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Prefácio
Deus te salvou por seu favor especial quando você acreditou. E você não pode
levar o crédito por isso; é um presente de Deus. A salvação não é uma recompensa pelas coisas boas que fizemos, então nenhum de nós pode se gabar
disso. EF. 2:8-9 NLT

Revelação é o último livro na Bíblia, mas primeiro em ser mal compreendido eo livro,
que vem o maior interesse e curiosidade. Muitos de nós foram confundidos, em grande parte
porque nós pensamos sobre nossas tentativas de entender. Quem é a fera: 666 é o número do seu
nome? Quando ocorrerá o arrebatamento? É a revelação alegoria ou real, eventos futuros. É
intenção do autor esclarecer pelo menos alguma da confusão. O autor tem a opinião que nós não
podemos compreender toda a revelação até que determinados eventos ocorrem. Algum do índice
pôde ser para aqueles deixados após o arrebatamento.
Se o autor tivesse que selecionar o que ele sente para ser a mensagem mais importante da
Bíblia, é a promessa de salvação para aqueles que aceitam Jesus, o Messias. O homem pecou e
continua a pecar. Jesus veio à terra para nos salvar e para que possamos passar a eternidade com
ele. Palavras de Jesus:
Não deixe seu coração ser incomodado: você acredita em Deus, acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões: se não fosse assim, eu
teria dito a você. Eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um
lugar para você, eu voltarei, e receberei você para mim; que onde eu estou, lá
você pode ser também. E onde eu vou você sabe, e do jeito que você sabe.
Thomas disse-lhe, senhor, não sabemos onde você vai; e como podemos saber
o caminho? Jesus disse a ele, eu sou o caminho, a verdade, e a vida: nenhum
homem vem ao pai, mas por mim. (Mateus 14:1-6)

Onde vai passar a eternidade?

Prólogo
A O dever de Christian é fornecer aos seus filhos um som, Fundação bíblica. Eles precisam ouvir a verdade de nós em vez da especulação do mundo secular. Este livro é para esclarecer os acontecimentos do livro do Apocalipse.
Em vez disso, exaltem Cristo como Senhor em seus corações. Esteja sempre preparado para dar uma defesa a todos que lhe pedem para explicar a esperança que
você tem. 1 Peter 3:15 ISV
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PARTE I: COISAS PASSADAS
No princípio Deus criou o céu e a terra. Gen. 1:1

Agora a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus
tinha feito. E ele disse para a mulher, sim, Deus disse, você não deve comer de todas
as árvores do jardim? Gen. 3:1
E a Adão ele disse, porque tu tens hearkened a voz de tua esposa, e comido da árvore,
da qual eu te ordenei, dizendo, você não deve comê-lo: amaldiçoado é o chão para o
seu bem; na tristeza deverás comê-lo todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17
No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele, e disse: Eis o cordeiro de Deus, que leva
embora o pecado do mundo. João 1:29
Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição, e a vida: aquele que crê em mim, embora estivesse morto, ainda viverá: e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você
acredita nisso? João 11:25-26
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Seção Um: Introdução e Mensagens do Senhor
Apocalipse Capítulo Um
Para estudar e entender o livro de Apocalipse, precisamos começar do início. Não apenas o
início do livro de Apocalipse, mas o início de toda a Bíblia. Aqueles que não conhecem o fundo
não têm chance de saltar e tentar responder, "quem é o Anticristo," e "quando o mundo vai
acabar."
Se você acredita que o arrebatamento dos mortos e vivendo em Cristo precede a tribulação, e se
você aceitou Jesus como seu Salvador, então você não precisa se preocupar com o que acontece
após o arrebatamento. Exceto, estamos preocupados com os descrentes que serão deixados aqui
para lutar com o Anticristo e sua "Igreja". Vamos rever este conceito, "dispensacionalismo",
mais tarde nesta seção. Nota: "capítulos" são referidos como "seções" neste livro para evitar
confusão com os capítulos da Bíblia.
Este livro é baseado na visão de dispensacionalismo:
1. Arrebatamento dos santos mortos e crentes vivos. (Jesus vai nos encontrar no ar.)
2. Período de sete anos de tribulação. A primeira metade é a tribulação, sendo a segunda a
grande tribulação.
3. A batalha do Armagedom. (guerra final.)
4. O milênio. (regra de 1000 anos de paz.)
5. Satanás jogado no abismo sem fundo por toda a eternidade.
Esta seção inclui todo o primeiro capítulo de Apocalipse, começando com uma introdução. O
servo de Deus, João de Patmos, grava este livro como a divulgação de Cristo a João por palavras
e imagens. Inclui uma bênção para aqueles que lêem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Não deve haver nenhuma confusão sobre estes versículos.
Apocalipse 1:1-3
A Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas
que devem acontecer em breve; e ele enviou e significou-o pelo seu anjo ao seu servo
João: que o registro nu da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu. Bendito é ele que lê, e que ouvem as palavras desta profecia,
e manter as coisas que estão escritas nele: para o tempo está à mão.

Versículos 4-8 prelúdio as cartas de Cristo para as sete igrejas da Ásia menor (ver seção dois),
que é o "testemunho fiel a essas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos, eo comandante de
todos os governantes do mundo." Jesus nos fez seu reino, seus sacerdotes que servem a Deus.
Dá-lhe a glória eterna! Ele governa para todo o sempre! Ele voltará nas nuvens, cada olho vai
vê-lo. Não haverá dúvidas sobre o que aconteceu. Jesus é o começo e o fim: ele é, foi, e sempre
será.
9

João às sete igrejas que estão na Ásia: graça seja para você, e paz, dele que é, e que
foi, e que está por vir; e dos sete espíritos que estão diante de seu trono; E de Jesus
Cristo, que é a testemunha fiel, e o primeiro a ser feito dos mortos, e o príncipe dos reis
da terra. A ele que nos amou, e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e
nos fez reis e sacerdotes a Deus e seu pai; para ele ser glória e domínio para sempre e
sempre. Amém. Eis que ele vem com nuvens; e cada olho deve vê-lo, e os que o perfuraram: e todo o povo da terra deve lamentar por causa dele. Mesmo assim, Amém.
Eu sou Alpha e Omega, o começo eo fim, diz o senhor, que é, e que foi, e que está por
vir, o todo-poderoso.

Os versículos seguintes do capítulo 1, versículos 9-18, começam a visão John experimentado em
Patmos. Alguma desta visão parece como o que nós poderíamos chamar um pesadelo, mas neste
caso é verdade. John se identifica como "John, seu irmão." Talvez as sete igrejas o conheciam;
Talvez ele estivesse se identificando como um amigo. João estava em oração quando recebeu
uma mensagem para escrever para as sete igrejas. A mensagem era de Cristo, "o alfa e o
Omega." João viu Jesus entre sete castiçais dourados. O ouro é usado frequentemente como um
símbolo para o Deus e seus atributos. Jesus tinha uma espada em sua boca nesta imagem-ele é o
conquistador. Cristo chama a si mesmo "o vivo; e eu estava morto, e eis que estou vivo para
sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. "
Eu João, que também sou seu irmão, e companheiro na Tribulação, e no Reino e
paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamado Patmos, para a palavra de
Deus, e para o testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no espírito no dia do senhor, e
ouviu atrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo: Eu sou Alfa e
Omega, o primeiro eo último: e, o que você vê, escrever em um livro, e enviá-lo para as
sete igrejas que estão na Ásia; para Éfeso, e para Esmirna, e para Pergamos, e para
Tiatira, e para Sardis, e para Filadélfia, e para Laodicéia. E virei-me para ver a voz que
falava comigo. E sendo transformado, eu vi sete castiçais dourados; E no meio dos sete
castiçais um como o filho do homem, vestido com uma roupa até o pé, e Girt sobre o
peito com uma cinta dourada. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão
branco como a neve; e seus olhos eram como uma chama de fogo; E seus pés gostam
de bronze fino, como se queimavam em uma fornalha; e sua voz como o som de muitas
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águas. E ele tinha em sua mão direita sete estrelas: e fora de sua boca foi uma afiada
espada de dois gumes: e seu semblante era como o sol brilha em sua força. E quando
o vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou a mão direita sobre mim, dizendo-me,
não temam; Eu sou o primeiro e o último: Eu sou aquele que viveu, e estava morto; e,
eis que estou vivo para sempre, Amém; e ter as chaves do inferno e da morte.

O capítulo um conclui com um comando dado a João para escrever as coisas que ele vê, do passado, presente e futuro. Cristo revela, "as sete estrelas que você viu na minha mão direita são os
anjos das sete igrejas," e "a lâmpada de ouro sete stands são as sete igrejas." Este é o primeiro
bit de simbolismo. É simples e muito mais claro do que o que vamos encontrar em capítulos
posteriores.

Escreva as coisas que você viu, e as coisas que são, e as coisas que serão adiante; O
mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e os sete castiçais dourados. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas: e os sete castiçais que você viu são
as sete igrejas.
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PARTE II: COISAS PRESENTES
A Idade da Igreja - Idade da Graça
Pois pela graça sois salvos pela fé; e que não de vós mesmos: é o dom de Deus: não de obras,
para que qualquer homem deve vangloriar-se. Porque nós somos seu workmanship, criado em
Cristo Jesus para boas obras, que Deus tem antes ordenado que devemos andar neles. Efésios
2:8-10

Paulo Espalhando o Evangelho

Paulo sugeriria uma oração como esta para aceitar a graça de Deus e assegurar o seu lugar no
céu:
"Querido Deus, confesso que sou um pecador. Eu acredito em seu filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Peço a Jesus aqui e agora para entrar em meu coração e vida e ser meu Salvador. Por favor me ajude a virar do pecado. Eu dou minha vida a você. Obrigado Senhor por me salvar. Em
nome de Jesus, rezo. Amém. "
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Seção Dois: Mensagens Para as Sete Igrejas
Apocalipse Capítulos Dois e Três

Muitos estudos bíblicos e comentários tentam identificar as sete igrejas com igrejas dos dias
atuais. Lembre-se que Apocalipse foi escrito 2000 anos atrás e era para ser significativo para as
pessoas da época. Esperamos que seja significativo hoje, também, e deve ser. A igreja primitiva
era conhecida como "o caminho." foi para os judeus que aceitaram a Messias de Cristo, bem
como para os gentios. Para rotular as igrejas como católicos, ortodoxos, evangélicos, ou
quaisquer outras denominações parece inaplicável e talvez enganosa.
As sete igrejas tinham alguns atributos amados por Cristo, alguns repelente. Devemos consumirnos com o que fazer, e o que não fazer. Esta seção abrange os capítulos 2 e 3. A primeira passagem aborda a igreja em Éfeso. Alguns equacionam esta igreja representando o fim da era
apostólica.
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Apocalipse 2
Ao anjo da Igreja de Éfeso escreva; Estas coisas disseram que ele detém as sete estrelas em sua mão direita, que caminhou no meio dos sete castiçais dourados; Eu sei que
você trabalha, e você trabalho, e você paciência, e como você não pode suportá-los que
são maus: e você tentou-los que dizem que são Apóstolos, e não são, e encontraram-los
mentirosos: e ter suportado, e ter paciência, e por causa do meu nome ter trabalhado ,
e não desmaiou. No entanto, tenho um pouco contra você, porque você deixou o
primeiro amor. Lembre-se, portanto, de onde você está caído, e se arrepender, e fazer
as primeiras obras; ou então eu irei até você rapidamente, e removerei seu castiçal do
lugar dele, exceto que você se arrependerá. Mas isso você tem, que você odeia as
ações do Nicolaítas, que eu também odeio. Ele que tem uma orelha, deixe-o ouvir o
que o espírito disse às igrejas; A ele que eu vou dar de comer da árvore da vida, que
está no meio do paraíso de Deus.

A igreja em Éfeso foi elogiada por seus esforços, fé e paciência. No entanto, a igreja está dominando seus membros (Ref. Nicolaítas). Eles esqueceram o seu "primeiro amor" (Cristo). Então,
confie no Senhor, tenha fé, lembre-se onde você costumava ser, e trabalhar para Deus, não o
homem. Sua recompensa é o paraíso.
A próxima carta é para a igreja em Esmirna. Esta igreja é fortemente perseguida e ataque de Satanás. Jesus os aconselha a serem fortes e perseverantes. Novamente, sua recompensa para
"over-Coming " é o céu.
E para o anjo da igreja em Esmirna escrever; Estas coisas diziam o primeiro e o último,
que estava morto, e está vivo. Eu sei que você trabalha, e tribulação, e pobreza, (mas
você é rico) e eu sei que a blasfêmia deles que dizem que são judeus, e não são, mas
são a sinagoga de Satanás. Temei nenhuma daquelas coisas que sofrerão: Eis que o diabo lançará alguns de vós para a prisão, para que vos possam ser julgados; e terás dez
dias de tribulação: Sê fiel até à morte, e eu darei-te uma coroa de vida. Ele que tinha
uma orelha, deixe-o ouvir o que o espírito disse às igrejas; Aquele que se desfizer não
será ferido da segunda morte.

A terceira carta é para a igreja em Pérgamo. Isto representa uma igreja que está mais interessada
no mundo do que a palavra. A igreja que domina o povo (Ref. Nicolaítas) está novamente em
questão. A doutrina de Balaão é uma referência a falsos profetas. Balaque era um rei moabita
que trabalhava para destruir o povo de Deus. Esta igreja tem membros fiéis, cada um prometeu
comer "maná oculto" se eles superarem, e um novo nome no céu conhecido apenas para ele e
para o senhor.
E ao anjo da igreja em Pergamos escrever; Estas coisas diziam que ele tinha a espada
afiada com duas bordas; Eu sei que você trabalha, e onde você mora, mesmo onde o
assento de Satanás é: e você segurar o meu nome, e não negou a minha fé, mesmo
naqueles dias em que Antipas era meu mártir fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho algumas coisas contra você, porque você tem lá aqueles
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que detêm a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque para lançar um obstáculo diante
dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos, e para cometer. Então,
você também aqueles que detêm a doutrina do Nicolaítas, que coisa eu odeio. Arrepender ou então eu irei até você rapidamente, e lutarei contra eles com a espada da
minha boca. Ele que tinha uma orelha, deixe-o ouvir o que o espírito disse às igrejas; A
ele que as sobrepostas que eu vou dar para comer do maná oculto, e lhe dará uma
pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que nenhum homem sabe salvar
aquele que recebe-lo.

