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Tema Geral:
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Mensagem #11
OS SETE SELOS DE APOCALIPSE - ALGUNS DETALHES
Leitura B��blica:
I. O primeiro selo: a cavalo branco e seu cavaleiro ( a pregação do evangelho) - Ap
6:1-2
II. O segundo selo: o cavalo vermelho e seu cavaleiro ( a propagação da guerra) - Ap
6:3-4
III. O terceiro selo: o cavalo preto e seu cavaleiro ( o aumento da fome) - Ap 6:5-6
IV. O quarto selo: o cavalo amarelo e seu cavaleiro (a morte desenfreada) Ap 6:7-8
V. O quinto selo: o clamor das almas sob o altar ( a oração dos santos martirizados
que estão no paraiso pedindo vingança)- Ap 6:9-11
VI. O sexto selo: o abalo da terra e do céu, o início da grande tribulação (advertência
aos moradores da terra) Ap 6:12-17
VII. O sétimo selo: sete trombetas- a resposta à oração dos santos martirizados no
quinto selo- Ap 8:1-13;9:1-21;10:1-11;11:1-19:
A.
B.
C.
D.
E.

A primeira trombeta: o ju��zo sobre a terra- Ap 8:7
A segunda trombeta: o ju��zo sobre o mar- Ap 8:8-9
A terceira trombeta: o ju��zo sobre os rios- Ap 8:10-11
A quarta trombeta: o ju��zo sobre as hostes celestiais (sol, lua e estrelas) Ap 8:12
A quinta trombeta: (o primeiro ai): o ju��zo sobre os homens (Satana� s e o anticristo
colaboram com a tormenta dos homens) Ap 8:13;9:1-11
F. A sexta trombeta (o segundo ai): a intensificaça� o do ju��zo sobre os homens (duzentos
milho� es de cavaleiros matam a terça parte dos homens) Ap 9:12-21
G. A se� tima trombeta (que inclui o terceiro ai):
1. A primeira taça: chagas malignas sobre os adoradores da besta - Ap 16:1-2
2. A segunda taça: o mar torna-se sangue- Ap 16:3
3. A terceira taça: os rios e fontes das a� guas tornam-se sangue- Ap 16:4-7
4. A quarta taça: o sol queima os homens com intenso calor- Ap 16:8-9
5. A quinta taça: o reino do anticristo torna-se trevas- Ap 16:10-11
6. A sexta taça: o rio Eufrates seca, para passagem dos reis que vem do oriente- Ap
16:12-16
7. A se� tima taça: o grande terremoto e a grande saraivada - Ap 16:17-21

VIII. Alguns detalhes da grande tribulação
A. O evangelho eterno e o juizo no trono da glo� ria do Filho do Homem para as naço� es (os
gentios) - Ap 14:6-7; Mt 25:31-46
B. A queda da Babilo� nia religiosa na grande tribulaça� o - Ap 14:8
C. A adverte� ncia contra a adoraça� o do anticristo na grande tribulaça� o - Ap 14:9-12

D.
E.
F.
G.

A be� nça� o dos ma� rtires na grande tribulaça� o- Ap 14:13
A ceifa dos crentes pro� ximo do fim da grande tribulaça� o- Ap 14:14-16
A vindima das uvas (os malfeitores) no final da grande tribulaça� o- Ap 14:17-20
A guerra do Armagedom- Ap 16:13-16.

