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Tema Geral:
Apocalipse
Mensagem #5
O QUINTO SELO - O CLAMOR DOS SANTOS MARTIRIZADOS
Leitura B��blica: Ap 6:9-11
I. Introdução
A. De acordo com o relato de Apocalipse, os quatro primeiros selos sa� o praticamente
simulta� neos. Todos eles começaram a ocorrer quase ao mesmo tempo, e concluir-se a� o ao
mesmo tempo - Ap 6:3-7
B. Como sabemos por interme� dio dos quatro primeiros selos temos uma visa� o do que esta�
ocorrendo entre a ascensa� o de Cristo e a Sua volta- At 1:10-11.
C. Essas tre� s coisas principais- a guerra, fome e morte- trabalham juntas para o avanço da
pregaça� o do evangelho (At 8:1,4). Deus tem um u� nico propo� sito nesta era - ter o
evangelho completo pregado a todas as naço� es para produzir as igrejas locais para a
habitaça� o eterna de Deus, a Nova Jerusalem- Ap 21:1-3.
D. O universo (o mundo) foi criado por Deus para o cumprimento de Seu propo� sito (Ef 1:4-6,
10). Precisamos ter essa visa� o geral. Os grandes homens na terra na� o tem essa visa� o. Nem
mesmo os reis e os presidentes das naço� es sabem o que esta� o fazendo. Mas no� s sabemos.
Tudo o que esses governantes fazem, ajudam a pregaça� o do evangelho. Deus e� soberano
nessa questa� o.

II. O quinto selo
A. Os sete selos sa� o divididos primeiramente em quatro e tre� s, e em segundo lugar seis e um.
1. O nu� mero quatro denota as criaturas - Ap 4:6-7.
2. O nu� mero seis representa a criaça� o- a criaça� o foi terminada em seis dias- Gn 1:31;
2:1
3. O nu� mero tre� s simboliza o Deus triuno (Is 6:8; Gn 1:26; Mt 28:19) e o nu� mero um, o
Deus u� nico (1Co 8:4; Is 45:5; 46:9).
B. Tanto quatro mais tre� s, como seis mais um, indicam que os sete selos, mediante o
julgamento de Deus, levam a criaça� o de Deus com todas as criaturas a Ele (Rm 8:19-21).
C. O quinto selo desvenda o mart��rio crista� o desde o primeiro se� culo ate� a e� poca pro� xima ao
fim desta era (pode incluir tambe� m o mart��rio dos santos do VT)- Mt 23:34-36.

III. O martírio - Durante a era da pregação do Evangelho, muitos santos foram
martirizados por causa da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
A. Esteva� o (At7:58-60), Pedro, Paulo e quase todos os outros apo� stolos foram martirizados.
Somente Joa� o na� o foi martirizado, mas foi atirado em um caldeira� o de o� leo fervente, de
onde escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano exilou-o na Ilha de Patmos
onde escreveu Apocalipse.
B. A sociedade humana com a cultura esta� inteiramente sob a influe� ncia maligna de Satana� s
(1Jo 5:19). Tanto a pregaça� o da Palavra de Deus como a vida do testemunho de Jesus ( a
vida vivida pelos santos), sa� o contra a tende� ncia sata� nica do mundo. Certamente Satana� s
odeia isso- Ef 6:12,16.
C. Sempre e onde quer que os santos preguem a Palavra de Deus e vivam o testemunho de
Jesus, Satana� s instiga as pessoas a perseguirem-nos inclusive ate� a morte. Isso e� uma luta,
na� o entre os homens e santos, mas entre Satana� s e Deus- At 9:4; 23:11-12; 13:50.

IV. O clamor - Ap 6:9
A. Em Apocalipse 6:9 vemos que as almas dos mortos esta� o debaixo do altar, que denota os
sacrif��cios mortos sobre o altar. Quando um sacrif��cio era morto sobre o altar, o seu sangue
escorria para debaixo do altar.
B. A alma (vida) da carne esta� no sangue (Lv 17:11). As almas dos santos martirizados
debaixo do altar indica, que aos olhos de Deus, eles foram oferecidos como sacrif��cios
sobre o altar, e que seus sangues, suas vidas, foram derramadas la� .
C. O altar esta� no a� trio exterior do taberna� culo e do templo, e o a� trio exterior simboliza a
terra. Portanto, "debaixo do altar" e� debaixo da terra onde esta� o as almas dos santos
martirizados. E� o "paraiso", para onde o Senhor Jesus foi apo� s a Sua morte (Lc 23:43). E� o
coraça� o da terra (Mt 12:40), e deve ser a seça� o conforta� vel do Hades, onde esta� Abraa� o (At
2:27; Lc 16:22-26).
D. E� totalmente erro� neo dizer que os santos que ja� morreram esta� o no ce� u. Por isso no dia de
Pentecoste, cinquenta dias apo� s a ressurreiça� o do Senhor, Pedro disse: Davi na� o subiu aos
ce� us (At 2:34). Mesmo no dia de Pentecoste, Davi ainda na� o estava no ce� u.
E. O paraiso e� o Hades e a maior prova disso e� a palavra do Senhor Jesus para o ladra� o salvo
em Lc 23:43. Apo� s o Senhor Jesus morrer Ele foi para o Hades (At 2:27,31). Mateus 12:40
indica que o Hades fica no coraça� o da terra para onde o Senhor Jesus foi por tre� s dias apo� s
Sua morte.
F. No Hades, ha� uma seça� o agrada� vel comparada ao seio de Abraa� o para onde foi La� zaro (Lc
16:23). Esse na� o e� o paraiso no ce� u, mas no Hades. A palavra "arrebatado" em 2Co 12:2-4,
a sua traduça� o correta e� "tomado".
G. No Hades ha� outra seça� o, a seça� o do tormento, onde esta� o o rico e todos os pecadores que
pereceram (Lc 16:23-28). As duas seço� es sa� o separadas uma da outra e na� o ha� ponte
entre elas que as ligue. Contudo, quem esta� numa seça� o pode ver e ate� falar com quem
esta� na outra.
H. No que se refere a� humanidade, o universo tem tre� s seço� es: os ce� us, a terra e debaixo da
terra (Fp 2:10). Paulo veio a conhecer as coisas nas tre� s esferas. Ele teve a maior
revelaça� o.
I. Quando os santos salvos morrem, todos eles se tornam nus, na� o tendo mais corpo.
Segundo a B��blia, neste aspecto, estar nu e� na� o ter corpo, estando numa condiça� o anormal
(2Co 5:3). Ningue� m pode ficar nu na presença de Deus no terceiro ce� u nessa condiça� o nua
anormal. Por isso os santos mortos precisam ser mantidos num lugar agrada� vel (no
Hades) ate� a e� poca da sua ressurreiçao, quando Deus os vestira� com um corpo ressurreto
e eles sera� o uma pessoa completa numa condiça� o mormal

V. A aprovação do Senhor
A. As vestes brancas em Ap 6:11 significa que o mart��rio dos santos daquela e� poca foi
aprovado por Deus. "Aqueles que estavam prestes a ser mortos", referem-se a� queles que
sera� o martirizados durante a grande tribulaça� o - Ap 20:4.
B. Segundo a palavra (ainda por pouco tempo, ate� que completasse o nu� mero), esse clamor
dos santos martirizados deve ocorrer pro� ximo ao fim dessa era. Ainda estamos nos
primeiros quatro selos, o quinto selo ainda na� o veio, entretanto cremos que estamos perto
do quinto selo.