A quarta carta é para a Igreja de Tiatira. Esta igreja entrou em idolatria. Jesus diz-lhes que ele
conhece a sua fé amorosa, serviço, paciência e melhorias. Mas Jesus avisa que eles deixam
"Jezebel" (uma princesa fenícia que se casou com o príncipe Ahab) enganá-los. Jezebel levou os
judeus à idolatria e outros pecados. Jezebel teve a chance de se arrepender, mas não. Aqueles
que seguem seus caminhos malignos (e Satanás) serão colocados através de provações. Jesus
prometeu a todos os que são vitoriosos, que o obedecem até o fim, ele dará autoridade sobre todas as nações. Cristo disse que ele também vai dar o vitorioso o "Morning Star". Esta referência
é confusa porque a Bíblia se refere a Lúcifer como a estrela da manhã. Outros acreditam que
neste contexto, a estrela da manhã se refere a Cristo. A referência é provável que o vitorioso terá
poder sobre Satanás em que Satanás é mencionado nesta passagem, bem como é o poder de governar.
E para o anjo da igreja em Tiatira escrever; Essas coisas diziam que o filho de Deus, que
tinha os olhos como uma chama de fogo, e seus pés são como latão fino; Eu sei que
você trabalha, e caridade, e serviço, e fé, e você paciência, e você trabalha; e o último a
ser mais do que o primeiro. Não obstante Eu tenho algumas coisas contra você, porque
você permite que a mulher Jezebel, que se intitula uma profetisa, para ensinar e seduzir
meus servos para cometer, e comer coisas sacrificadas aos ídolos. E eu dei-lhe espaço
para se arrepender de sua fornicação; e ela não se arrependeu. Eis que vou lançá-la em
uma cama, e eles que cometem adultério com ela em grande tribulação, exceto que eles
se arrependem de suas ações. E eu vou matar seus filhos com a morte; e todas as igrejas saberão que eu sou ele que busca as rédeas e os corações: e eu darei a cada um de
vocês de acordo com suas obras. Mas a vós eu digo, e até o resto em Tiatira, como
muitos como não têm esta doutrina, e que não conhecem as profundezas de Satanás,
como eles falam; Não te colocarei em nenhum outro fardo. Mas o que vós já têm de
segurar até eu chegar. E aquele que superar, e manter minhas obras até o fim, para ele
eu darei poder sobre as nações: e ele deve governá-los com uma vara de ferro; como os
vasos de um oleiro devem ser quebrados a arrepios: mesmo que eu recebi de meu pai.
E eu vou dar-lhe a estrela da manhã. Ele que tinha uma orelha, deixe-o ouvir o que o
espírito disse para as igrejas.

O capítulo três começa com uma carta à igreja de Sardis. Esta igreja representa uma congregação morta com uma porção que ainda acredita. Pode-se ser tentado a equiparar esta igreja a uma
denominação protestante que se esqueceu por que eles estão aqui: para servir a Deus. Jesus lhes
diz: "conheço seus atos, que você tem um nome que você está vivo, mas você está morto." Esta
é uma chamada wake-up exortando-os a voltar para os caminhos que agradam a Deus. Jesus
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promete àqueles que conquistam "vestir roupas brancas", Jesus sempre saberá os nomes dos que
estão no livro da vida e reconhecê-los na presença do pai e seus anjos.
Apocalipse 3
E para o anjo da igreja em Sardis escrever; Essas coisas diziam que ele tinha os sete
espíritos de Deus, e as sete estrelas; Eu sei que você trabalha, que você tem um nome
que você vive, e estão mortos. Esteja atento, e fortalecer as coisas que permanecem,
que estão prontos para morrer: porque eu não encontrei você trabalha perfeito diante
de Deus. Lembre-se, portanto, como você tem recebido e ouvido, e manter-se rápido, e
se arrepender. Se, portanto, você não deve assistir, eu vou vir em você como um
ladrão, e você não deve saber que hora eu vou chegar em cima de você. Você tem alguns nomes, mesmo em Sardis que não tenham desfiled suas vestes; e eles devem andar comigo em branco: porque eles são dignos. Aquele que se sobrevier, o mesmo
deve ser vestido em trajes brancos; e eu não vou apagar o seu nome fora do livro da
vida, mas vou confessar o seu nome antes de meu pai, e diante de seus anjos. Ele que
tinha uma orelha, deixe-o ouvir o que o espírito disse para as igrejas.

A Igreja da Filadélfia é a sexta a ser tratada por Jesus. Alguns referem esta ser a igreja em revival, uma igreja evangélica. 2000 anos atrás, ele se refere a uma igreja na Ásia menor. Devemos fazer as coisas boas e evitar as coisas ruins cobertas por esta carta. Jesus louva a igreja por
ser fiel, dizendo-lhes "Eu sei que suas obras; Eu tenho diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Você tem mas pouco poder mas você manteve minha palavra e não negou
meu nome. Eu te protegerei de Satanás. Você vai dominar os ímpios. Aquele que se sobrevier,
farei dele um pilar no templo do meu Deus (parafraseado). "
E para o anjo da igreja em Filadélfia escrever; Estas coisas disseram que ele que é
Santo, ele que é verdade, ele que tinha a chave de Davi, ele que se abre, e nenhum
homem se fecha; e fecha, e nenhum homem abre; Eu sei que você trabalha: Eis que eu
tenho diante de você uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la: para você ter
um pouco de força, e ter mantido a minha palavra, e não negou o meu nome. Eis que
os farei da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus, e não são, mas mentem; Eis que
vou fazê-los vir e venerar-vos diante de vós, e saber que vos amei. Porque você
manteve a palavra da minha paciência, eu também vou mantê-lo da hora da tentação,
que virá sobre todo o mundo, para julgá-los que habitam sobre a terra. Eis que eu
venho rapidamente: Segure tão rápido que você tem, que nenhum homem levá-lo
coroa. Aquele que se tornar um pilar no templo do meu Deus, e ele não vai mais para
fora: e eu vou escrever sobre ele o nome do meu Deus, eo nome da cidade de meu
Deus, que é nova Jerusalém, que vem para fora do céu do meu Deus : e eu vou
escrever sobre ele o meu novo nome. Ele que tinha uma orelha, deixe-o ouvir o que o
espírito disse para as igrejas.

A última carta é para a Igreja de Laodicéia. Jesus se refere a si mesmo como "o Amém, o testemunho que é fiel e verdadeiro, o início da criação de Deus." (compare com João 1:1-3: no início
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era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O mesmo foi no início com
Deus. Todas as coisas foram feitas por ele; e sem ele não era qualquer coisa feita que foi feita.)
Isso é difícil de entender: Jesus é a primeira criação de Deus; Jesus é o criador. Na verdade, pensar demais a Trindade pode fazer sua cabeça girar. Só sei que é verdade.
E ao anjo da Igreja do Laodiceans escrever; Estas coisas diziam o Amém, o fiel e verdadeiro testemunho, o início da criação de Deus; Eu sei que você trabalha, que você
não é nem frio nem quente: Eu prefiro que você estava frio ou quente. Então porque
você é morno, e nem frio nem quente, eu vou cuspir você da minha boca. Porque você
diz, eu sou rico, e aumentado com bens, e não tenho necessidade de nada; e não sei
que você é miserável, e miserável, e pobre, e cego, e nu: Eu aconselho você a comprar
de mim o ouro tentou no fogo, que você pode ser rico; e vestes brancas, que você pode
ser vestido, e que a vergonha de você nudez não aparecem; e ungir seus olhos com
pomada para o olho, que você pode ver. Como muitos como eu amo, eu repreender e
Chastity: ser zeloso, portanto, e se arrepender.

Seria difícil comparar a Igreja de Laodicéia a uma igreja moderna, além do fato de que esta
igreja ama dinheiro e riquezas. Jesus aconselha-os a comprar ouro dele (riquezas no céu são
melhores do que riquezas na terra). Eles não estão fazendo boas obras, e são "mornos". Como
nós pudemos não gostar de comer o alimento quente que é demasiado fresco, ou o alimento frio
que é demasiado morno, Jesus disse "porque você é morno eu vomito-o fora de minha boca.
Um pensamento final para Laodicéia, assim como nós podemos mostrar aos nossos filhos "duro
amor", Jesus disse: "eu corrigir e disciplinar aqueles que eu amo, então seja sério e se arrepender!"
O capítulo três conclui com boas notícias. Além disso, um lembrete para prestar atenção às suas
instruções para as sete igrejas:
Eis que eu estou à porta, e bater: se qualquer homem ouvir a minha voz, e abrir a
porta, eu vou entrar para ele, e vai cear com ele, e ele comigo. A ele que supera o que
eu vou conceder para sentar-se comigo no meu trono, mesmo que eu também superou,
e estou estabelecido com o meu pai em seu trono. Aquele que tem uma orelha, deixe-o
ouvir o que o espírito disse às igrejas.

Jesus nos lembra que ele também superou. O que ele passou levando até e durante a sua crucificação é quase insondável. Nós, que acreditamos, somos salvos pela graça, e esperamos fazer
boas obras. A salvação deve ser fácil para nós: Cristo fez a parte difícil.
A fé é a chave implícita em todas as cartas às igrejas. Pela fé, aceitamos a palavra, estudamos, e
fazemos "boas obras". As escrituras são para informar, instruir e confortar-nos.
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Estude para mostrar-se aprovado a Deus, um trabalhador que não precisa se envergonhar, dividindo a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15

Quão difícil é isso? "querido pai celestial, sei que sou um pecador. Eu realmente sinto muito
pelos meus pecados. Arrependo-me e peço-te que me perdoes. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Deste dia em diante, vou me esforçar para viver por ele. Querido Senhor Jesus, por favor, entre no meu coração. Amém. "
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PARTE III: COISAS FUTURAS

Para o salário do pecado é a
morte; Mas o dom de Deus é a
vida eterna através de Jesus
Cristo, nosso senhor.
Romanos 6:23.
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Seção Três: O Pergaminho Sete-Selado
Apocalipse Capítulos 4 a 6

O simbolismo se aprofunda enquanto nos preparamos para ler sobre a abertura dos sete selos.
Este simbolismo é usado para descrever a cena e "definir o palco" no céu antes da abertura dos
selos. Acredita-se que esta opinião seja do céu porque a palavra "Igreja" não reaparece no livro
de Apocalipse até o capítulo 22. Jesus convida João de Patmos a "vir até aqui, e eu vou lhe
mostrar coisas que devem ocorrer depois disso." A imagem mostra a Deus em esplendor e como
governante sobre todos.
Apocalipse 4
Depois disso eu olhei, e, eis, uma porta foi aberta no céu: ea primeira voz que eu ouvi era
como se fosse de uma trombeta falando comigo; que disse, venha até aqui, e eu vou mostrarlhe coisas que devem ser a seguir. E imediatamente eu estava no espírito: e, eis que um trono
foi estabelecido no céu, e um sentou-se no trono. E aquele que estava sentado era para olhar
como um Jasper e uma pedra de sardinha: e havia um arco-íris redondo sobre o trono, à vista
como uma esmeralda.
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Vinte e quatro anciãos cercam Deus, sentados nos tronos. É como se eles fossem "Reis" subordinados a um sobre todos os outros. Todos os anciãos usavam coroas, indicativos de Santos ressuscitados em vez de anjos. É provável que doze dos anciãos representam as doze pedras da
Fundação na descrição da nova Jerusalém, que são nomeadas após os doze apóstolos. Os outros
doze provavelmente representam os 12 portões com o nome das doze tribos de Israel.
E rodada sobre o trono foram quatro e vinte assentos: e sobre os assentos eu vi quatro
e vinte anciãos sentados, vestidos de vestes brancas; e eles tinham em suas cabeças
coroas de ouro. E fora do trono proseguiu relâmpagos e trovões e vozes: e havia sete
lâmpadas de fogo queimando antes do trono, que são os sete espíritos de Deus.

O poder de Deus é indicado pelo "relâmpago e trovão". As sete tochas representam os sete
espíritos de Deus. De Isaías 11:2, os sete espíritos são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O espírito do senhor
O espírito da sabedoria
O espírito de compreensão
O espírito do Conselho
O espírito de força
O espírito do conhecimento
O medo do senhor

"Quatro criaturas vivas" aparecem nos livros do velho testamento de Ezequiel e Daniel, descritos
de forma ligeiramente diferente. Alguns acreditam que as quatro criaturas sejam querubim representando quatro evangelistas, os autores do Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. É óbvio
que são entidades importantes, e são subordinadas a Deus. Nos versículos seguintes, os vinte e
quatro anciãos e quatro criaturas veneram a Deus.
E antes do trono havia um mar de vidro como o cristal: e no meio do trono, e redondo
sobre o trono, estavam quatro animais cheios de olhos antes e atrás. E a primeira besta
era como um leão, e a segunda besta como um bezerro, e a terceira besta tinha um
rosto como um homem, e a quarta besta era como uma águia voadora. E os quatro
animais tinham cada um deles seis asas sobre ele; e eles estavam cheios de olhos dentro: e eles não descansar dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus todo
poderoso, que foi, e é, e está por vir. E quando essas bestas dão glória e honra e graças a ele que se sentou no trono, que viveu para sempre e sempre, os quatro e vinte
anciãos caem diante dele que se sentou no trono, e adorá-lo que viveu para sempre e
sempre , e lançar suas coroas diante do trono, dizendo: você é digno, ó Senhor, para
receber glória e honra e poder: para você criou todas as coisas, e para você prazer que
eles são e foram criados.
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Em Apocalipse capítulo cinco, João é triste porque "ninguém é digno" para abrir os selos.
Imagina como nos iríamos sentir se estivéssemos à beira de um grande conhecimento, mas estava um pouco fora de alcance.
Apocalipse 5
E eu vi na mão direita dele que se sentou no trono um livro escrito dentro e na parte de
trás, selado com sete selos. E eu vi um anjo forte proclamando com uma voz alta, que
é digno de abrir o livro, e perder os selos de seu? E nenhum homem no céu, nem na
terra, nem a terra, foi capaz de abrir o livro, nem de olhar para lá. E eu chorei muito,
porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem olhar para lá.

John é consolado por um dos anciãos. Jesus, simbolizado por um cordeiro, é digno de abrir os
sete selos. Jesus pega o pergaminho da mão direita de Deus. A Escritura nos diz que Jesus
estará sentado na mão direita de Deus.
E um dos anciãos disse-me, não chore: Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
tinha prevalecido para abrir o livro, e para afrouxar os sete selos de seu. E eu vi, e, lo,
no meio do trono e dos quatro animais, e no meio dos anciãos, ficou um cordeiro como
tinha sido morto, com sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviado para toda a terra. E ele veio e tirou o livro da mão direita dele que se sentou sobre o trono.

