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Parte 2 
 

A abertura do quinto selo 
 
Com a abertura do quinto selo foi mostrado a João as almas dos santos que foram 
mortos ao longo dos séculos por amor ao evangelho e pelo testemunho que deram, 
sendo sossegadas por um pouco de tempo até que outros mártires se lhes justassem, 
referindo-se, certamente, aos que ainda irão sofrer perseguição e morte no tempo do 
domínio do último anticristo, o tempo da tribulação dos últimos dias. 
 
Com a revelação ao mundo do “homem do pecado”, o “filho da perdição”, o mundo 
entrará no mais amargo e violento período da sua História, aquele que culminará na 
vinda gloriosa do Rei Yeshua ben David, ao toque da 7ª e última trombeta. Este é o 
período que a Palavra designa por “grande tribulação”, que terminará com a destruição 
deste anticristo e do seu aliado o falso profeta no lago de fogo: Apocalipse 19:20 
(reproduzido mais abaixo). 
 

Apocalipse 6:9-11 – “E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as 
almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do 
testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, 
ó verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos 
que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes 
brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até 
que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, 
que haviam de ser mortos como eles foram”. 

 
Todos estes deram provas da sua fé até ao fim. Destes mártires nos fala também 
Hebreus cap. 11. E neste grande grupo estão os que foram perseguidos e mortos antes 
da primeira vinda de Yeshua HaMashiach, bem como aqueles que após O Filho ter 
ascendido ao céu foram igualmente sacrificados pela sua fé.  
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Todos eles lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro, mesmo os que foram 
mortos antes da sua primeira vinda, pois, por alguma razão nos é dito que O Cordeiro 
foi sacrificado ainda antes da fundação do mundo. O sangue destes mártires ainda não 
foi vingado, mas sê-lo-á.  
 
Deste martírio nos falou O Messias em Mateus 24:9. Também nos dias do último 
anticristo haverá perseguição e morte de santos. Hoje, muitos dos procuram pregar a 
Verdade do Altíssimo, a Sua Lei/Torá, são expulsos de congregações ditas “cristãs” 
para que “a verdade deles” impere. Por isso Yeshua nos deixou dito que nos nossos 
dias “por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará” – Mateus 24:12, para, 
logo de seguida dizer: “Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo”. Hoje, 
infelizmente, o verdadeiro crente deve ter muito cuidado com as doutrinas dos lobos 
que se vestem com peles de cordeiros e das Bíblias adulteradas que por aí andam. Por 
isso o número dos que se hão-de salvar é pequeno face à imensidão de “crentes”. Mas, 
de uma coisa podemos estar certos: a fé de todos nós será posta à prova, tal como 
aconteceu com os fiéis do passado – Mateus 24:13! Apesar de muitos fiéis dos nossos 
dias poderem vir a sucumbir perante a violência dos servos de Satanás, O Altíssimo, 
mesmo assim, poupará alguns, pois no dia da Sua segunda vinda eles estarão vivos e 
irão ao encontro do Senhor nos ares, transformados já, como Paulo ensina em 
1.Coríntios 15:51-57. 
 
Salientamos que o momento da primeira ressurreição (que ocorrerá num abrir e fechar 
de olhos) ao toque da sétima e última trombeta, corresponderá, igualmente, a dois 
grandes outros acontecimentos: a prisão de Satanás e dos seus anjos rebeldes que 
ficarão confinados no abismo durante mil anos e à prisão e destruição no lago de fogo 
do último anticristo e do falso profeta, como nos é dito em: 
 

Apocalipse 19:20 – “E a besta [o último anticristo] foi presa, e com ela o 
falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que 
receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram 
lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre”. 

 
Estes são já os últimos acontecimentos proféticos. Só depois de ter parado a 
mortandade causada pela Guerra do Armagedão (senão nenhuma carne se salvaria, 
como ensinam Daniel e Yeshua HaMashiach), é que o último anjo derramará o 
conteúdo da sétima e última taça sobre os ímpios que restarem, os que não serão 
dignos de entrar no reino milenar de Yeshua ben David. 
 

A abertura do sexto selo 
 
Com a abertura do sexto selo iniciar-se-á o tempo da tribulação do anticristo e do falso 
profeta. Coisas terríveis estão profetizadas para estes dias de provação, tais como: 
 

Apocalipse 6:12-17 – “E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve 
um grande tremor de terra; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e 
a lua tornou-se como sangue; e as estrelas do céu caíram sobre a terra, 
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes,  
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abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se 
enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os 
reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e 
todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das 
montanhas; e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e 
escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira 
do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá 
subsistir?” 

