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Tema Geral:
Apocalipse
Mensagem #9
A SEXTA TROMBETA: O JULGAMENTO ADICIONAL SOBRE OS HOMENS
Leitura B��blica:
I. Como já enfatizamos, os primeiros quatro selos apresentam uma história do
mundo desde a ascensão de Cristo até Sua volta, retratado numa corrida de
quatro cavalos Ap 6:1-8
II. Próximo ao fim desta era no quinto selo, os santos martirizados clamarão a Deus.
A. O sexto selo sera� a resposta de Deus ao seu clamor - Ap 6:12-17
B. Ele abalara� o universo como uma adverte� ncia a� queles que habitam na terra e como uma
introduça� o a grande tribulaça� o vindoura.

III. Em seguida, as sete trombetas aparecerão como o conteudo do sétimo selo, cap. 8
A. As primeiras quatro trombetas sera� o o julgamento de Deus sobre a terra, o mar, os rios e
as hostes celestiais Ap 8:6-12
B. A quinta trombeta (Ap 8:13-9:11) e� o in��cio da grande tribulaça� o mencionada em Mt
24:21 e� composta dos tre� s ais da quinta, sexta e se� tima trombetas.
1. A humanidade sera� atormentada diretamente.
2. Satana� s cai do ce� u Ap 9:1-4
3. O anticristo sobe so abismo e juntos atormentam os homens por cinco meses Ap
9:5

IV. A SEXTA TROMBETA , os quatro anjos sendo soltos.
A. Ap 9:13 e 14 dizem: e o sexto anjo trombeteou; e ouvi uma voz procedente dos quatro
chifres do altar que esta� diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, o que tem a trombeta: solta
os 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates.
B. O sangue da expiaça� o era colocado nos chifres do altar, Lv 16:18
1. A voz procedente dos quatro chifres do altar indica que o julgamento de Deus sobre
o homem e� baseado na redença� o de Cristo; e� porque os homens na� o creem na
redença� o de Cristo que Deus manda Seu julgamento.
C. V 15 diz: e foram soltos os quatro anjos que haviam sido preparados para a hora, o dia, o
me� s e o ano, para matar a terça parte dos homens. Treze meses, um dia e uma hora para a
matança dos homens.

V. DUZENTOS MILHÕES DE CAVALEIROS
A. O vers��culo 16 diz: o nu� mero do exe� rcito de cavaleiros era de duzentos milho� es ; eu ouvi o
seu nu� mero, 17 e 19
B. A sexta taça tem relaça� o com a sexta trombeta Ap 9:14 e 16:12
C. Nem assim os homens se arrependera� o Ap 9:20,21
D. O ajuntamento do Armagedom: os esp��ritos imundos incitara� o os reis rebeldes a enviar
suas forças para pelejar contra o povo de Deus Ap 16:13,14
E. Esse sera� o modo de Deus vindimar as uvas 14:17-20; 19:15
F. Armagedom Ap 19:17-18