Quando Jesus leva o pergaminho, os vinte e quatro anciãos e quatro criaturas o veneram, comprovando ainda que esses vinte e oito seres são menores que Deus, e que o cordeiro é a personagem de Jesus da Trindade. Cada um tem uma harpa usada para adoração e louvor, e uma tigela
de incenso representando as orações dos Santos. Estes eventos acontecem no futuro, antes do
arrebatamento. Os Santos representam qualquer oração dos crentes antes de morrerem, ou das
almas dos crentes mortos (Santos). Eles ainda louvam a Jesus que forneceu redenção para todos
na terra que acredita.
E quando ele tinha tomado o livro, as quatro bestas e quatro e vinte anciãos caíram antes do cordeiro, tendo cada uma delas harpas, e frascos de ouro cheios de odores, que
são as orações dos Santos. E eles cantaram uma nova canção, dizendo: você é digno
de tomar o livro, e para abrir os selos do mesmo: porque você foi morto, e redimiu-nos
a Deus por seu sangue fora de cada tribo, e língua, e as pessoas, e nação; E nos fizeram a Deus reis e sacerdotes: e reinaremos na terra.

Os anjos louvam o cordeiro depois que os Santos o fizeram: os anjos foram feitos por Deus "um
pouco mais baixo" do que o homem.
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E eu vi, e ouvi a voz de muitos anjos redondos sobre o trono e os animais e os anciãos:
eo número deles foi 10000 vezes 10000, e milhares de milhares; Dizendo com uma voz
alta, digno é o cordeiro que foi morto para receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e
força, honra, e glória, e bênção.

Eventualmente, cada ser no céu (os redimidos e os anjos) vai adorar e louvar a Jesus, o cordeiro
de Deus, juntos.
E cada criatura que está no céu, e na terra, e a terra, e como estão no mar, e tudo o
que estão neles, ouviu-me dizer, bênção, e honra, e glória, e poder, seja a ele que se
senta sobre o trono , e ao cordeiro para sempre e sempre. E as quatro bestas disseram,
Amém. E os quatro e vinte anciãos caíram e adoraram-no que viveu para sempre e
sempre.

Em Apocalipse capítulo seis, o cordeiro abriu os sete selos:
Depois de abrir o primeiro selo, uma das quatro criaturas convida João a "vir e ver". Jesus montou um cavalo branco e com um arco saiu para conquistar. Primeiro, ele era o cordeiro porque
ele estava sem pecado e derramou seu sangue para a nossa salvação. Agora, vemos o Messias
assumir o papel de conquistador, a posição que muitos pensaram, por seu mal-entendido, deveria
ter sido o caráter de Cristo 2000 anos atrás. Assim, muitos não o seguiram.
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Apocalipse 6
E eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e eu ouvi, como se fosse o barulho do
trovão, uma das quatro bestas dizendo: Venha e veja. E eu vi, e eis um cavalo branco:
e aquele que se sentou sobre ele tinha um arco; e uma coroa foi dada a ele: e ele foi
adiante conquistando, e conquistar.

Quando o cordeiro abriu o segundo selo outro cavalo apareceu, um vermelho que representa a
guerra. John é convidado para "vir e olhar." Seu cavaleiro, Jesus, foi dado uma espada poderosa
e a autoridade para remover a paz da terra.
E quando ele abriu o segundo selo, eu ouvi a segunda besta dizer, venha e veja. E lá
saiu outro cavalo que era vermelho: e o poder foi dado a ele que se sentou lá para tirar
a paz da terra, e que eles deveriam matar uns aos outros: e lhe foi dado uma grande
espada.

O cordeiro abriu o terceiro selo. Novamente, John foi convidado por uma criatura viva para "vir
e ver." Desta vez, Jesus montou um cavalo preto representando a fome. Esta fome é algum tipo
de catástrofe natural, porque os grãos tornam-se muito caro, mas não de petróleo e vinho.
E quando ele abriu o terceiro selo, eu ouvi a terceira besta dizer, venha e veja. E eu vi,
e lo um cavalo preto; e aquele que se sentou sobre ele tinha um par de saldos na mão.
E eu ouvi uma voz no meio das quatro bestas dizem, uma medida de trigo por um centavo, e três medidas de cevada por um centavo; e vê-lo ferido não o óleo eo vinho.

A quarta criatura convidou João para "vir e ver" a abertura do quarto selo. Nesta visão, Jesus
cavalga um cavalo pálido representando a morte e a sepultura. O cavaleiro vai matar um quarto
da terra com a "espada, fome, doença e animais selvagens."
E quando ele abriu o quarto selo, eu ouvi a voz da quarta besta dizer, venha e veja. E
eu olhei, e eis um cavalo pálido: e seu nome que se sentou sobre ele era a morte, e o
inferno seguiu com ele. E o poder foi dado a eles sobre a quarta parte da terra, para
matar com espada, e com fome, e com a morte, e com os animais da terra.

Os cavaleiros dos quatro primeiros selos representam a conquista, a guerra, a fome e a morte.
Estes parecem representar personagens de Jesus Cristo.
Quando o quinto selo é aberto, a visão está diante de João, no céu, no trono de Deus. João vê as
almas dos mártires clamando por Deus para vingar suas mortes. Eles estão vestidos de túnicas
brancas, e pediu para ser paciente "para uma pequena temporada" até mártires futuros se juntar a
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eles: essencialmente, até a segunda vinda. Mártires serão ressuscitados no arrebatamento, pouco
antes da tribulação. Deus receberá mártires do período da tribulação após a segunda vinda, após
a tribulação.
E quando ele abriu o quinto selo, eu vi o altar as almas deles que foram mortos pela palavra de Deus, e pelo testemunho que eles realizaram: e eles choraram com uma voz
alta, dizendo, quanto tempo, ó Senhor, Santo e verdadeiro , não julgas e vingas o nosso
sangue sobre eles que habitam sobre a terra? E mantos brancos foram dadas a cada
um deles; e foi dito a eles, que eles devem descansar ainda para uma pequena temporada, até que seus companheiros também e seus irmãos, que devem ser mortos como
eram, deve ser cumprida.

Quando o sexto selo é aberto, a visão é descrita como uma mudança catastrófica para os céus e a
terra: houve um grande terremoto; o sol tornou-se tão escuro quanto o pano preto; a lua tornou-se
como vermelho; as estrelas do céu caíram para a terra; o céu desapareceu; todas as montanhas e
ilhas foram removidas do seu lugar. Todos os habitantes da terra reconhecem o seu lugar como
os perdidos: os reis, príncipes, capitães; os ricos, os fortes, o bondista, e Freeman escondeu-se.
Eles imploraram as montanhas e rochas, "caem sobre nós, e nos escondem da face dele que se
senta no trono, e da ira do cordeiro. O grande dia de sua ira está vindo; e quem será capaz de se
levantar?
Claramente, este é o fim da grande tribulação. A tribulação é dividida em 2 42 metades do mês.
A tribulação é a primeira metade, a segunda metade da grande tribulação. Mais sobre isso mais
tarde.
E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e, lo, houve um grande terremoto; e o sol tornouse negro como saco de cabelo, ea lua tornou-se como sangue; E as estrelas do céu
caíram para a terra, mesmo quando uma figueira lança seus figos inoportunos, quando
ela é sacudida de um vento poderoso. E o céu partiu como um pergaminho quando é
rolado junto; e cada montanha e ilha foram movidos para fora de seus lugares. E os
reis da terra, e os grandes homens, e os homens ricos, e os capitães-chefes, e os
homens poderosos, e todos os bondes, e cada homem livre, esconderam-se nos antros
e nas rochas das montanhas; E disse às montanhas e rochas, cair sobre nós, e esconder-nos da face dele que se senta no trono, e da ira do Cordeiro: para o grande dia
de sua ira é vir; e quem será capaz de se levantar?

Sete é o número sagrado de Deus, estabelecido na criação e repetido em toda a Bíblia:
Deus viu cada coisa que ele tinha feito, e, eis que foi muito bom. E a noite e a manhã
foram o sexto dia. Assim os céus e a terra foram terminados, e todo o anfitrião deles.
E no sétimo dia Deus terminou sua obra, que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo
dia de todo o seu trabalho, que ele tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia, e santifi-
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cado ele: porque nele ele tinha descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez.
(Gênesis 1:31-2:3.) Os primeiros seis selos são ações, o sétimo começa com um
período de descanso.

Antes da abertura do sétimo selo, uma conta entre parênteses é dada sobre aqueles que são salvos
durante a tribulação. Isto é, após o arrebatamento e antes da segunda vinda.
E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu sobre o espaço de meia hora.
(Apocalipse 8:1)
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Seção Quatro: Aqueles Salvos Durante a Tribulação
Apocalipse Capítulo 7
Apocalipse capítulo sete é um parênteses sobre aqueles que serão salvos durante a tribulação. É
um "tempo fora da ação" para esclarecer uma importância antes da abertura do sexto selo.
Começa com a instrução de um anjo que tem o selo de Deus dizendo quatro anjos para reter os
quatro ventos da terra que nenhum vento pode soprar na terra ou no mar ou contra qualquer árvore "até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas." Estes são os salvos durante a tribulação.
Você se lembrará que o sexto selo permitiu que a Terra fosse julgada e não destruída, mas seriamente "afligida". Este evento é antes da abertura do sexto selo.

Apocalipse 7
E depois dessas coisas eu vi quatro anjos em pé sobre os quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, que o vento não deve soprar sobre a terra, nem sobre
o mar, nem em qualquer árvore. E eu vi um outro anjo ascendente do leste, tendo o
selo do Deus vivo: e ele gritou com uma voz alta aos quatro anjos, a quem foi dado
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para ferir a terra e o mar, dizendo, não ferir a terra, nem o mar , nem as árvores, até
selarmos os servos de nosso Deus em suas testas.

Os 144.000 representam os escolhidos da nação de Israel, 12.000 de cada uma das doze tribos.
Alguns pesquisadores da Bíblia acreditam que a palavra "tribo" aqui é simbólica, e eles têm muitas razões que levam a esta opinião. A resposta mais provável é tomar a escritura no valor nominal e aceitar que 12.000 de cada uma das 12 tribos nomeadas serão salvos. Ele não lê como simbolismo. Quando inferimos imagens, criamos confusão e discórdia.
E eu ouvi o número deles que foram selados: e lá foram seladas uma 144.000 de todas
as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12000. Da tribo de Reuben foram selados 12000. Da tribo de Gad foram selados 12000. Da tribo de aser foram selados 12000. Da tribo de Nepthalim foram selados 12000. Da tribo de manaes
foram selados 12000. Da tribo de Simeon foram selados 12000. Da tribo de Levi foram
selados 12000. Da tribo de Issacar foram selados 12000. Da tribo de ZABULON foram
selados 12000. Da tribo de José foram selados 12000. Da tribo de Benjamin foram selados 12000.

Não há razão para acreditar que outros judeus não puderam ser salvos durante a tribulação. O
restante do capítulo sete discute uma multidão de gentios salvos durante este tempo, e não nos é
dada nenhuma razão pela qual os judeus além do 144.000 não seriam incluídos. No versículo
nove, João diz que viu uma grande multidão, que nenhum homem poderia numerar, de todas as
Nações, de todas as tribos e povos e línguas.
Depois disso eu vi, e, lo, uma grande multidão, que nenhum homem poderia número,
de todas as Nações, e tribos, e as pessoas, e as línguas, estava diante do trono, e antes
do cordeiro, vestido com mantos brancos, e palmas em suas mãos; E chorou com uma
voz alta, dizendo: salvação para o nosso Deus que se senta sobre o trono, e para o cordeiro. E todos os anjos estavam em volta sobre o trono, e sobre os anciãos e as quatro
bestas, e caiu diante do trono em seus rostos, e adorou a Deus, dizendo, Amém: bênção, e glória, e sabedoria, e ação de Graças, e honra, e poder, e pode, ser para o nosso
Deus para sempre e sempre. Amém.

Depois dos vinte e quatro anciãos, quatro criaturas, e os anjos adoravam a Deus, João queria saber quem esta multidão representava. Uma das criaturas disse a João: "estes são os que saem da
grande tribulação, e lavaram suas vestes e os fizeram brancos no sangue do cordeiro." Eles
nunca terão fome ou sede, e toda a tristeza terá desaparecido para sempre.
E um dos anciãos respondeu, dizendo-me: o que são estes que são vestidos de mantos
brancos? E de onde vieram eles? E eu disse a ele, senhor, você sabe. E ele me disse:
estes são os que saíram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e os fizeram bran-
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cos no sangue do cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus, e servi-lo dia
e noite em seu templo: e aquele que se senta no trono deve habitar entre eles. Eles
não terão mais fome, nem sede mais; Nem a luz do sol sobre eles, nem qualquer calor.
Para o cordeiro que está no meio do trono deve alimentá-los, e deve levá-los a fontes
vivas das águas: e Deus deve enxugar todas as lágrimas de seus olhos.

É muito mais fácil "superar" agora, na era da graça. Será muito difícil emergir vitoriosamente da
tribulação. É sensato colocar sua fé em Jesus agora!

Aceitar Jesus como seu Salvador é tão fácil quanto dizer graça. Rezem assim:
Senhor Jesus, peço-te que perdoes os meus pecados e me salves do castigo eterno.
Aceito a tua morte na Cruz como pagamento pelos meus pecados. Obrigado pela sua palavra que eu posso conhecê-lo, bem como ter um relacionamento com o pai. Através da
fé em você, eu tenho a vida eterna. Obrigado também por ouvir as minhas orações,
amando-me, e dando-me a vida eterna. Por favor, me ajude a viver por você e seguir a
sua vontade. Em nome de Jesus, Amém.
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Seção Cinco: Os Sete Julgamentos de Trombeta
Apocalipse Capítulos 8 a 11

O sétimo selo é aberto em Apocalipse 8:1, iniciando a próxima fase da visão de João: os sete julgamentos da trombeta. Estes são revelados em Apocalipse capítulos oito, nove, ea última
metade do capítulo onze. O capítulo dez e a primeira metade do capítulo onze é um parenthetic
sobre outros eventos que ocorrem na época. O personagem de Cristo nestes sete julgamentos é
como sumo sacerdote.
Quando o sétimo selo é aberto, mais uma vez há trovões, relâmpagos e orações dos Santos. Há
um terremoto após a abertura do sexto selo. Estes são símbolos de onipotência e julgamento.
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Apocalipse 8
E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu sobre o espaço de meia hora. E
eu vi os sete anjos que estavam diante de Deus; e para eles receberam sete trombetas.
E outro anjo veio e ficou no altar, tendo um incenso dourado; e lhe foi dado muito incenso, que ele deveria oferecê-lo com as orações de todos os Santos sobre o altar de
ouro que estava antes do trono. E a fumaça do incenso, que veio com as orações dos
Santos, ascendeu diante de Deus da mão do anjo. E o anjo tomou o incenso, e encheuo com fogo do altar, e lançou-o na terra: e havia vozes, e trovões, e relâmpagos, e um
terremoto. E os sete anjos que tinham as sete trombetas se prepararam para soar.

