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16 de fevereiro de 2020

Tema Geral:
Apocalipse
Mensagem #8
A GRANDE TRIBULAÇÃO : O ANTICRISTO, O FALSO PROFETA E AS DUAS
TESTEMUNHAS
Leitura B��blica:
I. Os antecedentes:
A. O quinto selo:
1. Clamor dos santos martirizados debaixo do altar.
2. Ocorre pro� ximo ao final desta era - Ap 6:9-11.
B. O sexto selo:
1. Resposta do Senhor ao clamor dos santos martirizados - Ap 6:12-14.
2. Julgamento da terra e ce� us com calamidades sobrenaturais, sendo uma introduça� o
a� grande tribulaça� o.
C. Apocalipse 7:
1. Uma inserça� o mostrando-nos como Deus preserva os Seus santos da grande
tribulaça� o.
2. Selando os Judeus.
3. Arrebatando os crentes vencedores.
4. Da-se entre o quinto e sexto selos.
D. Apocalipse 8 - O se� timo selo:
1. As primeiras quatro trombetas do se� timo selo sera� o um julgamento sobre a terra, o
mar, os rios e as hostes celestiais.
2. Esses julgamentos sera� o apenas prea� mbulo a� grande tribulaça� o, mas na� o causara� o
dano ao homem diretamente - Ap 8:7-13
E. Apocalipse 8:13
1. "Enta� o ouvi uma a� guia que, voando pelo meio do ce� u, dizia em grande voz: Ai! Ai!
Ai! Dos que moram na terra, por causa das restantes vozes dos tre� s anjos que ainda
te� m de tocar."
2. Esses tre� s ais sa� o as u� ltimas tre� s trombetas que sera� o os ais da grande tribulaça� o.

II. Os selos
A. Os selos esta� o sendo abertos desde a ascensa� o de Cristo (Ap 5:6). Um Cordeiro como
tendo sido morto significa morto recentemente, mostrando-nos que os quatro selos
abertos com os seus quatro cavalos esta� o correndo ha� quase dois mil anos.
B. O quinto selo, o clamor dos santos martirizados, pro� ximo ao final desta era.
C. O sexto selo, a resposta do Senhor a esse clamor.
D. A abertura do se� timo selo e� algo solene. Ha� um silencio no ce� u cerca de meia hora
E. O se� timo selo conte� m as sete trombetas
F. As quatro primeiras trombetas sa� o tocadas bem pro� ximo ao sexto selo, como a
intensificaça� o das calamidades sobrenaturais do sexto selo, mas ainda na� o sa� o a grande
tribulaça� o.

III. A mulher de apocalipse 12:

A.
B.
C.
D.

A mulher que da� a luz esta� vestida do sol, indicando a era da igreja.
A lua debaixo dos pe� s sa� o os filhos de Israel
A coroa de doze estrelas , indica a era dos patriarcas.
O vers��culo 6 mostra-nos que a ressurreiça� o do filho vara� o ocorre antes da grande
tribulaça� o de tre� s anos e meio ( ou 1260 dias).

IV. O filho varão:
A. O arrebatamento do filho vara� o e das primicias e� entre o quinto e sexto selos.
B. Em apocalipse 12:5 "nasceu-lhe" e� a mesma palavra para "ressuscitado" em Atos 13:34
provando-nos que o filho vara� o sa� o os santos mortos de todas as eras, pois a mulher e�
universal representando a totalidade do povo de Deus.

V. As primícias - Ap 14:1-5; Mt 24:40-42
A. As primicias que sera� o arrebatadas da terra para o monte Sia� o sa� o os vencedores vivos,
aqueles que amadurecem mais cedo e va� o para a casa do Pai.
B. Diferentemente da ceifa ( no final da grande tribulaça� o) que e� levada para o celeiro, ou
seja, para os ares.

VI. A quinta trombeta ( o primeiro ai)
A.
B.
C.
D.

In��cio da grande tribulaça� o (Ap 9:1-12).
Uma estrela caida do ce� u na terra e foi lha dada a chave do poço do abismo - v.1
Por que a estrela cai do ce� u?
Resposta: Os vencedores descem com o Senhor para os ares em Sua parousia, e onde esta� o
os vencedores na� o ha� lugar para Satana� s e seus anjos.
E. O vers��culo 12 diz: "Por isso festejai o� ce� us, e vo� s, os que nele habitais. Ai da terra e do
mar, pois o diabo desceu ate� vo� s, cheio de grande co� lera, sabendo que pouco tempo lhe
resta".
F. Os gafanhotos:
1. Quando satana� s cai do ce� u ele abre o poço do abismo e sobe fumaça do poço como
de uma grande fornalha, que escurece o ce� u e o ar. Da fumaça saem os gafanhotos
para a terra - Ap 9:3-5
2. Em apocal��pse 9:7-10 temos as caracter��sticas desses gafanhotos. Os versos 7 e 9
sa� o muito semelhantes a Joel 2:4-5,25 e 1:6, a palavra dita acerca de Israel. Isso,
juntamente com o fato de os israelitas precisarem ser selados por Deus para
escaparem do dano causado pelos gafanhotos, pode indicar que o ai da quinta
trombeta diz respeito principalmente aos israelitas.
3. O vers��culo 10 diz que tem caudas semelhantes a escorpio� es, que na B��blia
simbolizam demo� nios, os esp��ritos mal��gnos que seguem a Satana� s - Lc 10:19
4. O vers��culo 10 tambe� m diz que nas suas caudas esta� a autoridade para causar dano
ao homem por cinco meses
5. O tormento sera� ta� o torturante que "naqueles dias os homens buscara� o a morte, e
de modo nenhum a achara� o: e desejara� o ardentemente morrer, e a morte fugira�
deles" - Ap 9:6.
6. Ao falar dos gafanhotos, 9:11 fala dos rei deles, o anjo do abismo, cujo nome e� em
hebraico Abadom e em Grego Apoliom.
a. Abadom em hebraico significa destruiça� o - Jo� 26:6; 28:22; Pv 15:11.
b. Apoliom em grego significa destruidor - Dn 8:23-25.
7. O anjo do abismo e� a besta, o anticristo, que sai do poço do abismo - Ap 11:7; 17:8