 
Estas palavras revelam-nos acontecimentos terríveis que sobrevirão ao mundo: um 
grande tremor de terra com montes e ilhas a serem removidos dos seus lugares, sinais 
no Sol e na Lua, meteoritos a cair sobre a Terra. O Todo-Poderoso visitará a Terra, 
abalando-a até aos seus alicerces, fazendo-a cambalear como o ébrio – Isaías 24:17-
23. Disto nos falam os profetas, como Jeremias 4:23-28. Também Joel 2:10 nos diz: 
“Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus; o sol e a lua se enegrecerão, e as 
estrelas retirarão o seu resplendor”. Nunca os seres humanos viram coisas 
semelhantes a acontecer quase em simultâneo. Haverá autêntico pânico entre os 
homens porque andaram a dormir. Sim, a humanidade se dará conta de que está a 
chegar o “grande dia do Elohim Todo-Poderoso”. Nestes dias Ele derramará a sua 
ira/vingança sobre todos os ímpios. Quem poderá subsistir pergunta Apocalipse 6:17? 
Os homens tremerão de pavor e procurarão esconder-se de tão grandes males. 
 
Estes serão dias em que os poderosos da Terra e outros ímpios buscarão refúgio nos 
seus “bunkers” e se refugiarão nas cavernas da terra (Isaías 2:10-12, 17-21; 13:5-13), 
julgando assim poder escapar ao juízo do Altíssimo. Sim, nessa altura os homens terão 
consciência do que se estará a passar no mundo e verão, então, que as profecias que 
O Eterno nos deu, estarão, então, a cumprir-se nos seus dias. Estes anos finais 
corresponderão aos que O Messias Yeshua falou em Mateus 24:29 e em:  
 

Mateus 24:21-22 – “Porque haverá então grande aflição, como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há-de haver. E, se 
aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por 
causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias”.  

 
Mas, com a abertura do sexto selo ocorrerão concomitantemente outros terríveis 
acontecimentos: 
 

Apocalipse 7:1-4 – “E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam 
sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para 
que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra 
árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o 
selo do Deus vivo; e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora 
dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, 
nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os 
servos do nosso Deus”. 

 
Também o profeta nos fala destes dias e acontecimentos em Joel 2:30-32. Porém, O 
Eterno diz-nos que Nele todos os fiéis encontrarão refúgio seguro: Joel 3:16. 
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Os 144.000 

 
Apocalipse 7:4 – “E ouvi o número dos assinalados, e eram cento e 
quarenta e quatro mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel”. 

 
É neste momento que os anjos do Eterno irão assinalar 144.000 fiéis, 12 mil de cada 
uma das 12 tribos de Jacob/Israel: as tribos de Judá, de Rúben, de Gade, de Aser, de 
Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi e de Isaacar, de Zebulon, de José e de 
Benjamim (a tribo de Dan não estará contemplada). Destes nos fala Apocalipse 14:1-5. 
Existe grande debate sobre a identidade destes eleitos pelo Todo-Poderoso. Mas de 
uma coisa estamos convencidos: o sinal na testa destes escolhidos é seguramente, 
cremos, o sinal dado entre YHWH e o Seu povo, a única marca identitária do Elohim 
Eterno sobre o Seu povo: os Seus Sábados santos, o selo do Deus vivo. 
 
Sim, os Sábados santos, tanto os semanais como os anuais referidos como as 
“moedim” ou solenidades de YHWH apontadas em Levítico 23, são a marca do 
Altíssimo, o sinal entre Ele e o Seu povo. No seu todo, o selo do Altíssimo sobre os 
Seus fiéis é a aceitação da Sua Lei/Torá nos seus corações/mentes, destacando-se 
desses preceitos de vida os Seus Sábados santos, como nos é dito em Isaías 8:16; 
Hebreus 8:10; 10:16; Êxodo 13:9, 31:13; Ezequiel 20:12.  
 
Ora estes não estão destinados a sofrer a ira do Elohim Todo-Poderoso. Por isso serão 
guardados pelo poder do Altíssimo, tal como o povo de Israel não sofreu os castigos 
que foram derramados sobre o Egipto antes que o povo fosse libertado. 
 