A primeira trombeta anuncia a destruição de uma terceira parte da terra: as árvores e a grama.
Essencialmente, estas são as plantas que o homem precisa para o alimento, abrigo, e sobrevivência.
O primeiro anjo soou, e lá seguiu granizo e fogo misturado com sangue, e eles foram
lançados sobre a terra: e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama
verde foi queimada.

A segunda trombeta proclama a destruição de outro terço da terra: as montanhas e o oceano. Um
terço das montanhas são incendiadas e atiradas para o mar. Um terço do oceano torna-se inabitável (transformado em sangue) e um terço das criaturas marinhas morrem. Até um terço dos
navios são destruídos. Estas destruições parecem não ser simbólicas. Eles lêem como eventos
reais e devem ser entendidos dessa forma.
E o segundo anjo soou, e como se fosse uma grande montanha queimando com fogo foi
lançada no mar: e a terceira parte do mar tornou-se sangue; Ea terceira parte das criaturas que estavam no mar, e teve vida, morreu; e a terceira parte dos navios foram destruídas.

A terceira trombeta traz uma estrela chamada Wormwood para ser lançada à terra. Alguns pesquisadores acreditam que o nome é de uma planta grega amarga usada para matar vermes,
porque as águas são feitas amargas. Uma vez que uma estrela representa o absinto, pensa-se que
é um ser celestial. Este ser está fazendo o trabalho que Deus ordenou, assim é provavelmente
um anjo importante. Um terço da água fresca na terra torna-se intragável. Opiniões seculares,
muitas vezes supor absinto para ser um meteoro ou asteróide. Não há nenhuma maneira de ter
certeza, mas o resultado é o mesmo.
E o terceiro anjo soou, e lá caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse
uma lâmpada, e caiu sobre a terceira parte dos rios, e sobre as fontes de águas; E o
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nome da estrela é chamado Wormwood: e a terceira parte das águas tornou-se absinto;
e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargos.

A quarta trombeta soa e anuncia ainda maior destruição. Um terço do universo é destruído. Um
anjo anuncia que há mais quatro trombetas para soar., "terror, terror, terror a todos que pertencem a este mundo por causa do que vai acontecer quando os últimos três anjos sopram suas
trombetas."
E o quarto anjo soou, ea terceira parte do sol foi ferido, ea terceira parte da lua, ea terceira parte das estrelas; assim como a terceira parte deles foi escurecido, eo dia não
brilhou para uma terceira parte dela, ea noite do mesmo modo. E eu vi, e ouvi um anjo
voando pelo meio do céu, dizendo com uma voz alta, ai, ai, ai, para aqueles que vivem
na terra por causa das outras vozes da trombeta dos três anjos, que ainda estão a soar!

A quinta trombeta abre Apocalipse capítulo nove. Um anjo que tem as chaves do "abismo sem
fundo" permite que um ser emergir com fumaça. Esta é uma referência óbvia para o inferno e
um demônio. Ele é feito um rei e dado grande poder para governar um exército de gafanhotos.
Apocalipse 9
E o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu para a terra: e para ele foi dada a
chave do poço sem fundo. E ele abriu o poço sem fundo; e levantou-se um fumo para
fora do poço, como a fumaça de uma grande fornalha; e o sol e o ar estavam escurecidos por causa da fumaça do fosso. E lá saiu da fumaça gafanhotos sobre a terra: e
para eles foi dado o poder, como os escorpiões da terra têm poder.

As opiniões seculares geralmente concluem que este é o momento da batalha do Armagedom.
Nota na próxima seção da escritura que esses seres são ordenados a não prejudicar a vida vegetal, mas para atormentar apenas aqueles "que não têm o selo de Deus em suas testas" para um
período de cinco meses. Esta peste será tão horrível e dolorosa que os homens vão procurar a
morte, mas são incapazes de morrer. Nós vamos aprender durante a sexta trombeta da futura
batalha do Armagedom. Portanto, esta peste ocorre durante a grande tribulação.
E foi-lhes ordenado que eles não devem ferir a grama da terra, nem qualquer coisa
verde, nem qualquer árvore; Mas apenas aqueles homens que não têm o selo de Deus
em suas testas. E para eles foi dado que eles não devem matá-los, mas que eles devem
ser atormentados cinco meses: e seu tormento foi como o tormento de um escorpião,
quando ele golpeia um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não o
encontrarão; e desejará morrer, e a morte fugirá deles.
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O simbolismo encontrado nos versos seguintes é frequentemente comparado a um helicóptero.
As imagens referem-se aos atributos dos gafanhotos. Talvez algum pensamento isto representou
um avião 100 anos há. Isto é uma peste: os eventos não descrevem um ataque de helicóptero de
assalto. Concedida, quando a imagem não é tomada no contexto, poderia descrever um helicóptero.

E as formas dos gafanhotos eram como cavalos preparados para a batalha; e em suas
cabeças estavam como se fossem coroas como ouro, e seus rostos eram como os rostos
dos homens. E eles tinham cabelo como o cabelo das mulheres, e seus dentes eram
como os dentes dos leões. E eles tinham couraças, como se fossem couraças de ferro;
e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a
batalha. E eles tinham caudas como escorpiões, e havia picadas em suas caudas: e seu
poder era ferir os homens cinco meses.

O rei dos gafanhotos é nomeado no versículo 11. A tradução inglesa é "Destroyer". Este é
talvez um demônio poderoso, mas não Satanás. Iremos examinar a queda de Satanás no
Apocalipse capítulo 12.
E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do poço sem fundo, cujo nome na língua
hebraica é Abaddon, mas na língua grega tinha o seu nome Apollyon. Uma aflição é
passado; e, eis que vêm duas aflições mais adiante.

A sexta trombeta Ushers em um exército do Oriente, em preparação para a batalha do Armagedom. Antes da batalha pode ocorrer, quatro anjos são soltos para liderar seu exército e matar um
terço das pessoas na terra. O exército é comparado aos cavaleiros, e são 2 milhões fortes.
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E o sexto anjo soou, e eu ouvi uma voz dos quatro chifres do altar dourado que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta, soltou os quatro anjos que
estão ligados no grande rio Eufrates. E os quatro anjos foram soltos, que foram preparados por uma hora, e um dia, e um mês, e um ano, para matar a terceira parte dos
homens. E o número do exército dos cavaleiros eram 200.000: e eu ouvi o número deles.

O exército mata um terço da população da terra, provavelmente 2-3 bilhões de pessoas. No entanto, o restante "não se arrependa" de seus pecados e escolheu para deleitar-se em suas maneiras
auto-indulgente. (esta é outra razão para se arrepender agora, não mais tarde.)
E assim eu vi os cavalos na visão, e aqueles que se sentaram sobre eles, tendo couraças
de fogo, e de jacinth, e enxofre: e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças dos
leões; e fora de suas bocas emitiu fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi a terceira
parte dos homens mortos, pelo fogo, e pela fumaça, e pelo enxofre, que emitiu fora de
suas bocas. Porque o seu poder está em sua boca, e em suas caudas: para suas caudas
eram como serpentes, e tinha cabeças, e com eles eles fazem doer. E o resto dos
homens que não foram mortos por essas pragas ainda não se arrependeu das obras de
suas mãos, que eles não devem adorar demônios, e ídolos de ouro, e prata, e latão, e
pedra, e de madeira: que nem pode ver, nem ouvir , nem andar: nem se arrependeu de
seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua, nem de seus roubos.

Antes do som da sétima trombeta, recebemos informações internas sobre certos fatos. Um anjo
descrito por imagens pede a Deus que atrase "o fim". Deus responde que é hora de "terminar"
quando a sétima trombeta soar. Todo o simbolismo nestes versículos refere-se a um anjo e a
Deus.
Apocalipse 10
E eu vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem: e um arco-íris estava sobre sua cabeça, e seu rosto era como se fosse o sol, e seus pés como pilares de
fogo: e ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto : e ele pôs o pé direito sobre o
mar, e seu pé esquerdo sobre a terra, e chorou com uma voz alta, como quando um
leão ruge: e quando ele tinha chorado, sete trovões proferiu suas vozes. E quando os
sete trovões tinham pronunciado suas vozes, eu estava prestes a escrever: e eu ouvi
uma voz do céu dizendo para mim, selar as coisas que os sete trovões proferiu, e
escrevê-los não. E o anjo que vi erguer-se sobre o mar e sobre a Terra ergueu a sua
mão para o céu, e jurou por ele que viveu para sempre e sempre, que criou o céu, e as
coisas que nele estão, e da terra, e as coisas que nele são , e o mar, e as coisas que
estão aí, que não deve haver tempo não mais: mas nos dias da voz do sétimo anjo,
quando ele começar a soar, o mistério de Deus deve ser terminado, como ele havia declarado aos seus servos os profetas.
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Nos versículos 8 a 11, João de Patmos é instruído novamente a profetizar, que é escrever a toda a
humanidade sobre as coisas a acontecer-outro aviso de Deus do julgamento iminente. Dizemnos que John leva um pequeno pergaminho (livro) formam o anjo e instruídos a comê-lo. O anjo
diz João ele vai gosto doce em sua boca (assim como as coisas da carne "gosto doce" para nós
pecadores). O anjo acrescenta que será amargo na barriga de João (como são os resultados
usuais de comer "do mundo " em vez de Deus).
E a voz que ouvi do céu me falou novamente, e disse, vá e tome o livrinho que está
aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo, e
disse-lhe: Dê-me o livrinho. E ele disse-me, tomá-lo, e comê-lo; e vai fazer você barriga
amarga, mas deve estar em sua boca doce como mel. E eu peguei o livrinho fora da
mão do anjo, e comeu-o; e foi na minha boca doce como mel: e assim que eu tinha comido, minha barriga estava amarga. E ele me disse: você deve profetizar novamente
diante de muitos povos, e nações, e línguas, e reis.

Na introdução ao capítulo 11, João foi instruído a medir a cidade santa, mas não a área fora.
Deus vai habitar a cidade santa, juntamente com os Santos ressuscitados e arrebatados. O exterior não é para ser medido porque é dado aos gentios por 42 meses (metade da tribulação de sete
anos).
Apocalipse 11
E me deram uma palheta como uma vara: e o anjo ficou, dizendo, erguendo-se, e
medindo o templo de Deus, e o altar, e aqueles que o veneram. Mas o tribunal que está
fora do templo deixar de fora, e não medi-lo; Pois é dado aos gentios: e a cidade Santa
deve pisar o pé 42 meses.

As duas testemunhas são dadas grande poder por Deus para testemunhar ao mundo por um
número de dias correspondentes a 42 meses: novamente, a primeira metade da tribulação. Alguns acreditam que as duas testemunhas são Enoch e Elias ou outros santos ressuscitados.
Enoch e Elias se encaixam com os pensamentos de muitos, porque eles nunca tinham morrido,
mas foram levados para o céu vivo. Outros comentadores opinam que o "dois" representa dois
indivíduos recém chegados na terra representando os crentes judeus e gentios. No entanto,
outros apontam para o simbolismo, como repre antigos e novos testamentos.
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E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e eles profetizarão 1200 e sessenta dias,
vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais em pé diante do Deus
da terra. E se algum homem vai machucá-los, o fogo sai da sua boca, e devora seus inimigos: e se qualquer homem vai machucá-los, ele deve desta forma ser morto. Estes
têm o poder de fechar o céu, que não chove nos dias de sua profecia: e têm poder sobre as águas para transformá-los em sangue, e para ferir a terra com todas as pragas,
tão frequentemente como eles vão.

Ao invés de aceitar o testemunho dessas testemunhas, o mundo os mata. Eles se alegram porque
as entidades que testemunharam sobre seus caminhos hedonistas estão mortas. A Bíblia nos diz
em Hebreus 9:27 que "é nomeado para os homens uma vez para morrer." É por isso que alguns
acreditam que as testemunhas são Enoch e Elijah.
E quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que ascendeu para fora do
poço sem fundo deve fazer guerra contra eles, e deve vencê-los, e matá-los. E seus
cadáveres devem estar na rua da grande cidade, que espiritualmente é chamado de
Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. E eles do povo e tribos e
línguas e nações devem ver seus corpos mortos três dias e meio, e não devem sofrer
seus corpos mortos para ser colocado em sepulturas. E aqueles que habitam sobre a
terra devem regozijar-se sobre eles, e fazer feliz, e deve enviar presentes um para
outro; Porque estes dois profetas os atormentavam que habitavam na terra.

Depois de mortos 3-1/2 dias, as testemunhas ressuscitaram, colocando medo na população mundial. Eles voltam para o céu, seguidos imediatamente por um terremoto, matando e destruindo.
Isso faz com que o resto seja aterrorizado e "Dê glória ao Deus do céu." No entanto, uma desgraça terceiro deve "vir rapidamente."
E depois de três dias e meio o espírito de vida de Deus entrou neles, e eles ficaram em
seus pés; e o grande medo caiu sobre eles que os viram. E eles ouviram uma grande
voz do céu dizendo-lhes: venham até aqui. E ascenderam ao céu em uma nuvem; e
seus inimigos os viu. E na mesma hora houve um grande terremoto, ea décima parte
da cidade caiu, e no terremoto foram mortos de homens 7000: e os remanescentes foram atemorizados, e deu glória ao Deus do céu. A segunda aflição é passado; e, eis
que a terceira desgraça vem rapidamente.

O sétimo e último julgamento de trombeta soa, inaugurando o reinado de Cristo e início do fim
para o mundo. Os vinte e quatro anciãos louvam e veneram a Deus porque ele está cumprindo a
profecia para governar e dar o juízo final. É como se os anciãos estivessem saboreando a vingança, um fato que nutre a visão de que são pessoas que uma vez viveram na terra.
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E o sétimo anjo soou; e havia grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo se
tornaram os reinos de nosso Senhor, e de seu Cristo; e ele reinará para sempre e sempre. E os quatro e vinte anciãos, que se sentaram diante de Deus em seus assentos,
caíram sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: damos-lhe graças, ó Senhor
Deus todo poderoso, que são, e foi, e estão para vir; Porque você usou seu grande poder, e reinou. E as Nações estavam com raiva, e sua ira está vindo, e o tempo dos mortos, que eles devem ser julgados, e que você deve dar recompensa aos servos os profetas, e para os Santos, e aqueles que temem nome, pequeno e grande; e deve destruílos que destroem a terra.

Esta ocorrência está no fim da grande tribulação.
E o templo de Deus foi aberto no céu, e lá foi visto em seu templo a Arca da Aliança: e
havia relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto, e grande granizo.

Os símbolos e imagens têm sido bastante simples a este ponto, mas tornam-se mais difícil nos
seguintes capítulos.
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Seção Seis: Israel, Satanás, Cristo, Arcanjo, e os Judeus
Apocalipse Capítulo 12
Apocalipse capítulo doze descreve entidades importantes no final dos tempos: a nação de Israel,
um império do mal terrena, Jesus, eo Arcanjo, nessa seqüência. Uma mulher simboliza Israel.
Ela está em dor fértil, prestes a entregar.
Apocalipse 12
E apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol, ea lua seus
pés, e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas: e ela estar com a criança chorou,
travailing no nascimento, e dor para ser entregue.