VII. O anticristo
A.
B.
C.
D.

Daniel 7:2-3 fala que a besta sobe do mar.
A besta emerge do mar, tem sete cabeças e 10 chifres - Ap 13:1.
A besta recebe do draga� o o seu poder, trono e grande autoridade - v.2.
Uma de suas cabeças fora golpeada de morte, mas essa ferida foi curada, e toda a terra se
maravilhou seguindo a besta- v.3

E. O anticristo subira� do abismo - Ap 9:11; 11:7; 17:8.
F. O anticristo vira� de duas fontes: seu esp��rito vira� do abismo, e seu corpo vira� de uma
naça� o gent��lica.
G. Nero foi o quinto Ce� sar.
H. Joa� o escreveu Apocalipse no tempo de Domiciano, o sexto Ce� sar- Ap 17:8-11.
I. Quando cai do ce� u, satana� s tem nas ma� os a chave do abismo e tira de la� o esp��rito de Ce� sar
Nero.
J. De acordo com o vers��culo 10, cinco ca��ram; um existe (Domiciano), outro ainda na� o
chegou, e sera� o se� timo Ce� sar, o que fara� um acordo com Israel, mas quando chegar tem de
durar pouco (13:3).
K. Quando o se� timo e� golpeado de morte o esp��rito de Ce� sar Nero vai entrar em seu corpo e
vivifica-lo, tornando-se assim o oitavo Ce� sar.
L. Ele caminha para a destruiça� o- 17:11.

VIII. O falso profeta:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

A besta da terra: Judas Iscariotes.
"E vi outra besta subindo da terra" - Ap 13:11.
Essa besta e� o falso profeta- 16:13; 19:20; 20:10.
De acordo com Atos 1:25 ele foi para o "seu pro� prio lugar", na� o ao "seu povo" como
registram as Escrituras.
Referindo-se a Judas, Jesus disse: "Um de vo� s e� diabo" - Jo 6:70-71.
"possuia dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como draga� o" - Ap 13:11
Empregara� o poder sata� nico para operar grandes sinais para enganar, se poss��vel, os
pro� prios eleitos - Mt 24:24.
Em vez de procurar sinais, precisamos importar-nos com a vida.
Trabalhara� para a besta vinda do mar, fara� com que a terra e seus habitantes adorem a
primeira besta - Ap 13:12.
Enganara� os habitantes da terra para fazer uma imagem a� primeira besta - v 14.
Dara� fo� lego a� imagem da besta - v. 15.
Fara� as pessoas levarem a marca da besta - v.16.

IX. As duas testemunhas, Moisés e Elias:
A. Durante a grande tribulaça� o, havera� quatro personagens na terra:
1. Do lado negativo, o anticristo e o falso profeta.
2. O lado positivo, Moise� s e Elias para fortalecer e encorajar o povo de Deus.
B. Durante os 42 meses da grande tribulaça� o- Ap 11:3-4.
C. Os feitos de Moise� s e Elias em 11:5-6 sa� o os mesmos de E� x 7:17, 19; 9:14; 11:1 e 2Rs 1:1012; 1Rs 17:1
D. Moise� s transformou a� gua em sangue e Elias fez descer fogo do ce� u.
E. Os dois aparecem no monte da transfiguraça� o com o Senhor Jesus - Mt 17:1-3
F. Moise� s representa a Lei, e Elias os profetas.
G. Zacarias 4:14 diz que sa� o os filhos do o� leo. Zc 4:14
H. Fortalecendo os filhos de Deus na grande tribulaça� o
I. Sera� o mortos pelo anticristo pro� ximo ao final da grande tribulaça� o- Ap 11;7
J. Ressuscitara� o apo� s tre� s dias e meio - v. 11.
K. Sera� o arrebatadas ao ce� u - v. 12.
L. Esse arrebatamento difere da maioria dos crentes no final da grande tribulaça� o citado em
1Ts 4:17.

