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Escatologia - Sequência dos Eventos
Tribunal de Cristo

Bodas do Cordeiro
A Revelação de Cristo

Os Selos

Arrebatamento

Apocalipse 6: os seis primeiros selos

Nós aqui
(2016 d.C.)
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Rompimento
da aliança

Aliança de paz
do anticristo
com Israel

paz

perseguição

3,5 anos

3,5 anos

•Batalha de Armagedom
•Morte do Anticristo e
seguidores
•Salvação de Israel
•Prisão de Satanás
•Julgamento dos Gentios
•Ressurreição dos mártires
da G.T.

Soltura de Satanás
• Rebelião contra Cristo
• Derrota dos rebeldes
• Satanás lançado no
lago de fogo

Reino de Cristo na Terra

1 “semana”

Mil anos

Grande Tribulação

Milênio

•Julgamento do
Grande Trono
Branco
•Novos Céus e
Nova Terra

Reino de Deus Pai

∞
Eternidade Futura

Pb. José Perote – 11/Março/2018
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Os quatro primeiros selos: os cavalos (Ap 6.1-8)

Introdução aos sete selos (Ap 6)
• Os 7 selos são o primeiro de três conjuntos de juízos
• 7 selos,
• 7 trombetas (Ap 8-9)
• 7 taças (Ap 16)
• Continuidade da visão de Ap 4-5
• Os quatro seres viventes (v.1): já os vimos na aula passada (Ap 4.6-7)
• Os quatro primeiros selos são cavalos, cujas cores simbolizam o caráter do cavaleiro.
(Zc 1.8-17; 6.1-8)

• V. 2: o cavalo branco. Possíveis
interpretações:
a) Cristo (Ap 19.11);
b) o Anticristo;
c) o espírito de conquista.
• As duas últimas estão mais em linha
com os próximos cavalos.
• Arco: arma de guerra; coroa: poder.
• V. 3: o cavalo vermelho. Derramamento de
sangue e guerra.
• Espada: julgamento divino (Zc 1.8, 6.2)

• V. 5: o cavalo preto. Fome. Alta de preço nos
alimentos. (Zc 6.2,6)
• Preços praticados nos exemplos: 10x o
valor normal.
• “Não danifiques o azeite e o vinho”: Deus
impõe limites à ação do inimigo; raízes
profundas.
• V. 7: o cavalo amarelo (pálido). Morte sobre ¼
da população.
• Inferno: Ap 1.18, 20.13-14, Mt 16.18
• Guerras, fome, pragas e ataques de
animais. Ez 5.16,17; Dt 32.22-25

• Quinto selo: os mártires; Sexto selo: catástrofes naturais
Pb. José Perote – 29/Abril/2018
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O quinto e o sexto selos
• Ap 6.9-11: abertura do quinto selo - o sangue dos mártires, na base do altar, lembrando
os antigos sacrifícios (Êx 29.12, Lv 4.7)
• Os que sofrem pela causa do evangelho têm um lugar especial (Mt 5.10-12)
• “os habitantes da terra”: os homens hostis a Deus (3.10; 8.13; 11.10; 13.8,12; 17.2,8)
• “vestidura branca”: bênção e pureza (3.5,18; 4.4; 7.9,13; 19.14)
• Vv. 12-14 o sexto selo: sinais da natureza.
• Terremoto: sinal de visitação divina (Êx 19.18; Is 2.19; Ag 2.6)
• Sinais assim são frequentemente relacionados com o Dia do Senhor: Is 13.10, Ez
32.7, Jl 2.31, Mt 24.29, Mc 13.24-26, Lc 21.25, Is 34.1-4, Jr 4.24, Na 1.5
• Vv. 15-16: Ninguém escapará do juízo de Deus. Nem mesmo os reis e poderosos.

Os 144 mil
Apocalipse 7: Interlúdio antes do sétimo selo
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Ap 7: os 144 mil

Arrebatamento
28%

“Mas, Perote... Já leu Mt 24.14? Ainda vai demorar
para Jesus voltar!”

20%
3%

7%

E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a
todas as nações. Então, virá o fim.

• vv.1-3: Deus retém a tribulação para a salvação de judeus
• Um anjo selado pede que se espere até que os 144 mil judeus sejam selados
• vv.4-8: 144 mil judeus são selados, sendo 12 de cada tribo
• Judá é a primeira tribo; Manassés citado no lugar de Dã (Jz 18.30)
• vv.9-12: Uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas diante de Jesus
• Folhas de palmeira (palmas) nas mãos: usadas em eventos festivos
• 7 atributos citados: louvor perfeito a Deus
• vv.13-17: Essa multidão veio da Grande Tribulação
Interpretação possível: esforço mundial de evangelização, liderado por judeus durante a
última semana, alcança pessoas de todas as nações, para a glória de Jesus

“Ainda falta evangelizar muita gente para acontecer o arrebatamento!”
Pb. José Perote – 04/Março/2018

Fonte: The Joshua Project, http://legacy.joshuaproject.net/global-progress-scale.php, acesso em 02/Março/2018

Consequência: não há obstáculo para o Arrebatamento acontecer a qualquer hora.
Pb. José Perote – 29/Abril/2018