Um grande dragão vermelho aparece, simbolizando uma entidade maligna; Alguns acreditam
que o Império Romano em seus dias pagãos, a autoridade de Satanás. O dragão tem sete cabeças, dez chifres, e sete coroas. Ele deseja devorar a criança. As sete cabeças e sete coroas representam sete reis de sete reinos filiados a Roma. Diversos comentários relacionam este a Roma
para uma variedade de razões; um ser que Roma é a cidade de Seven Hills. Os dez chifres fazem
referência a dez reinos: "os dez chifres deste reino são dez reis que surgirão" (Daniel 7:6-27).
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E apareceu outra maravilha no céu; e eis um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e sete coroas sobre suas cabeças.

No versículo 4, a personagem de Satanás é referenciada. Muitos pesquisadores e comentários
acreditam que a referência a "sua cauda arrastou para baixo um terço das estrelas, que ele jogou
para a terra" é uma referência à queda de Satanás, e que um terço dos anjos caíram com ele. Satanás está pronto para devorar a criança, Cristo e sua igreja. Este é um paralelo ao Faraó matar o
filho primogênito se Israel.
E seu rabo desenhou a terceira parte das estrelas do céu, e os lançou para a terra: e o
dragão estava diante da mulher que estava pronta para ser entregue, para devorar seu
filho assim que nasceu.

Cristo nasceu para "governar todas as nações com uma vara de ferro." Em vez disso, "o seu filho
foi apanhado a Deus e ao seu trono." A mulher foi realocada para um lugar preparado para ela
por 42 meses, a nossa parte familiar de ano 3-1/2 da tribulação. Representando a igreja que foi
arrebatada, eles estão protegidos da tribulação.
E ela trouxe uma criança de um homem, que era para governar todas as nações com
uma vara de ferro: e seu filho foi pego a Deus, e ao seu trono. E a mulher fugiu para o
deserto, onde ela tinha um lugar preparado de Deus, que deve alimentá-la lá 1200 e
sessenta dias.
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O Arcanjo, Miguel, e seu exército de anjos agora encontram Satanás e seus demônios em uma
grande batalha. Michael lutando com e para a justiça derrota-los. Satanás e suas legiões são expulsas do céu. (Nota: Satanás hoje tem acesso ao céu.)
E havia guerra no céu: Michael e seus anjos lutaram contra o dragão; e o dragão lutou e
seus anjos, e não prevaleceu; Nem o lugar deles foi encontrado mais no céu. E o
grande dragão foi expulso, aquela velha serpente, chamada o diabo, e Satanás, que enganou o mundo inteiro: ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com
ele. E eu ouvi uma voz alta dizendo no céu, agora vem a salvação, e força, e o Reino
de nosso Deus, e o poder de seu Cristo: para o acusador de nossos irmãos é derrubado,
que os acusou diante de nosso Deus dia e noite. E eles o superaram pelo sangue do
cordeiro, e pela palavra de seu testemunho; e eles não amaram suas vidas até a morte.
Portanto, regozijai-vos, céus, e vós que habitais neles. Ai dos habitantes da terra e do
mar! Pois o diabo desce a você, tendo grande ira, porque ele sabe que ele tinha, mas
pouco tempo.

O capítulo doze conclui com Satanás, quando ele percebeu que "ele tinha sido lançado para a
terra, ele perseguiu a mulher que deu à luz a criança do sexo masculino." Satanás ainda tem poder, mas Deus tem mais poder. A criação de Deus ajuda a mulher a "um tempo, e vezes, e
metade de um tempo." (um tempo é um ano, vezes é de dois anos, e meio tempo é de meio ano:
3-1/2 anos, 42 meses.) Neste momento, Satanás vê que ele não tem mais poder civil à sua disposição; Isto é, o poder do Império romano pagão.
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E quando o dragão viu que ele foi lançado para a terra, ele perseguiu a mulher que
trouxe à tona a criança do homem. E para a mulher foram dadas duas asas de uma
grande águia, que ela poderia voar para o deserto, em seu lugar, onde ela é nutrido por
um tempo, e vezes, e metade de um tempo, a partir da face da serpente. E a serpente
saiu da água da sua boca como uma inundação após a mulher, para que ele pudesse
fazer com que ela fosse levada para longe do dilúvio. E a terra ajudou a mulher, e a
terra abriu a sua boca, e engoliu o dilúvio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão
foi wroth com a mulher, e foi fazer guerra com o remanescente de sua semente, que
guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo.

Satanás está zangado com a mulher, Israel, e leva a sua ira para fora em "sua semente", o remanescente de Israel.
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Seção Sete: A Besta e o Falso Profeta
Apocalipse Capítulos 13 e 14
Esta seção revendo Apocalipse capítulos 13 e 14 inclui imagens cada vez mais misteriosa. Consideremos neste ponto que não há nenhuma maneira de ser 100% certo do significado para este
simbolismo. Não podemos: os estudiosos mudam de idéia a cada geração; os candidatos morrem
e os novos sobem aos olhos do público.
As escrituras de abertura no capítulo 13 contam de uma besta do mar que é curada de uma ferida
mortal. Esta é a mesma besta de antes, aquela com sete cabeças, sete coroas, e dez chifres. A
referência está novamente relacionada com a versão pagã do Império Romano, governada por
Satanás. Ele ergue-se do mar, significando "um mar de humanidade". O Império Romano original incluía numerosas terras e povos.
Apocalipse 13
E eu estava sobre a areia do mar, e vi uma besta erguer-se do mar, com sete cabeças e
dez chifres, e sobre seus chifres dez coroas, e sobre suas cabeças o nome da blasfêmia.
E a besta que eu vi era como um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e
sua boca como a boca de um leão: e o dragão deu-lhe seu poder, e seu assento, e
grande autoridade.

A fera é levantada de uma ferida mortal. Muitos que têm pouca compreensão dessas escrituras
acreditam que a besta seja um ser mortal que foi morto, como Adolph Hitler, Benito Mussolini,
ou alguma outra figura histórica de poder, e ressuscitado. Em vez disso, isso representa a restauração do Império Romano (morto). Os povos do mundo estavam no AWE e adoraram esta
besta-Império. (este é o pré-cristão, Sacro Império Romano.) O herege "besta", este Anticristo é
dado poder por 42 meses.
E eu vi uma de suas cabeças como ele foi ferido à morte; e seu ferimento mortal foi
curado: e todo o mundo se perguntou após a besta. E eles adoraram o dragão que deu
poder à besta: e eles adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é capaz
de fazer guerra com ele? E lhe foi dado uma boca falando grandes coisas e blasfêmias;
e o poder lhe foi dado para continuar 42 meses. E ele abriu a boca em blasfêmia contra
Deus, para blasfemar seu nome, e seu tabernáculo, e aqueles que habitam no céu. E
foi-lhe dado para fazer guerra com os Santos, e para superá-los: e o poder foi dado a
ele sobre todas as tribos, e línguas, e nações.

A adoração não salva a besta, mas ele não tem poder sobre os crentes. Versículos nove e dez
dizem-nos que a besta será castigada pelo que faz ao remanescente.
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E todos os que habitam sobre a terra devem adorá-lo, cujos nomes não estão escritos
no livro da vida do cordeiro morto a partir da Fundação do mundo. Se algum homem
tem uma orelha, deixe-o ouvir. Aquele que leva ao cativeiro deve entrar em cativeiro:
aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a
fé dos Santos.

Independentemente de quem a besta do mar simboliza, representa Satanás. Outra besta surge em
terra. Alguns acreditam que este é um outro império para se juntar com a primeira besta. O significado mais provável é que esta besta representa o falso profeta. A referência a "chifres como
um cordeiro" é uma alusão a Cristo. Que ele "falou como um dragão" é uma referência ao seu
grande poder. É seu dever enganar, e é o agente do Anticristo usado para enganar o mundo (durante a tribulação). Como Cristo justifica os crentes, o falso profeta protege aqueles que veneram a fera.
Independentemente de quem a besta do mar simboliza, representa Satanás. Outra
besta surge em terra. Alguns acreditam que este é um outro império para se juntar
com a primeira besta. O significado mais provável é que esta besta representa o falso
profeta. A referência a "chifres como um cordeiro" é uma alusão a Cristo. Que ele "falou como um dragão" é uma referência ao seu grande poder. É seu dever enganar, e é
o agente do Anticristo usado para enganar o mundo (durante a tribulação). Como
Cristo justifica os crentes, o falso profeta protege aqueles que veneram a fera.

Os versículos finais do capítulo 13 causaram mais debates do que qualquer outro de Apocalipse.
O Anticristo "exigiu a todos-grande e pequeno, rico e pobre, escravo e livre-a ser dada uma
marca na mão direita ou na testa." Com a tecnologia de hoje, o "Mark" é considerado um código
de computador. Isso poderia muito bem ser, mas com avanços, a teoria poderia mudar. No
versículo 18, assumimos um desafio. O número 666 é dito para representar a besta. Nos dias em
43

que esta profecia foi escrita, não havia caracteres numéricos. Letras do alfabeto foram atribuídos
números como com numerais romanos. Muitos tomaram estes números e tentaram traduzi-los de
volta a uma outra língua e revelar o nome da besta. Houve muitos palpites, todos de Nero ao
Papa ao Príncipe Carlos da Grã-Bretanha.
É mais provável que a resolução do nome da besta só será possível uma vez que ele está aqui,
disponível para o remanescente que não foram arrebatados. Certamente, Deus não quereria que
estudiosos atuais e crentes resolvessem este mistério e o anunciassem ao mundo antes do arrebatamento.
E ele causou tudo, tanto pequeno e grande, rico e pobre, livre e vínculo, para receber
uma marca na mão direita, ou em suas testas: e que nenhum homem pode comprar ou
vender, salvar aquele que tinha a marca, ou o nome da besta , ou o número do seu
nome. Aqui está a sabedoria. Deixe-o que tinha a compreensão contar o número da
besta: pois é o número de um homem; e o número dele é 600 sessenta e seis.

O capítulo 14 é um relato parenthetic de eventos sagrados. Começa com comentários sobre o
cordeiro, Jesus, e o 144.000. Jesus aparece no monte Sião, simbolizando a igreja. Zion é literalmente uma colina em Jerusalém, simbolizando o céu. A multidão cantou uma nova canção
para adorar a Deus. O capítulo 14 ocorre literalmente durante a tribulação.
Apocalipse 14
E eu olhei, e, lo, um cordeiro estava no Monte Zion, e com ele um 144.000, tendo o
nome de seu pai escrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão: e eu ouvi a voz de Harpers harpa com
suas harpas: e eles cantavam como se fosse uma nova canção antes do trono, e antes
das quatro bestas , e os anciãos: e nenhum homem poderia aprender essa canção, mas
o 144.000, que foram redimidos da terra.

Por que 144.000 judeus foram salvos? Mais judeus do que os que já foram salvos na idade presente, e mais serão salvos antes do arrebatamento. Há muitas igrejas messiânicas, crentes em
Jesus Cristo. Este grupo de 144.000 parece ser um número literal. Elas são espiritualmente
imaculadas, (não "profanadas com mulheres") puras como virgens. Todos os que aparecem no
trono foram absolvidos de seus pecados, então essa multidão é "pura" diante de Deus. Claramente este 144.000 é salvo porque Deus ordena-lo.
Estes são eles que não foram delimados com as mulheres; Pois são virgens. Estes são
os que seguem o cordeiro onde quer que vá. Estes foram redimidos entre os homens,
sendo os primeiros frutos de Deus e do cordeiro. E na sua boca não se encontrou
malícia: pois eles são sem culpa diante do trono de Deus.
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Simplesmente, um anjo não nomeado anteriormente testifica a todos na terra que a palavra de
Deus é eterna. Ele os convida a adorar a Deus, o criador, porque seu julgamento está aqui.
E eu vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a eles
que habitam sobre a terra, e para cada nação, e tribo, e língua, e as pessoas, dizendo
com uma voz alta, temem a Deus, e dar glória a ele; para a hora de seu julgamento é
chegado: e adorá-lo que fez o céu, ea terra, eo mar, e as fontes de águas.

Outro anjo vem anunciar que a Babilônia caiu. Esta é uma alusão à cidade literal, e a cidade
Babilônia representa o mundo pagão. A Babilônia enganou o mundo ensinando idolatria e falsas
religiões.
E seguiu-se outro anjo, dizendo: a Babilônia está caída, está caída, aquela grande cidade, porque ela fez todas as Nações beberem do vinho da ira de sua.

Um terceiro anjo avisa aqueles na Tribulação para não adorar a besta ou receber sua marca ou
eles serão amaldiçoados a atormentar para sempre, dia e noite.
E o terceiro anjo seguiu-os, dizendo com uma voz alta, se qualquer homem adorar a
besta e sua imagem, e receber sua marca em sua testa, ou em sua mão, o mesmo deve
beber do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no copo de sua indign
ation e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos anjos sagrados, e na
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presença do Cordeiro: e a fumaça de seu tormento ascende para sempre e sempre: e
eles não têm dia de descanso nem noite, que veneram a fera e sua imagem , e todo
aquele que recebe a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão
eles que guardam os mandamentos de Deus, e a fé de Jesus.

No versículo 13, uma voz do céu faz um anúncio. Não é revelado de quem a voz vem. A voz
anuncia uma bênção para aqueles que serão salvos, e mortos, durante a tribulação.
E eu ouvi uma voz do céu dizendo a mim, escreva, bendito são os mortos que morrem
no Senhor a partir de agora: Sim, disse o espírito, que eles podem descansar de seus
trabalhos; e os seus trabalhos seguem-nos.

O restante do capítulo 14 é uma alusão à batalha do Armagedom, um prelúdio ao capítulo 15.
Este conflito final irá ocorrer na conclusão da grande tribulação e antes do milênio. Consulte o
apêndice, "dispensacionalismo".
E eu olhei, e eis que uma nuvem branca, e sobre a nuvem um sentou-se como ao filho
do homem, tendo em sua cabeça uma coroa dourada, e em sua mão uma foice afiada.
E outro anjo saiu do templo, chorando com uma voz alta para ele que se sentou na nuvem, impulso em você foice, e colher: para o tempo é chegado para você colher; para a
colheita da terra está maduro. E aquele que se sentou na nuvem empuxou sua foice
sobre a terra; e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, ele
também tendo uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, que tinha poder sobre o
fogo; e chorou com um grito alto para ele que tinha a foice afiada, dizendo: impulso em
você foice afiada, e reunir os cachos da videira da terra; para suas uvas estão completamente maduras. E o anjo empuxou sua foice na terra, e recolheu a videira da terra, e
lançou-a na grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado sem a cidade, e o sangue
saiu do lagar, mesmo aos freios do cavalo, pelo espaço de 1600 furlongs.