Hoje os santos destas tribos ainda se encontram espalhados entre as nações (alguns 
sem consciência de pertencerem a qualquer das 12 tribos de Jacob/Israel), mas virá o 
dia em que voltarão à terra dos seus pais. É entre estas tribos que há santos, pessoas 
que se dedicam a estudar, ensinar e guardar A Palavra do Eterno, procurando viver 
segundo a Sua Lei/Torá, e que abraçaram a fé/testemunho de Yeshua HaMashiach, 
cumprindo os dois pilares da salvação de que nos fala Isaías 8:16, 20. Lembremos 
Apocalipse 14:12. Mas os salvos não ficarão circunscritos aos 144.000 pois desde o 
princípio da humanidade foram eleitos seres humanos justos e merecedores de virem a 
fazer parte da grande multidão que será chamada do pó-da-terra na primeira 
ressurreição, ao toque da 7ª e última trombeta. Bastaria lembrar os santos profetas. 
 

Apocalipse 7:9-14 – “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a 
qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e 
línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes 
brancas e com palmas nas suas mãos; e clamavam com grande voz, 
dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao 
Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 
quatro animais; e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e 
adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de 
graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. 
Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de 
vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe:  
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Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande 
tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do 
Cordeiro”. 

 
Na visão que foi dada a João, estes são os muitos que foram achados dignos de estar 
de pé perante o trono do Cordeiro, transformados e glorificados já pelo poder do Santo 
de Israel. Todos estes estavam no pó-da-terra (na sepultura) há muito ou há pouco 
tempo mas que, estando “a dormir”, ouviram a voz do Todo-Poderoso que os chamava 
de novo para a vida, desta vez com corpos celestiais, incorruptíveis, como os dos anjos 
(Lucas 20:36; Oseias 13:14; 1.Coríntios 15:42, 53-54; Filipenses 3:21, etc.). Haverá 
também entre eles santos que estarão vivos na vinda gloriosa do Elohim Todo-
Poderoso, como nos é dito em 1.Tessalonicenses 4:13-17; 1.Coríntios 15:51-57.  
 
Sim, este será o momento da primeira ressurreição, a dos justos, o maior 
acontecimento que a humanidade alguma vez testemunhou, a qual terá lugar quando 
soar a 7ª e última trombeta na chegada do Rei Yeshua ben David. Nisto cremos. 
 
Em que altura serão assinalados os 144.000 fiéis a YHWH? Tudo indica que o serão 
entre o final do toque da trombeta do sexto anjo e o toque da trombeta do sétimo pois a 
Terra não será ferida pelos quatro anjos que irão reter os ventos que sopram sobre ela 
(Apocalipse 7:3) sem que os fiéis do Altíssimo hajam sido assinalados com a marca de 
YHWH. Só depois dos santos do Alto e Sublime Elohim terem sido assinalados é que a 
Terra sofrerá a acção castigadora dos quatro anjos. 
 

A abertura do sétimo selo 
 
É chegada então a abertura do sétimo selo que anuncia a entrada em cena dos sete 
anjos que irão tocar sete trombetas e que irão derramar as taças contendo as últimas 
pragas que espelham a ira do Elohim Todo-Poderoso sobre uma humanidade rebelde e 
contumaz, todos os que levam sobre si “a marca da besta” – Apocalipse 16:1-2.  
 
Com a abertura deste último selo, O Altíssimo fará cair punições ainda mais terríveis 
que as anteriores. A humanidade rebelde será então duramente castigada e grande 
número de humanos serão aniquilados. Porém, os ímpios não se arrependerão dos 
seus graves pecados, mas, antes, blasfemarão do Santo Nome de YHWH. 
 

Apocalipse 8:1 – “E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu 
quase por meia hora”. 

 
Não há certezas acerca do significado desta pausa de quase meia-hora no céu porque 
a Palavra não nos dá pormenores quanto ao significado deste momento. Alguns 
defendem que 1) como no céu há permanentemente louvores e cânticos, então este 
período que corresponde a sete dias (um dia bíblico como um ano), traduz a 
expectativa que antecederá o derramamento das últimas sete taças da ira do Altíssimo 
sobre os ímpios ou, ainda, 2) que este será o tempo em que se produzirão na Terra os 
efeitos do derramamento das sete taças da ira de que nos fala Apocalipse 8:2-6 (?).  
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Na realidade não sabemos ao certo, embora nos inclinemos mais para a segunda 
hipótese. 
 
