristo vindo conquistando e para conquistar, ele ainda não está em plenos poderes, mas 
caminha para isto, caminha para conquistar. 

No segundo selo vimos guerras – nação conta nação; 

No terceiro selo vimos esta incrível alta de preços dos alimentos, correspondendo ao que Jesus relata na seqüência em 
Mateus 24: 7 “haverá fomes”.  

Veja agora o que vem depois, em Apocalipse 6: 7,8 – Redução drástica da população da terra: ¼ da população 

4º SELO: (King James e Almeida Corrigida Fiel) 

7  E havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal, dizendo: Vem e vê! 

 8  
E eu olhei, e eis um cavalo PÁLIDO; e o nome do que estava assentado nele era Morte, e o Inferno o seguia. E 
poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome; e com a morte, e com 
as feras da terra. (King James) 

 

7  E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem, e vê. 

 8  
E olhei, e eis um cavalo AMARELO, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno o 
seguia; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com 
as feras da terra. (ACF) 

 

O 4º selo relata mortandade sem precedentes: “foi-lhes dado poder para matar a quarta parte 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 King James diz: “e com a morte”.  

Observe que o nome do cavaleiro do quarto selo é MORTE, e o INFERNO (o Hades) o seguia. O texto diz: “foi-lhes (plural) 
dado poder sobre um quarto da terra”, ou seja, o poder foi dado à morte e ao inferno para matar pessoas. A cor do cavalo 
é a cor de um cadáver: pálido, amarelo. 

Aqueles que a MORTE está ceifando nos eventos do quarto selo estão sendo seguidos pelo inferno, o texto diz que o 
INFERNO seguia a MORTE. Aqui, mais uma vez, encontramos uma alegoria de que Deus trará livramento para o seu povo 
durante este período de grande mortandade, relatado no quarto selo. Confira o Salmo 91:5-10. A morte e o inferno não 
têm poder sobre aqueles que Jesus comprou com o seu sangue e estão selados com o Espírito Santo. (Cf. Atos 20:28b; 

Efésios 1:13b; 2Coríntios 1:22; 1Tm 4:16) 

Em relação ao 4º selo, confira agora o que diz em Mateus 24.7-8, logo após “fomes”: 

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

 8  Todos estes são o princípio das dores.  

* (pestes = pestilências = epidemias) 

Em conformidade com os eventos descritos em Apocalipse 6 e em Mateus 24, Lucas 21:11 diz: 

11  
e haverá em vários lugares, grandes terremotos, e fomes, e pestilências; haverá fenômenos atemorizantes e 
grandes sinais haverá do céu.  

 

Estes textos se alinham perfeitamente ao 4º selo, cujo cavaleiro chama-se MORTE. Observe que Jesus chama a estes 
eventos de “princípio das dores” (Cf. tmb Mc 13:8). Trata-se, sim, de um tempo difícil de tribulação onde vemos mortes 
em larga escala, o mundo estará passando por uma grande convulsão.  



Porém, quando o evento do 5º selo nos é revelado, fica claro que não se trata da ira de Deus, não é Deus derramando 
juízo sobre a terra, mas é o espírito do anticristo que está em ação (1João 4:3). Percebe-se também pelos detalhes 
relatados nestes eventos dos primeiros quatro selos de que os que são da fé em Cristo não serão diretamente afetados. 
Confira novamente: 

3º Selo: “não danifique o azeite nem o vinho”;  

4º selo: o nome do cavaleiro é Morte, porém o inferno a segue de perto. O inferno não tem poder sobre aqueles que 
nasceram de novo (João 3:1-8) e pertencem a Cristo.  

Temos aqui um resumo dos primeiros quatro selos: 

1º SELO 2º SELO 3º SELO 4º SELO 

ANTICRISTO 
(ele ainda não está no poder) 

GUERRAS FOMES MORTANDADE (¼ da população): 
Morte em grande escala 

 

Vejamos agora o que nos é revelado no 5º selo, em Apocalipse 6: 9 a 11. 

5º SELO: Mártires – A Grande Tribulação: Perseguição aos santos 

9  
E havendo aberto o quinto selo, eu vi, debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da 
palavra de Deus, e por causa do testemunho que eles mantinham. 

 10  
E eles gritavam em alta voz, dizendo: Até quando, Ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso 
sangue sobre aqueles que habitam na terra? 

 11  
E túnicas brancas foram dadas a cada um deles; e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de 
tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim 
como eles. 

 

É-nos revelado no quinto selo que os cristãos estão sendo mortos por causa da Palavra de Deus e por se manterem fiéis 
ao seu testemunho em Jesus Cristo. O verso 10 também é bastante revelador, nos mostra que Deus ainda não está 
derramando sua ira sobre a Terra. As almas dos que foram mortos pela causa de Cristo estão perguntando a Deus quando 
Ele irá derramar a sua ira, quando vingará o sangue dos seus servos. Isto denota claramente que os eventos dos primeiros 
4 selos, e também do 5º selo não representam a ira de Deus. Confira agora o que Jesus nos diz em Mateus 24, após 
relatar os eventos que representam o início das dores (os 4 primeiros selos em Ap.6), nesta mesma seqüência de eventos: 

Mateus 24:9-10 

 9  
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão; e sereis odiados de todas as nações por 
causa do meu nome. 