Nas duas primeiras décadas do século XXI, a televisão tem sido repleta de programação
apocalíptica. As contagens tentaram prever o "fim dos dias, " não somente este século mas certamente tão distante para trás quanto o 19o século. Alguns começaram cultos. Todos falharam.
A Bíblia contém as pistas para dar a data também é a identidade do Anticristo, mas não será
compreensível até depois do arrebatamento ea tribulação começa. Jesus diz: "só o pai sabe."
Podemos entender Deus não querer revelar a ninguém algo como "o arrebatamento será 25 de
abril de 2250, eo Anticristo será XYZ."

46

Seção Oito: Os Sete Acórdãos Bowl
Apocalipse Capítulos 15 e 16
O capítulo 16 contém os sete julgamentos da taça. São punições terríveis. Antes que esses eventos ocorrem, capítulo 15 nos dá uma prévia gloriosa do céu. Aqueles que superaram a fera estão
lá, então, obviamente, este lugar no tempo está na conclusão da grande tribulação e antes da
batalha do Armagedom.
No fim do capítulo 15, João é devolvido à grande tribulação. Sete anjos trazem sete pragas, para
serem dispensadas no capítulo 16. Esta linha do tempo pode facilmente confundir-nos porque
estamos acostumados a descrições lineares. A primeira parte do capítulo 15 é entre parênteses.
Apocalipse 15
E vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, sete anjos tendo as sete últimas pragas;
Pois neles é preenchido a ira de Deus. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo: e aqueles que tinham obtido a vitória sobre a besta, e sobre sua imagem, e sobre sua marca, e sobre o número de seu nome, estar no mar de vidro, tendo
as harpas de Deus. E eles cantam a canção de Moisés o servo de Deus, ea canção do
cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso que você trabalha, Senhor Deus todo poderoso;
justo e verdadeiro são você maneiras, você rei dos Santos. Quem não temerá você, ó
Senhor, e glorificará o seu nome? Porque você só é Santo: para todas as nações devem
vir e adoração diante de você; para vocês, os julgamentos são manifestados. E depois
disso eu olhei, e, eis que o templo do Tabernáculo do testemunho no céu foi aberto: e
os sete anjos saíram do templo, tendo as sete pragas, vestidas de linho puro e branco, e
tendo seus seios cingidos com cintas douradas. E uma das quatro bestas deu aos sete
anjos sete frascos dourados cheios da ira de Deus, que viveu para sempre e sempre. E
o templo estava repleto de fumaça da glória de Deus, e de seu poder; e nenhum
homem foi capaz de entrar no templo, até que as sete pragas dos sete anjos foram
cumpridas.

FERIDAS SOBRE AQUELES QUE VENERAM A BESTA: Capítulo 16 retorna ao tempo da
grande tribulação. Ele começa com o mandato para os sete anjos para ir adiante e fazer o seu
trabalho. O primeiro anjo saiu e derramou sua bacia (frasco). Feridas horríveis eclodiram em
todos os que tinham a marca da besta e que adorava sua estátua. (Observe a idolatria.)
Apocalipse 16
E eu ouvi uma grande voz do templo dizendo aos sete anjos, seguir seus caminhos, e
derramar os frascos da ira de Deus sobre a terra. E o primeiro foi, e derramou o seu
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frasco sobre a terra; e lá caiu uma perniciosa e dolorosa ferida sobre os homens que
tinham a marca da besta, e sobre eles que adoravam a sua imagem.

MORTE DE TODAS AS CRIATURAS MARINHAS VIVAS: o segundo frasco causa a morte
de cada coisa viva no mar. A palavra "Soul " neste caso não se refere às almas dos homens.
E o segundo anjo derramou seu frasco sobre o mar; e tornou-se como o sangue de um
homem morto: e todas as almas vivas morreram no mar.

DESTRUIÇÃO DE ÁGUA DOCE: isso soa literal. O terceiro frasco transforma os suprimentos
de água doce para o sangue para que o mal deve beber o sangue daqueles Santos e profetas cujo
sangue derramado.
E o terceiro anjo derramou seu frasco sobre os rios e fontes de águas; e eles se tornaram sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer, você é justo, ó Senhor, que são, e foi, e
será, porque você julgou assim. Pois eles derramaram o sangue de Santos e profetas, e
você deu-lhes sangue para beber; Pois são dignos. E eu ouvi outro fora do altar dizer,
mesmo assim, Senhor Deus todo poderoso, verdadeiro e justo são os seus julgamentos.

HOMENS MAUS CHAMUSCADOS COM FOGO: o quarto frasco queima o remanescente do
mal. Apesar de conhecer o poder de Deus e a justiça, eles ainda blasfemam seu nome.
E o quarto anjo derramou seu frasco sobre o sol; e o poder foi dado a ele para queimar
homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o
nome de Deus, que tinha poder sobre essas pragas: e eles se arrependeram de não darlhe glória.

A SEDE DA BESTA DESTRUÍDA: o quinto frasco é um julgamento sobre a sede da besta de
poder, causando confusão a sua capacidade de governar. Isto os coloca em grande desespero.
Como no quarto frasco, eles blasfemam contra o nome de Deus e "não se arrependam".
E o quinto anjo derramou seu frasco sobre o assento da besta; e seu reino estava cheio
de trevas; e eles roeram suas línguas para a dor, e blasfemaram o Deus do céu por
causa de suas dores e suas feridas, e arrependido não de seus atos.

O RIO EUFRATES SECOU: o Eufrates é o rio da Babilônia, e a Babilônia é o símbolo dos reinos pagãos. Seja literal ou figurativo, o rio secando prepara o caminho para os reis do Oriente,
que são aqueles para lutar ao lado do mal durante a batalha do Armagedom, para viajar.
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And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water
thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared.

Antes do sétimo frasco, recebemos um relato simbólico de três demônios que saem da boca do
Anticristo e do falso profeta. Com Satanás em pleno poder sobre o remanescente durante a
grande tribulação, seus demônios foram capazes de fazer milagres e enganar. Estes demônios
reúnem os reis para lutar a batalha final.
Jesus interrompeu que ele virá inesperadamente "como um ladrão." Ele abençoa aqueles que ficar acordado e manter a sua fé para que eles não vão andar sobre "nu " e envergonhado.
No versículo 16 estamos de volta aos personagens dos demônios. Eles reúnem suas forças no
lugar chamado "Armageddon", do hebraico que significa a "montanha de Megiddo." Esta não é
uma montanha real, mas uma área montanhosa e é um lugar real em Israel, como mostrado
nestes mapas.
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E eu vi três espíritos imundos como rãs saindo da boca do dragão, e fora da boca da
besta, e fora da boca do falso profeta. Porque eles são os espíritos dos demônios,
fazendo milagres, que vão para os reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para
a batalha daquele grande dia de Deus todo poderoso. Eis que venho como um ladrão.
Bendito é aquele que observa, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e veja a
sua vergonha. E ele reuniu-os juntos em um lugar chamado o Armageddon língua
hebraica.

É FEITO: cada nação na terra é destruída e os juízes de Deus com grande ira. Esta é uma
referência aos governos, não montanhas reais, Ilhas, etc. A batalha final, Armageddon, ainda
não ocorreu. (ver capítulo 19.)
E o sétimo anjo derramou seu frasco no ar; e veio uma grande voz do templo do céu,
do trono, dizendo: está feito. E havia vozes, trovões e relâmpagos; e houve um grande
terremoto, como não foi desde que os homens estavam sobre a terra, tão poderoso um
terremoto, e tão grande. E a grande cidade foi dividida em três partes, e as cidades das
Nações caíram: e a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para dar a ela o
cálice do vinho da ferocidade de sua ira. E todas as ilhas fugiram, e as montanhas não
foram encontradas. E lá caiu sobre os homens um grande granizo fora do céu, cada
pedra sobre o peso de um talento: e os homens blasfemaram Deus por causa da praga
do granizo; para a praga do mesmo foi superando grande.
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Seção Nove: A Destruição da Babilônia
Apocalipse Capítulos 17 e 18
O sétimo frasco está aberto. Este anjo falou com João e disse: "Eu vou mostrar-lhe o julgamento
que vai vir sobre a grande prostituta, que se senta em muitas águas." Esta frase revela que a
prostituta (também chamada prostituta e meretriz) representa Babilônia (adoração pagã) e o Império romano pagão. As águas representam o mar da humanidade que ela enganou.
As entidades representadas pela prostituta derramaram o sangue de inúmeros mártires. Ela está
bastante embriagada por este fato (seu sangue). John Wonders "com grande admiração", significa espanto, espanto. Ela é vestiu em grande beleza: afinal, atraentes, mulheres sensuais facilmente atrair a atenção dos homens.
Apocalipse 17
E veio um dos sete anjos que tinha os sete frascos, e falou comigo, dizendo-me, vem
cá; Vou mostrar-vos o julgamento da grande meretriz que se senta sobre muitas águas:
com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Então ele me levou no espírito para o deserto:
e eu vi uma mulher sentada em cima de uma fera de cor escarlate, cheia de nomes de
blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. E a mulher foi vestida de cor púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em
sua mão cheia de abominações e imundície de sua fornicação: e em cima de sua testa
era um nome escrito, MISTÉRIO, BABILÔNIA, O GRANDE , A MÃE DAS MERETRIZES E
ABOMINAÇÕES DA TERRA. E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos Santos, e com o
sangue dos mártires de Jesus: e quando eu a vi, eu me perguntei com grande admiração.

Aqui é revelado a João que esta mulher é o remanescente do mal. O anjo pergunta: "por que
você se maravilha? Eu vou te mostrar quem é essa mulher de verdade. " A besta é Satanás e o
Anticristo como discutido nas escrituras anteriores. O remanescente cairá pelos poderes da besta
e será enganado. Dez futuros reis chegarão com a fera.
E o anjo me disse, por que você se maravilha? Vou dizer-lhe o mistério da mulher, e da
besta que a carregou, que tinha as sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu foi,
e não é; e deve ascender para fora do poço sem fundo, e ir para a perdição: e aqueles
que habitam sobre a terra deve se perguntar, cujos nomes não foram escritos no livro
da vida a partir da Fundação do mundo, quando eles contemplam a besta que era, e
não é , e ainda é. E aqui está a mente que tinha sabedoria. As sete cabeças são sete
montanhas, em que a mulher se senta. E há sete reis: cinco são caídos, e um é, eo
outro ainda não chegou; e quando ele vem, ele deve continuar um espaço curto. E a
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besta que era, e não é, mesmo ele é o oitavo, e é dos sete, e entra em perdição. E os
dez chifres que você viu são dez reis, que não receberam nenhum Reino ainda; Mas receber o poder como reis uma hora com a besta. Estes têm uma mente, e deve dar o
seu poder e força para a besta.

Os dez reis vão reunir os seus exércitos para fazer guerra com Jesus. O cordeiro, Jesus, vai superar por causa de seu grande poder; Isto é, ele vai derrotar o exército não-salvo dos reis. A meretriz é descrita outra vez como simbolizando as águas (multidões, Nações, e línguas-o remanescente) e a cidade de Babilônia (pagãos).
Estes devem fazer guerra com o cordeiro, eo cordeiro deve vencê-los: porque ele é o
Senhor dos senhores, e rei dos reis: e aqueles que estão com ele são chamados, e
escolhidos, e fiéis. E ele me disse: as águas que você viu, onde a prostituta se senta,
são pessoas e multidões, e nações, e línguas. E os dez chifres que você viu sobre a
besta, estes devem odiar a prostituta, e deve fazê-la desolada e nua, e deve comer sua
carne, e queimá-la com fogo. Porque Deus tinha colocado em seus corações para cumprir a sua vontade, e para concordar, e dar o seu reino à besta, até que as palavras de
Deus será cumprida. E a mulher que você viu é aquela grande cidade, que reinava sobre os reis da terra.

Apocalipse capítulo 18 descreve a destruição da Babilônia, o paganismo. Um anjo aparece e declara: "o grande Babilônia caiu! Ela se tornou um lar para demônios. Ela é uma prisão para cada
espírito impuro, uma prisão para cada pássaro imundo, e uma prisão para cada besta imundo e
odiado. Estes seres se referem a Satanás como Anticristo, o falso profeta, demônios e pecado.
Todas as Nações desfrutaram de maus caminhos e prosperaram.
Apocalipse 18
E depois dessas coisas eu vi outro anjo descendo do céu, tendo grande poder; e a terra
foi iluminada com sua glória. E ele chorou poderosamente com uma voz forte, dizendo:
a grande Babilônia está caída, está caída, e se tornou a habitação dos demônios, e o
porão de cada espírito sujo, e uma jaula de cada pássaro imundo e odioso. Para todas
as Nações ter bebido do vinho da ira de sua, e os reis da terra cometeram com ela, e os
comerciantes da terra são encerados ricos através da abundância de suas iguarias.

Uma outra voz (anjo) anuncia aos redimidos que não receberão as pragas a ser cerc de encontro a
Babylon. "mas, Deus se lembra ' dela ' e seus caminhos malignos. Ela não se arrependerá, então
todas as pragas serão colocadas sobre ela em um dia: morte e condenação eterna, acompanhada
de luto e fome. "
A palavra "dia" deve ser considerada um dia literal neste evento. Durante toda a Bíblia, Day significa um dia de 24 horas literal, exceto quando o contexto indica o contrário. Cada dia da cria-

52

ção significa um dia literal, por exemplo: quando as Escrituras dizem frases como, "no dia do
senhor" ou "um dia é como mil anos," Então a referência é a uma era ou uma idade.
Incidentalmente, em 2 Pedro 3:8 Lemos, "com o senhor um dia é como mil anos, e mil anos
como um dia." Alguns usam este versículo para calcular que um período de 7000 anos a partir
de uma determinada data de início vai Usher no final dos dias. Outros usam este versículo para
afirmar que cada dia da criação durou mil anos, tentando assim encaixar longas épocas de
evolução na conta de criação. Em ambos os casos, um milhar de anos está sendo aplicado incorretamente.
E ouvi outra voz do céu, dizendo: saiam dela, meu povo, para que não sejam participantes de seus pecados, e que não recebam de suas pragas. Porque seus pecados
chegaram ao céu, e Deus tinha se lembrado de suas iniqüidades. Recompensá-la,
mesmo que ela recompensou você, e dobrar a sua dupla de acordo com suas obras: no
copo que ela tinha preenchido encher a sua dupla. O quanto ela tinha glorificado a si
mesma, e viveu deliciosamente, tanto tormento e tristeza dar-lhe: porque ela disse em
seu coração, eu sento uma rainha, e não sou viúva, e não verá nenhuma tristeza. Portanto, suas pragas vêm em um dia, a morte, e de luto, e fome; e ela será totalmente
queimada com fogo: para o forte é o Senhor Deus que a julga.