Importa aqui fazer uma ressalva importante: todos os seres humanos, crentes e ímpios 
estarão sujeitos à tribulação dos últimos dias, fiéis e ímpios, que corresponderá ao 
período do governo do último anticristo e do falso profeta. Por isso muitos santos virão 
a perder as suas vidas debaixo da perseguição das forças do anticristo e do falso 
profeta, tal como sucedeu aos fiéis do passado. A fé de muitos será posta à prova até 
às últimas consequências: a entrega das suas vidas – Hebreus 12:4. 
 
Mas, quando os dias da ira do Altíssimo chegarem, os seus castigos irão recair 
somente sobre os ímpios, pois os santos do Altíssimo não estão destinados a sofrer a 
ira do Cordeiro – 1.Tessalonicenses 5:9. Não confundamos, pois, estes dois períodos. 
 
Então um outro anjo fará subir as orações dos santos perante O trono da Majestade: 
 

Apocalipse 8:3-5 – “E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um 
incensário de ouro; e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as 
orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. 
E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do 
anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo 
do altar, e o lançou sobre a terra; e houve depois vozes, e trovões, e 
relâmpagos e terremotos”. 

 
Após estes compassos de espera, dar-se-á a abertura do sétimo selo, em que serão 
dadas sete trombetas a sete anjos, que eles irão tocar sucessivamente. Quando, então, 
soarem as trombetas destes sete anjos serão derramadas sobre a Terra as últimas 
sete taças de ouro contendo a ira do Todo-Poderoso sobre a humanidade ímpia. 
Atente-se no que o profeta nos diz em: 
 

Jeremias 23:19-20 – “Eis que saiu com indignação a tempestade de YHWH; 
e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. 
Não se desviará a ira de YHWH, até que execute e cumpra os desígnios do 
seu coração; nos últimos dias entendereis isso claramente”. 

 
Jeremias 25:31-33 – “Chegará o estrondo até à extremidade da terra, porque 
YHWH tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne; os 
ímpios entregará à espada, diz YHWH. Assim diz YHWH dos Exércitos: Eis 
que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos 
confins da terra. E serão os mortos de YHWH, naquele dia, desde uma 
extremidade da terra até à outra; não serão pranteados, nem recolhidos, 
nem sepultados; mas serão por esterco sobre a face da terra”. 
 
Isaías 66:15-16 – “Porque, eis que YHWH virá com fogo; e os seus carros 
como um torvelinho; para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em 
chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará YHWH em 
juízo com toda a carne; e os mortos de YHWH serão multiplicados”. 

http://www.kol-shofar.org/


   www.kol-shofar.org      

 PRAGAS-IRA DE YHWH-FIM DESTA ERA – PT.2 7 

 
Ninguém pode ficar indiferente a estas palavras. Também Sofonias anuncia: 
 

Sofonias 1:14-18 – “O grande dia de YHWH está perto, sim, está perto, e se 
apressa muito; amarga é a voz do dia de YHWH; clamará ali o poderoso. 
Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia 
de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e 
de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades 
fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que andarão 
como cegos, porque pecaram contra YHWH; e o seu sangue se derramará 
como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata nem o seu 
ouro os poderá livrar no dia da indignação de YHWH, mas pelo fogo do seu 
zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os 
moradores da terra uma destruição total e apressada”. 

 
Perante estes acontecimentos próximos, perguntamos: em que exército queremos 
militar? Joel 1:15 anuncia que “o dia de YHWH virá como uma assolação”. Também o 
apóstolo nos alerta para estes dias calamitosos em 2.Pedro 3:7,10, 12. 
 
E João viu: 
 

Apocalipse 15:1, 6-7 – “E vi outro grande e admirável sinal no céu: sete 
anjos, que tinham as sete últimas pragas; porque nelas é consumada a ira 
de Deus… E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo, 
vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro 
pelos peitos. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taças de 
ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre”. 

 
Segue-se, então, o tempo do derramamento da ira do Altíssimo sobre uma humanidade 
que procede impiamente. Enquanto decorrerem estas punições, o Templo nos céus se 
encherá com o fumo da glória do Altíssimo até que o conteúdo das taças seja vertido 
sobre os infiéis – Apocalipse 15:8. 
 
Que nos é anunciado acerca dos efeitos da ira do Altíssimo que as sete últimas taças 
irão produzir ao serem derramadas nos dias vindouros? As nações, os seus governos e 
populações entrarão num período de desnorte, de aflição e grande tribulação como 
nunca a humanidade sofreu até àqueles dias. Iremos analisar essas profecias na Parte 
3 deste estudo. 
 

AlleluYAH 
 

Vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade e guiar 
os nossos passos no caminho da Vida.  

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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