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Tema Geral:
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Mensagem #6
O 6º SELO E AS PRIMEIRAS QUATRO TROMBETAS DO 7° SELO - A
INTENSIFICAÇÃO DO 6° SELO
Leitura B��blica:
I. O princípio das calamidades sobrenaturais
A. O sexto selo, o qual, marca o princ��pio das calamidades sobrenaturais, e� a resposta de
Deus ao clamor dos santos martirizados no quinto selo- Ap 6:12-17
B. Apo� s a abertura do sexto selo, o Senhor vem para sacudir a terra e os exe� rcitos dos ce� us (o
sol, a lua e as estrelas) - Ap 6:12-14.
C. O forte abalo, o terremoto em Ap 6:12, sera� uma adverte� ncia aos habitantes da terra, para
que se arrependam e se voltem a Deus.
D. Os habitantes da terra so� se importam consigo mesmos, na� o se importam com Deus. Enta� o
agora e� a hora do Senhor sacudir a terra como uma adverte� ncia aos homens.
E. Enquanto algumas pessoas estiverem dizendo, de modo blasfemo, que elas sa� o Deus, o
Senhor sacudira� a terra e o ce� u como uma lembrança a elas que Ele e� Deus.

II. A reação dos habitantes da terra
A. Ap 6:15 revela o sentimento e conscie� ncia dos homens, pois eles temem a vinda do
julgamento de Deus, considerando que o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro chegou.
B. O sexto selo na� o e� a proclamaça� o de Deus com relaça� o a sua vinda de Seu julgamento e
sim uma adverte� ncia aos habitantes da terra. Nessa adverte� ncia, Deus parece estar
dizendo, Voltem se para mim, na� o digam que voce� s sa� o Deus. Voce� s sa� o pobres habitantes
da terra criada por mim.

III. O significado dessa calamidade
A. E� uma adverte� ncia aos habitantes da terra, mas ainda na� o e� a verdadeira ira do Senhor.
B. E� a resposta de Deus aos santos martirizados no quinto selo e revela que Deus esta�
prestes a vir para vinga� -los e vindicar a si mesmo. Deus esta� vindo para vingar o sangue
dos seus queridos santos.

IV. A advertência sendo antes do dia do Senhor
A. O sexto selo e� uma introduça� o a� grande tribulaça� o e uma adverte� ncia antes do dia do
Senhor.
B. De acordo com Joel 2:30-31, na� o havera� muita diferença de tempo entre o sexto selo e as
primeiras cinco trombetas- cap. 8:6 ate� cap. 11.-Joel 2:30 Mostrarei prod��gios no ce� u e na
terra; "sangue", "fogo" e colunas de "fumo" - Joel 2:31 O sol se convertera� em "trevas" e a
lua em "sangue", antes que venha o grande e terr��vel dia do Senhor.
1. Em Joel 2:30-31 primeiramente tem o "sangue" da primeira e segunda trombetas, o
"fogo" da primeira, segunda e terceira trombetas- Ap 8:7-10.
2. Depois tem a fumaça da quinta trombeta - Ap 9:1-3.
3. Depois o sol e a lua do sexto selo.
4. O vers��culo de Ap 9:4 comparado com Ap 7:3, indica que a quinta trombeta e� bem
pro� xima do sexto selo.
C. Havera� duas calamidades nos abalos e mudanças da terra e dos exe� rcitos do ce� u.