Após a aniquilação da Babilônia, o remanescente é entristecido pela sua destruição. Isso inclui
reis, comerciantes, coisas materiais, as almas dos homens, luxúrias e riquezas.
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E os reis da terra, que cometeram e viveram deliciosamente com ela, devem lamentarla, e lamentar por ela, quando verão a fumaça de sua queima, de pé longe para o medo
de seu tormento, dizendo, infelizmente, infelizmente, que a grande cidade Babilônia ,
aquela poderosa cidade! Porque em uma hora é o seu julgamento vir. E os comerciantes da terra vai chorar e chorar por ela; Pois nenhum homem compra sua mercadoria
mais: a mercadoria de ouro, e prata, e pedras preciosas, e de pérolas, e linho fino, e
roxo, e seda, e escarlate, e todos os tipos de madeira, e todos os navios de forma de
marfim, e todos os navios forma de madeira mais preciosa , e de latão, e ferro, e mármore, e canela, e odores, e pomadas, e incenso, e vinho, e óleo, e farinha fina, e trigo,
e bestas, e ovelhas, e cavalos, e carruagens, e escravos, e as almas dos homens. E os
frutos que a alma cobiçaste depois de partirem de ti, e todas as coisas que eram delicadas e boas são afastadas de ti, e não as encontrarás mais. Os comerciantes dessas
coisas, que foram feitos ricos por ela, deve estar longe para o medo de seu tormento,
chorando, e lamentando, e dizendo, infelizmente, infelizmente, que a grande cidade,
que estava vestida de linho fino, e roxo, e escarlate, e adornada com ouro, e pedras
preciosas e pérolas!

Eles lamentam que em uma hora tudo o que desejaram chegou à destruição, a nada. Fundição
"poeira em suas cabeças" é um " Velho Mundo" mostrando de tristeza.
Para em uma hora tão grandes riquezas é chegado a nada. E todos os transportadores,
e toda a companhia em navios, e marinheiros, e como muitos como o comércio por mar,
ficou longe, e chorou quando viu a fumaça de sua queima, dizendo: que cidade é como
a esta grande cidade! E eles lançaram poeira sobre suas cabeças, e chorou, chorando e
lamentando, dizendo, infelizmente, que grande cidade, onde foram feitas ricas tudo o
que tinha navios no mar por causa de sua costliness! Porque em uma hora ela ficou
desolada.

O céu regozija-se com a queda da Babilônia. Finalmente, todos no céu (os redimidos) e os
apóstolos e profetas foram vingados. Compare isso com a forma como nos sentimos no final de
um filme quando o herói tem sofrido nas mãos de seu antagonista e, finalmente, melhorá-lo nos
últimos cinco minutos. Claro, a Bíblia é a realidade.
Regozijar-se sobre ela, você céu, e vós Santos Apóstolos e profetas; Porque Deus tinha
vingado você sobre ela. E um anjo poderoso pegou uma pedra como uma grande mó, e
lançou-a no mar, dizendo, assim, com a violência que a grande cidade Babilônia ser
jogado para baixo, e não será encontrado mais nada. E a voz de Harpers, e músicos, e
de canalizadores, e trompetistas, não será ouvido mais nada em você; e nenhum artesão, de qualquer ofício que ele seja, deve ser encontrado mais em você; e o som de
uma mó não será mais ouvido em você; E a luz de uma vela não brilhará mais em você;
e a voz do noivo e da noiva não será mais ouvida em vós: para vós os comerciantes foram os grandes homens da terra; por vocês, feitiçarias foram todas as Nações enganadas. E nela foi encontrada o sangue de profetas, e de Santos, e de tudo o que foram
mortos sobre a terra.
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Seção Dez: A Batalha do Armageddon e do Milênio
Apocalipse Capítulos 19 a 20:6
A batalha de Armageddon é a batalha que tem vindo a terminar todos os tempos. Não houve
tempo antes da criação, apenas da eternidade. Depois do Armagedom e do milênio seguinte, não
haverá tempo, mas a eternidade.
Antes da batalha começar, os redimidos adoram a Deus e regozijam-se que "a meretriz" foi destruída e que ele reina sobre todos.
Apocalipse 19
E depois dessas coisas eu ouvi uma grande voz de muita gente no céu, dizendo: Aleluia;
Salvação, e glória, e honra, e poder, ao Senhor nosso Deus: para verdadeiro e justo são
seus julgamentos: pois ele havia julgado a grande meretriz, que corrompeu a terra com
sua fornicação, e tinha vingado o sangue de seus servos em sua mão. E novamente
eles disseram, Aleluia. E sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os quatro e vinte
anciãos e os quatro animais caíram e adoraram a Deus que se sentou no trono, dizendo:
Amém; Aleluia. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos vós,
seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi como se
fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de
poderosos trovões, dizendo, Aleluia: para o Senhor Deus onipotente reinou.

Versículos 7 a 10 descrevem o casamento do cordeiro. Jesus é o noivo e a igreja é sua noiva. A
"noiva" está em roupa limpa e branca para ela ter sido purificada. Quando o anjo diz a João o
que escrever, João cai aos pés do anjo para adorá-lo. João é admoestado pelo anjo para não
adorá-lo, porque o anjo é nosso companheiro servo, um servo de Deus tal como nós somos.
Vamos ser felizes e regozijar-nos, e dar-lhe honra: para o casamento do cordeiro está
vindo, e sua esposa tinha feito-se pronto. E para ela foi concedida que ela deve ser arrumado em linho fino, limpo e branco: para o linho fino é a justiça dos Santos. E ele me
disse, escreva, bem-aventurados os que são chamados para a ceia de casamento do
cordeiro. E ele me disse: estes são os verdadeiros provérbios de Deus. E eu caí aos
seus pés para adorá-lo. E ele disse-me, vê-lo fazê-lo não: Eu sou você companheiro
servo, e de vocês irmãos que têm o testemunho de Jesus: adoração a Deus: para o
testemunho de Jesus é o espírito da profecia.

Os versículos seguintes contam-nos a segunda vinda. A "primeira vinda" é quando Jesus nasceu
em Belém. O arrebatamento pouco antes da tribulação não é a segunda vinda. No arrebatamento, Jesus encontra os santos mortos e vivos no ar. A segunda vinda marca o retorno de Jesus
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à terra. Isto é na época do Armagedom como a grande tribulação termina. Também entra no
milênio.
Cristo (chamado Fiel e Verdadeiro) chega em um cavalo branco pronto para a guerra. Ele usa
uma coroa com um nome que não podemos saber. Seu manto foi simbolicamente mergulhado
em sangue (que ele derramou para nós) e ele é chamado a palavra de Deus. (compare João 1:1,
"no início foi a palavra, ea palavra estava com Deus, ea palavra era Deus.") Os exércitos do céu
seguem Jesus, vestidos de linho fino e em cavalos brancos. Os cavalos brancos e o linho fino são
metáforas mais prováveis para a justiça.

Crédito: Mark Mallet

Quando Jesus estava na terra na primeira vez, muitos queriam que ele fosse "Jesus, o conquistador". Na verdade, muitos não o seguiram porque não reconheceram o "Redentor-Messias".
E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e aquele que se sentou sobre ele foi
chamado de fiel e verdadeiro, e na justiça ele julga e faz a guerra. Seus olhos eram
como uma chama de fogo, e em sua cabeça eram muitas coroas; e ele tinha um nome
escrito, que nenhum homem sabia, mas ele mesmo. E ele foi vestido com um vestimenta mergulhado em sangue: e seu nome é chamado a palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu o seguiram em cavalos brancos, vestidos com linho fino, branco
e limpo.

A visão de Cristo é como uma espada afiada, representando a verdade. Agora ele está aqui, e em
seu manto e coxa está escrito as palavras "REI DOS REIS, E SENHOR DOS SENHORES." Ele
vai derrotar as nações da terra com a espada afiada, e governá-los com hastes de ferro, um símbolo de força e pureza.
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E de sua boca vai uma espada afiada, que com ele ele deve ferir as nações: e ele deve
governá-los com uma vara de ferro: e ele pisa o lagar da ferocidade e da ira de Deus
todo-poderoso. E ele tinha em seu vestimenta e em sua coxa um nome escrito, REI
DOS REIS, E SENHOR DOS SENHORES.

Um anjo faz uma expressão simbólica para "as aves que voam no meio do céu" para se reunir
para a festa. Isso simboliza o redimido para se preparar para se alegrar na vitória iminente.
Aqui, João vê a fera e seus reis e exércitos se reúnem contra Cristo e seu exército. O exército da
fera perde. "a besta foi capturada, juntamente com o falso profeta que tinha realizado sinais em
seu nome. Por estes sinais o falso profeta tinha enganado aqueles que tinham recebido a marca
da besta e adorado sua imagem. Ambos foram jogados vivos no lago de fogo que queima com
enxofre. "
E eu vi um anjo de pé ao sol; e ele chorou com uma voz alta, dizendo a todas as aves
que voam no meio do céu, venham e reúnam-se juntos para a ceia do grande Deus;
Que vocês possam comer a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne de homens
poderosos, e a carne dos cavalos, e daqueles que se sentam sobre eles, e a carne de
todos os homens, livres e Bond, ambos pequenos e grandes. E eu vi a besta, e os reis
da terra, e seus exércitos, reuniram-se para fazer guerra contra ele que se sentou sobre
o cavalo, e contra seu exército. E a besta foi levada, e com ele o falso profeta que fez
milagres diante dele, com os quais ele os enganou que tinha recebido a marca da besta,
e aqueles que adoravam sua imagem. Estes dois foram lançados vivos em um lago de
fogo queimando com enxofre.

Os reis e seus exércitos também estão condenados e derrotados por aquele com a espada. Os
Santos se alegram.
And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword
proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.

Apocalipse capítulo 20 continua no fim da batalha do Armagedom. Um anjo com uma corrente
e uma chave liga Satanás e o lança para o poço sem fundo. A "chave" permite que todos saibam
que Satanás não pode ser solto novamente, exceto por um com a chave. Satanás será encarcerado neste fosso sem fundo por quase mil anos, quando ele será "solto novamente por uma pequena temporada" (compare Apocalipse 6:11).
Apocalipse 20:1-6
E eu vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do poço sem fundo e uma grande corrente em sua mão. E ele colocou a preensão sobre o dragão, aquela serpente velha,
que é o diabo, e Satanás, e o prendeu mil anos, e o lançou no poço sem fundo, e o
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calou, e pôs um selo sobre ele, que ele deve enganar as Nações não mais , até que os
mil anos devem ser cumpridas: e depois disso ele deve ser solto um pouco de estação.

Os versículos seguintes concluem a segunda vinda. Os Santos ressuscitados e mártires recebem
tronos para governar na terra com Jesus durante o milênio. Os mortos que não foram salvos (não
encontrados no livro de cordeiro da vida) ainda não foram ressuscitados, e não será até o final
dos mil anos.
E eu vi tronos, e eles se sentaram sobre eles, eo julgamento foi dado a eles: e eu vi as
almas deles que foram decapitados para o testemunho de Jesus, e para a palavra de
Deus, e que não tinha adorado a besta, nem a sua imagem , nem tinha recebido a sua
marca em suas testas, ou em suas mãos; e eles viveram e reinaram com Cristo mil
anos. Mas o resto dos mortos não viveu novamente até que os mil anos foram terminados. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e Santo é aquele que teve parte na
primeira ressurreição: em tal a segunda morte não tinha poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinará com ele mil anos.
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Seção Onze: O Juízo Final e a Cidade Santa
Apocalipse Capítulos 20:7 a 22:5
O milênio terminará com Satanás dada uma última chance de enganar. Nós não sabemos quanto
tempo, apenas "para uma pequena temporada." Satanás provavelmente terá os poderes originais
que Deus lhe deu na criação. Satanás faz a única coisa que pode; Reúna os ímpios remanescentes, como "numerosos como os grãos do mar", para uma batalha final com Deus. Deus faz um
trabalho rápido deles com fogo.

Apocalipse 20:7-15
E quando os mil anos forem expirados, Satanás será solto fora de sua prisão, e deve sair
para enganar as nações que estão nos quatro quartos da terra, Gog, e Magog, para reuni-los para a batalha: o número de quem é como a areia do mar. E subiram sobre a
amplitude da terra, e compassou o acampamento dos Santos sobre, e a cidade amada:
e o fogo desceu de Deus do céu, e devorou-os.

Satanás é lançado no lago de fogo. Isto deve ser lido como um lugar real. A besta (paganismo e
Roma antiga) está lá já, como é o falso profeta. Eles serão atormentados por toda a eternidade
("para sempre e sempre").
E o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso
profeta são, e será atormentado dia e noite para sempre e sempre.
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A segunda ressurreição é dos mortos que não foram salvos e arrebatados ou ressuscitados. Deus
se senta sobre o trono e os julga. Estas pessoas reais caminharam na terra, mas morreram distantes de Deus. Eles são todos lançados no inferno, "o lago de fogo." Está feito! Sem mais
chances.
E eu vi um grande trono branco, e ele que se sentou sobre ele, a partir de cuja face a
terra eo céu fugiram; e não encontraram lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e
grandes, diante de Deus; e os livros foram abertos: e um outro livro foi aberto, que é o
livro da vida: e os mortos foram julgados fora daquelas coisas que foram escritas nos
livros, de acordo com suas obras. E o mar entregou os mortos que estavam nele; e a
morte e o inferno entregaram os mortos que estavam neles: e eles foram julgados cada
homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de
fogo. Esta é a segunda morte. E quem não foi encontrado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo.

Capítulo 21 começa com uma descrição da cidade santa, a nova Jerusalém. Esta será uma cidade
literal em uma terra restaurada. Deus viverá lá com todos os crentes. Tristeza e dor não existem
mais. Deus fará "todas as coisas novas". Não vamos mais ter sede, porque Deus vai cuidar de
nós.
Apocalipse 21
E vi um novo céu e uma nova terra: para o primeiro céu e a primeira terra foram passados; e não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo de
Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E eu ouvi uma
grande voz do céu dizendo: Eis que o Tabernáculo de Deus está com os homens, e ele
vai habitar com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus deve estar com eles, e
ser o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos; e não haverá mais
morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor: para as coisas anteriores são
passados. E aquele que se sentou sobre o trono disse, eis que eu faço todas as coisas
novas. E ele me disse, escreva: para estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele me
disse: está feito. Eu sou Alpha e Omega, o começo e o fim. Vou dar-lhe que é sedento
da fonte da água da vida livremente. Aquele que se sobrevier herdará todas as coisas;
e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho.

