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Tema Geral:
Apocalipse
Mensagem #7
O SELO SOBRE OS JUDEUS E O ARREBATAMENTO DOS VENCEDORES
Leitura B��blica: Ap 7:1-17
I. Deus preserva o seu povo.
A. Apocalipse 7 na� o e� uma continuaça� o do cap��tulo 6, e sim uma inserça� o, que mostra como
Deus cuida dos Seus enquanto esta� para executar Seu juizo sobre a terra.
B. No fim do cap 6, temos o sexto selo; e no in��cio do cap 8, o se� timo. A abertura do se� timo
selo introduzira� as sete trombetas das quais as tre� s u� ltimas constituem a grande
tribulaça� o (Ap 8:1-2).
C. Deus preservara� Seus dois povos- os israelitas e os santos redimidos- Gn22:17:
1. Os judeus- a areia da praia do mar- o povo terreno- sera� o selados.
2. Os crista� os vencedores- as estrelas do ce� u- o povo celestial- sera� o arrebatados.
D. A inserça� o entre os cap��tulos seis e oito mostra que Deus quer preservar os Seus das
calamidades, que foram todas naturais, pore� m na abertura do sexto selo as calamidades
sera� o sobrenaturais e Deus quer livrar Seu povo delas.
E. Desde a ascensa� o de Cristo, houve grande nu� mero de terremotos e calamidades, que
foram todas naturais, pore� m na abertura do sexto selo as calamidades sera� o sobrenaturais
e Deus quer livrar Seu povo delas.
F. Tanto as calamidades naturais como as sobrenaturais sa� o para a puniça� o da terra rebelde
que esta� debaixo de Sua ma� o punidora.
G. A destruiça� o do templo e de Jerusale� m pelo general romano Tito e seus exe� rcitos (em
70d.C.) e� um aspecto da puniça� o de Deus, profetizada pelo Sr Jesus em Mt 24:2

II. Deus preserva os remanescentes escolhidos de Israel com um selo
A. Quatro anjos nos quatro cantos da terra retiveram os quatro ventos, para que nenhum
vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a� rvore alguma - Ap 7:1.
B. Os ventos citados no ��tem acima sa� o para o julgamento de Deus (Jn 1:4; Is 11:15; E� x 15:10;
Jr 49:36; 51:1).
C. O outro anjo em Ap 7:12, que se refere a Cristo como em Ap 8:3; 10:1 e 18:1, clama em
grande voz aos quatro anjos que na� o danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as a� rvores,
ate� selar nas frontes os remanescentes de Israel, os servos de Deus- Ap 7:3.
D. As profecias relacionadas com Israel indicam que eles permanecera� o incre� dulos ate� o
u� ltimo dia. Deus, entretanto, e� soberano e cuidara� da naça� o de Israel. Ele sabe que entre os
judeus incre� dulos ha� alguns fie� is e antes de julgar de fato a terra com calamidades
sobrenaturais Ele os selara� - Rm 11:25-26; 9:29; Ap 7:4-8.

III. O arrebatamento dos vencedores
A. Ale� m dos remanescentes de Israel, Deus tem outro povo- os santos redimidos da igreja,
dentre os quais esta� o os vencedores (Ap 7:9-17).
B. O arrebatamento dos santos redimidos começara� com os primeiros vencedores,
compreendendo o filho vara� o em Ap 12:5 e as prim��cias em Ap 14:1-6. Isso acontecera�
antes do sexto selo, pois marcara� o princ��pio das calamidades sobrenaturais executadas
por Deus quando da provaça� o que ha� de vir sobre toda a terra habitada, para po� r a prova
os que habitam sobre a terra- Ap 3:10.

C. Uma necessidade do arrebatamento dos vencedores e� que a grande tribulaça� o vira� e sera�
ta� o severa que, se seus dias na� o fossem abreviados, ningue� m seria salvo- Mt 24:21-22.
D. Outra necessidade do arrebatamento e� que vira� um laço sobre todos os habitantes da
terra. Em Lucas o Senhor Jesus menciona tre� s coisas relacionadas com o laço que
precisamos atentar (Lc 21:34-35). Comer, beber e os cuidados desta vida sa� o os tre� s
principais elementos diabo� licos, a rede usada por Satana� s para capturar a todos na terra.
E. Outra necessidade do arrebatamento dos vencedores e� que a provaça� o esta� prestes a vir
sobre toda terra habitada (Ap 3:10) e� a grande tribulaça� o, consistindo nos tre� s ais das
u� ltimas tre� s trombetas, provavelmente com as calamidades sobrenatuais do sexto selo e
das quatro primeiras trombetas.
F. Outra necessidade do arrebatamento e� a destruiça� o que sobrevira� como dor de parto
sobre os que falam de paz e esperança. As naço� es Unidas tomam as palavras Paz e
Segurança como slogan. Enquanto as pessoas estiverem falando de paz e segurança, a
destruiça� o repentina sobrevir-lhes-a (1Ts 5:3).
G. Outra necessidade do arrebatamento e� que o diabo descera� para a terra com grande ira
como um ai para a terra e o mar. Nessa e� poca, ele sabera� que seu tempo e� curto e assim
fara� todo poss��vel para atormentar o homem ao ma� ximo-Ap12:12.
H. Outra necessidade do arrebatamento e� que depois que o grande draga� o, satana� s, descer a�
terra, irar-se-a� contra a mulher e saira� para fazer guerra contra o restante de sua
descende� ncia (Ap 12:7). A mulher em Ap 12 e� a totalidade do povo de Deus, incluindo
tanto a Igreja como os fihos de Israel, Seus filhos sa� o de duas categorias:
1. Os que guardam a lei, que sa� o os 144 mil, remanescentes escolhidos de Israel, que
sera� o certamente os fieis a� lei de Moise� s- Ap 12:17ª.
2. Os que tem o testemunho de Jesus sera� o os crentes redimidos que sera� o fie� is ao
testemunho de Jesus- Ap 12:17b.
I. Outra necessidade do arrebatamento e� que a besta, o Anticristo, guerreia contra os santos
e os vence.
1. Os santos sa� o o povo de Deus, simbolizado pela mulher em Ap 12:1.
2. Na grande tribulaça� o muitos crentes ainda estara� o aqui, contra quem o Anticristo
guerreara� e os quais vencera� . Como precisamos de um arrebatamento antes
daquele tempo!
3. Na� o estamos aguardando esses eventos pavorosos; estamos esperando que o
Senhor nos arrebate antes de qualquer uma dessas coisas ocorrer.

IV. As promessas com respeito ao arrebatamento
A. Prevalecer e escapar de todas essas coisas para permanecer de pe� diante do filho do
homem - Lc 21:36.
B. Ser guardado da hora da provaça� o. De acordo com Ap 3:10, os vencedores na� o sa� o apenas
guardados da provaça� o, mas tambe� m da hora provaça� o, significando que sera� o
arrebatados antes da grande tribulaça� o.