1. A primeira ocorrera� antes do dia do Senhor, isto e� , antes da grande tribulaça� o - Jl
3:11-16; 2:30-31.
2. A segunda ocorrera� apo� s o dia do Senhor, isto e� , apo� s a grande tribulaça� o- Mt
24:29-30; Lc 21:25-26.
D. O que e� abordado no sexto selo e� a primeira calamidade. Essa calamidade e� tanto uma
adverte� ncia como uma introduça� o a� grande" tribulaça� o vindoura".
E. Seguindo o sexto selo, esta� o as primeiras quatro trombetas como indicadores de que a
grande tribulaça� o esta� vindo (Ap 8:1-2; 6-13). Enta� o, a grande tribulaça� o sobrevira� nas
u� ltimas tre� s trombetas (Ap 9:1-21; 11:14-19)

V. A primeira trombeta- o julgamento sobre a terra
A. Ap 8:7 diz: "O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com
sangue, e foram atirados a� terra. Foi enta� o queimada a terça parte da terra, das a� rvores, e
de toda erva verde".
B. Quando os anjos começarem a trombetear, todas as coisas no universo sera� o viradas de
cabeça para baixo.
C. A primeira trombeta danificara� a terça parte da terra. O v 7 de Ap 8 na� o diz "um terço",
mas a "terça parte", significando que determinada parte da terra, a terça parte sera�
danificada.
D. Embora toda terra seja pecaminosa, algumas partes sa� o especificamente infernais,
diabo� licas e malignas.
E. Os Estados Unidos na� o devera� o estar inclu��dos. Os Estados Unidos sa� o pecaminosos, mas
diferentes de outras partes da terra, na� o e� diabolicamente pecaminoso. O Senhor usara� os
Estados Unidos para proteger a mulher (Ap 12:14) no tempo da grande tribulaça� o.
F. De acordo com Ap 9, o julgamento de Deus da terça parte sera� ainda usado para advertir o
mundo rebelde a arrepender-se.

VI. A segunda Trombeta - o julgamento sobre o mar
A. Em Ap 8:8-9 vemos a segunda trombeta: "E o segundo anjo trombeteou; e uma como que
grande montanha ardendo em fogo foi lançada ao mar, e tornou-se em sangue a terça
parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que estavam no mar, as que tinham
vida, e a terça parte dos navios foi destru��da"
B. A segunda trombeta danificara� a "terça parte" do mar. Algumas naço� es poderosas esta� o
desenvolvendo suas marinhas para expandir seus territo� rios. Seu objetivo ao fazer isso e�
praticar o mal contra Deus.
C. No mesmo princ��pio do julgamento sobre a terra, na primeira trombeta, Deus julgara� a
terça parte do mar.
D. Ap 8:9 menciona especificamente a destruiça� o da terça parte dos navios. Esta sera� aquela
parte do mar que e� contaminada pelo mal contra Deus.

VII. A terceira trombeta - o julgamento sobre os rios e as fontes das águas
A. Ap 8:10-11 descrevem a terceira trombeta: "E o terceiro anjo trombeteou; e caiu do ce� u
uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre
as fontes das a� guas; o nome da estrela e� Absinto; e a terça parte das a� guas tornou-se em
absinto, e muitos homens morreram das a� guas, porque foram feitas amargas".
B. Novamente vemos a terça parte dos rios e das fontes das a� guas serem danificadas.
C. A a� gua e� crucial para a vida humana. Os opositores de Deus e aqueles que praticam o mal
contra Ele ainda desfrutam a criaça� o de Deus. Um dia dara� a impressa� o de dizer: "Agora
farei cair do ce� u absinto, para dentro da a� gua que voce� s bebem e ela se tornara� amarga.
D. O julgamento de Deus a essa altura, ainda tem uma limitaça� o, pois se restringe a� terça
parte dos rios e das fontes.

VIII. A quarta trombeta - o julgamento das hostes celestes
A. Em Ap 8:12 vemos a quarta trombeta: "E o quarto anjo trombeteou; e foi ferida a terça
parte do Sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e o dia na� o
brilhasse na sua terça parte e a noite semelhantemente".

B. Apo� s o julgamento da terra, do mar e dos rios, o julgamento de Deus ferira� a terça parte
das hostes celestes, danificando a terça parte do sol, da lua e das estrelas.
C. A terça parte que sera� danificada sera� aquela que brilha sobre as naço� es perversas. Deus
conhece essa parte e ela sera� obscurecida.