O versículo 8 é um lembrete de que o céu e a nova Jerusalém não se relacionam com todos, e que
os ímpios serão lançados no inferno.
Mas os temerosos, e incrédulos, e abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e
idólatras, e todos os mentirosos, terão a sua parte no lago que arde com fogo e
enxofre: que é a segunda morte.
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Um anjo instrui João a escrever sobre a Igreja (a noiva) e a nova cidade, e a beleza da cidade. Os
doze portões e doze fundações representam as doze tribos e os doze apóstolos (Ref. Os vinte e
quatro anciãos).
E veio-me um dos sete anjos que tinha os sete frascos cheios das sete últimas pragas, e
falou comigo, dizendo: Venha cá, eu vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. E
ele me levou para longe no espírito de uma grande e alta montanha, e me mostrou que
a grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu de Deus, tendo a glória de Deus:
e sua luz era como uma pedra mais preciosa, mesmo como uma pedra de Jasper , claro
como cristal; E tinha uma parede grande e alta, e tinha doze portões, e nas portas doze
anjos, e os nomes escritos nela, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel:
no leste três portões; no norte três portões; no sul três portões; e no oeste três portões.
E o muro da cidade tinha doze fundações, e neles os nomes dos doze apóstolos do cordeiro.

O anjo deu a John uma haste de medição para medir o tamanho da cidade, Nova Jerusalém. Será
1.500 milhas por 1.500 milhas. Que é mais de 2 milhões milhas quadradas, dois terços do tamanho dos Estados Unidos Lower 48. (os 48 estados contíguos e Washington, D.C. ocupam
uma área combinada de mais de 3 milhões milhas quadradas.) A parede é 1.500 milhas de altura
por mais de 200 metros de espessura. Alguns pensam que a cidade Santa pode estar em forma de
pirâmide. (Nota: alguns traduzem os comprimentos a ser 1.400 milhas: que ainda é 1.960.000
milhas quadradas.)
E aquele que conversou comigo tinha uma palheta de ouro para medir a cidade, e os
portões do mesmo, e o muro dele. E a cidade fica quadrangular, eo comprimento é tão
grande quanto a largura: e ele mediu a cidade com a cana, 12000 furlongs. O comprimento e a amplitude e a altura dela são iguais. E ele mediu a parede dele, um 144
cúbitos, de acordo com a medida de um homem, isto é, do anjo.

Versículos 18 to21 descrevem a beleza de Nova Jerusalém. Versículo 21 é a fonte da alusão aos
"portões perolados".
E o edifício da muralha era de Jasper: e a cidade era de ouro puro, como em vidro
limpo. E as fundações da muralha da cidade foram adornadas com todos os tipos de
pedras preciosas. A primeira fundação foi Jasper; a segunda, Sapphire; o terceiro, um
Calcedônia; a quarta, uma esmeralda; O quinto, Sardonyx; o sexto, sardius; o sétimo,
Chrysolite; a oitava, Beryl; o nono, um topázio; o décimo, um chrysoprasus; o décimo
primeiro, um jacinth; a décima segunda, uma ametista. E os doze portões eram doze
pérolas: [cada um] portão era de uma pérola: e a rua da cidade era ouro puro, como
[como] vidro transparente
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A presença Santa de Deus e Jesus fornecem a luz e o Tabernáculo. Nós, que somos salvos, podemos entrar na cidade. Não há necessidade de fechar os portões porque não haverá noite. As
cidades muradas em épocas mais adiantadas foram fechadas na noite para fornecer a segurança
das pessoas nefastas. Não haverá pessoas más na cidade.
E eu não vi nenhum Templo nele: para o Senhor Deus todo poderoso e o cordeiro são o
templo dele. E a cidade não tinha necessidade do sol, nem da lua, para brilhar nela:
porque a glória de Deus o iluminou, e o cordeiro é a luz dele. E as nações que são salvas caminharão à luz dela: e os reis da terra trazem sua glória e honra para ele. E as
portas de que não deve ser fechada em todos os dias: pois não haverá noite lá. E eles
trarão a glória e a honra das Nações para ele. E não deve, em nenhum sábio entrar
nele qualquer coisa que os desfiles, nem qualquer obra abominação, ou faz uma mentira: mas eles que estão escritos no livro do cordeiro da vida.

O novo paraíso (Eden) é descrito nos versículos iniciais do capítulo 22. Um rio puro, que dá
vida, flui do trono de Deus e de Jesus. A árvore da vida estará lá com frutas, e folhas para curar
os Santos. Viveremos juntos sem tormento, e veremos o rosto de Deus, e teremos seu nome em
nossas testas (em contraste com a marca da besta).
Apocalipse 22:1-5
E ele me mostrou um rio puro de água da vida, claro como cristal, procedendo do trono
de Deus e do cordeiro. 2in no meio da rua dele, e em ambos os lados do rio, estava lá
a árvore da vida, que Bare doze maneiras de frutas, e rendeu seu fruto a cada mês: e
as folhas da árvore foram para a cura das Nações. E não haverá mais maldição: mas o
trono de Deus e do cordeiro deve estar nele; e seus servos devem servi-lo: e eles devem ver o seu rosto; e seu nome deve estar em suas testas. E não haverá nenhuma
noite lá; e eles não precisam de vela, nem luz do sol; Porque o Senhor Deus lhes dá luz:
e eles reinarão para sempre e sempre.
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Seção Doze: A Última Mensagem da Bíblia
Apocalipse Capítulo 22:6-22:21
Os versículos remanescentes são a conclusão da Bíblia e sua mensagem. Outro anjo vem para
mostrar a João o que as coisas devem ser feitas "em breve". Em breve pode significar hoje ou
em mil anos. Deus existe fora do tempo. Ele não nos dá um livro de datas para que possamos
saber quando os eventos vão ocorrer. John cai para adorar o anjo, que é provavelmente uma reação natural que todos nós teríamos. Mais uma vez, o anjo admoesta João não se curvar a ele
porque ele é servo companheiro de João.
Apocalipse 22:6-21
E ele disse-me, estes provérbios são fiéis e verdadeiros: e o Senhor Deus dos profetas
Santos enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem ser feitas
em breve. Eis que eu venho rapidamente: Bendito é aquele que guarda os provérbios
da profecia deste livro. E eu, John, vi estas coisas e ouvi-as. E quando eu tinha ouvido
e visto, caí para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas. Então
disse ele para mim, vê-lo fazê-lo não: porque eu sou você companheiro servo, e de
vocês irmãos os profetas, e deles que mantêm os provérbios deste livro: adoração a
Deus.

John é dito para não manter segredo o que ele viu. Este é um aviso para nos ajudar a preparar
para os eventos que estão para acontecer "em breve".
E ele me disse: não sele os ditos da profecia deste livro, pois o tempo está à mão. Ele
que é injusto, deixá-lo ser injusto ainda: e ele que é imundo, deixá-lo ser imundo ainda:
e ele que é justo, deixá-lo ser justo ainda: e ele que é Santo, deixá-lo ser Santo ainda.
E, eis que eu venho rapidamente; e minha recompensa está comigo, para dar a cada
homem de acordo como seu trabalho deve ser.

Jesus declara quem ele é, o que devemos fazer, e por que Apocalipse é dado a nós. Ele repete o
que acontecerá com os incrédulos não purificados pelo sangue do cordeiro.
Eu sou Alpha e Omega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os
que fazem seus mandamentos, que podem ter direito à árvore da vida, e podem entrar
através dos portões para a cidade. Pois sem cães, e feiticeiros, e devassos, e assassinos, e idólatras, e todo aquele que ama e faz uma mentira.
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A personagem de Jesus e sua promessa:
Jesus enviou o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a
prole de Davi, e a estrela brilhante e matutina. E o espírito e a noiva dizem, venham. E
deixe-o ouvir dizer, venha. E deixá-lo que é sedento vir. E todo aquele que o fizer,
deixe-o tomar a água da vida livremente. Porque eu testifico a cada homem que ouve
as palavras da profecia deste livro, se qualquer homem deve adicionar a estas coisas,
Deus lhe adicionará as pragas que estão escritas neste livro: e se qualquer homem deve
tirar as palavras do livro desta profecia , Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da
cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.

O último aviso da Bíblia Sagrada:
Ele que testemunhou estas coisas disse, certamente eu venho rapidamente. Amém.
Mesmo assim, venha, Senhor Jesus.
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A última oração da Bíblia Sagrada:

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja
com todos vocês. Amém. Apocalipse 22:21
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Seção Treze: Semana Septuagésimo de Daniel
Daniel Capítulo 9
Similar ao anjo que vem a John de Patmos em Apocalipse, um anjo aparece ao profeta Daniel
para mostrar-lhe a compreensão de um apocalipse de vinda.
Como eu estava orando, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio rapidamente
para mim no momento do sacrifício da noite. Ele me explicou: "Daniel, eu vim aqui para
te dar uma visão e compreensão. No momento em que começou a rezar, um comando
foi dado. Estou aqui para vos dizer o que foi, porque Deus vos ama muito. Agora escute, então você pode entender o significado de sua visão.

Setenta conjuntos de sete são profetizados (7 dias por semana, então 70 "Weeks"). A última
destas semanas será a tribulação. Portanto, muitos tentaram usar o Prior 69 semanas para estabelecer a data do arrebatamento. Até agora, isso não funcionou. Deus não vai nos dar uma calculadora de tâmaras! A profecia diz respeito ao povo de Daniel, Israel, e à cidade de Jerusalém.
Depois de 69 semanas, Jesus vai arrebatar os santos mortos primeiro, depois os vivos. Jerusalém
será então reconstruída em tempos turbulentos (durante a tribulação).
Um período de 70 conjuntos de sete foi decretado para o seu povo e sua cidade santa
para derrubar a rebelião, para pôr fim ao pecado, para expiar a culpa, para trazer a
justiça eterna, para confirmar a visão profética, e para ungir o lugar mais santo. Agora
escute e entenda! Sete conjuntos de sete mais 62 conjuntos de sete vai passar a partir
do momento em que o comando é dado para reconstruir Jerusalém até que o ungido
vem. Jerusalém será reconstruída com ruas e defesas fortes, apesar dos tempos
perigosos.

No final das 69 semanas, Cristo será "cortado" do mundo. Isso quer dizer que o remanescente na
terra está fora da idade da graça. Nenhum na terra são salvos no ponto, então parece que Jesus
não fez nada. Após o arrebatamento, um "grande governante" irá surgir.
Após este período de 62 conjuntos de sete, o ungido será [cortado], parecendo não ter
conseguido nada, e um governante irá surgir cujos exércitos vão destruir a cidade eo
templo. O fim virá com uma inundação, e a guerra e suas misérias são decretadas
daquele tempo até o fim.
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Este novo líder parecerá primeiro ser um líder maravilhoso, um "Sr. cara legal". Ele fará um
tratado com toda a terra e parecerá trazer a paz. "quem é como a fera?" (Comparar Apocalipse
13:4)
(27a) Ele vai fazer um tratado com o povo por um período de um conjunto de sete,

No meio deste período de anos, o "disfarce do Sr. bonzinho" sai. A besta Reina tyrannically para
os restantes 3-1/2 anos de grande tribulação.
(27b) mas depois de metade desta vez, ele vai acabar com os sacrifícios e oferendas.
Então, como um clímax para todas as suas terríveis façanhas, ele vai criar um objeto de
sacrilégio que causa profanação, até o fim que foi decretado é derramado sobre este
desfiler. "(Daniel 9:21-27)

No apêndice um, iremos rever Dispensacionalismo. Daniel capítulo 9 é proeminente nessa interpretação.
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Epilogo

Respostas em Gênesis, Florença, KY e.u.a. https://answersingenesis.org/

Criacionista e Apologética respostas Ministério em Gênesis usa o "sete C's da história", como no
gráfico acima, para descrever todos os tempos. É uma ferramenta útil para lembrar a cronologia
da Bíblia brevemente, nas palavras deste escritor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criação especial por um Deus onipotente e onisciente
Primeiro pecado, e julgamento por Deus em uma terra corrupta
Uma inundação global renova a terra
Espalhando todos os povos sobre a terra
O Messias, venha para a terra para ensinar e salvar
A morte e a ressurreição do Messias pagam pela nossa salvação.
A consumação do plano de Deus: julgamento e morte versus salvação e
eternidade

Claro, é divertido tentar calcular e prever quando as coisas futuras podem acontecer. Nenhum de
nós tem o conhecimento necessário para saber isso, e Jesus disse: "só o pai sabe." Ao invés de
tentar calcular o "fim dos dias", nossa energia é melhor gasta em testemunhar para os perdidos.
Se você está lendo este livro depois de um tempo quando muitos misteriosamente desapareceu,
então você está no final dos tempos. Você tem exatamente sete anos para encontrar a salvação
da "data do desaparecimento."
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Apêndice 1: Dispensacionalismo
John Nelson Darby era um professor de Bíblia influente. Ele é considerado o pai da dispensacionalismo moderna, um sistema interpretativo para a Bíblia. Considera que a história bíblica
é dividida por Deus em períodos definidos. Cada idade do plano de Deus é, assim, gerido de
uma certa maneira. Um gráfico de dispensa, portanto, começa no muito "primeiro segundo" do
tempo, na criação, e termina com a eternidade. Dispensacionalismo é um ponto de vista básico
no fundamentalismo cristão.
Grace Bíblia Igreja de Fort Worth, Texas preparou o gráfico abaixo. É uma ajuda visual simples
e fácil de entender mostrando os limites de cada uma das dez dispensações.
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Em um trecho da literatura Grace Bible estudo da igreja, dois versículos fornecendo uma base
para a terminologia são encontradas no novo testamento. Em Efésios 1:10, "a dispensa da plenitude dos tempos" e em Efésios 3:2, "a dispensa da graça de Deus." A palavra vem do grego e
significa "arranjo de uma casa." Uma dispensa, como usado na Bíblia, refere-se a uma determinada ordem ou arranjo do plano ou propósito de Deus. Deus também estabeleceu outras dispensações ao longo da história de seus negócios com a humanidade.
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Talvez as dispensações mais interessantes para nós hoje sejam os números 7 e 8. Atualmente
vivemos na dispensa 7, a era da graça. (por graça sois salvos através da fé...) O tema deste
estudo sobre Apocalipse trata em grande parte com dispensa 8, a tribulação de sete anos.
O outro ponto de vista principal é a teologia do convênio. Os pontos de vista são tão semelhantes que mal vale o tempo para revê-los. Assim como muitas vezes discordamos sobre os pontos do Calvinismo, em vez de discutir entre nós, o esforço seria mais bem utilizado no testemunho.

E a paz de Deus, que passa todo o
entendimento, irá manter seus corações e suas mentes em Cristo Jesus.
(Filipenses 4:7 VRS)
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