 10  E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. 

 

Jesus está dizendo que, por causa do seu nome, seremos odiados por todas as nações. Ou seja, após relatar os primeiros 
eventos em Mateus 24, aos quais Jesus chama de “princípio das dores,” ele relata a perseguição e morte dos cristãos, 
exatamente em conformidade com o que lemos no 5º selo: os mártires morrendo por causa da Palavra de Deus e do seu 
testemunho e fidelidade ao Senhor Jesus. 

Ao recebermos a revelação do quinto selo fica claro de que, até aquele momento, a terra ainda não está sendo julgada. O 
juízo de Deus – a ira de Deus – não está sendo derramado sobre a terra, pois os mártires dizem:  

“Até quando, Ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na 
terra?” (Apocalipse 6:11) 

Os eventos descritos até o quinto selo não representam a ira de Deus. O 5º selo não representa Deus perseguindo o seu 
próprio povo, mas é o diabo e o anticristo perseguindo o povo de Deus. Através da revelação dos eventos relatados 
nestes primeiros cinco selos, Deus está nos mostrando o plano de Satanás para a humanidade a fim de alcançar o seu 
intento, o de governar a terra e de receber adoração como se fosse o próprio Deus. (ordem a partir do caos = order out of 
chaos) 



Deus não está derramando sua ira sobre a terra, mas Ele fará isto em breve, pois é dito aos mártires que esperem apenas 
um pouco mais até “completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles.” 
(Ap.6:11) 

Recapitulando: 
 
1º SELO = ANTICRISTO (Mt.24:4,5; Mc.13:5,6; Lc.21:8) 
2º SELO = GUERRA MUNDIAL (Mt.24:6, 7a; Mc.13:7, 8a; Lc.21:9a) 
3º SELO = FOMES (Mt.24:7b; Mc.13:8b; Lc.21:11b) 
4º SELO = MORTES EM GRANDE ESCALA (1/4) = guerra, fome, terremotos, pestilências, epidemias (Mt 24.7,8; Mc.13:8; Lc 21.11) 

5º SELO = MÁRTIRES = perseguição e morte dos cristãos (Mt 24:9-10; 21-22; Mc.13:9-13; Lc.21:16 a 19) 

 

Basicamente, depois de citar os eventos do “princípio das dores” em Mateus 24 dos versos 3 a 8, os quais correspondem 
aos primeiros 4 selos em Apocalipse 6, encontramos nos versos 9 a 14 o relato de Jesus que corresponde aos mártires do 
5º selo, o evento da grande tribulação, a perseguição aos santos. E, então, no final do verso 14 ele diz: “(...); e então virá o 
fim.” Confira: 

9 
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão; e sereis odiados de todas as nações por 
causa do meu nome. (Cf. também Mt. 10:16 a 22) 

10 E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. 

 11  E surgirão muitos falsos profetas*, e enganarão a muitos. 

 12  E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos esfriará. 

 13  Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. 

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

 

No verso 11 lemos que em meio a este cenário de perseguição ao povo de Deus surgirão ainda muitos oportunistas se 
passando por profetas, fazendo falsas profecias e enganando a muitos. Observe: falsos profetas existem desde a 
antiguidade, como relatado diversas vezes no Antigo Testamento. Porém, estes falsos profetas* dos quais Jesus está nos 
alertando aqui são os que se multiplicarão em meio ao caos dos últimos dias. Sabendo disso antecipadamente, devemos 
conhecer bem as Escrituras e as profecias para não sermos enganados.   

No verso 12 Jesus afirma que, durante este período, a maldade e o pecado se multiplicarão e o amor de muitos esfriará. 

No verso 13 Jesus nos fala sobre a perseverança dos santos durante esta perseguição implacável. Confira também aqui, 
em Apocalipse 13:10, onde lemos: 

“Se alguém tiver de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada 

morto será.” Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. (Cf. tmb Ap.12.11; Ap.14.9-12; Ap. 20:4b; Ap. 2.10) 

Significa que neste período, nós, os cristãos, seremos provados assim como Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 
capítulo 3, onde eles estavam dispostos a abrir mão de suas próprias vidas ao se negarem a adorar a estátua erguida pelo 
Rei Nabucodonosor. Nós também seremos provados e perseguidos se não adorarmos a besta (ao anticristo), se nos 
negarmos a adorar a sua imagem, e rejeitarmos a sua marca. Cabe a cada um de nós perseverar até o fim durante este 
período de perseguição, mantendo-nos fiéis à Palavra de Deus e ao Senhor Jesus. Jesus diz claramente no verso 13: “Mas 
aquele que suportar até o fim, esse será salvo.” Confira ainda o que está escrito em Apocalipse 12:11: 

E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho; e eles não amaram as suas vidas 
até a morte. 

No verso 14 lemos que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, daremos testemunho da nossa fé 
no evangelho de Cristo com nossas próprias vidas, e então virá o fim. Quão grande será o testemunho de fé para o mundo 
inteiro por aqueles que permanecerem fiéis até a morte por Jesus Cristo, no tempo da grande tribulação! 
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