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Aula 03  
Os eventos que acontecerão antes da 

grande tribulação 
Capitulos 4 e 5 de Apocalipse 

1. Introdução 

Vamos entrar numa nova etapa do nosso estudo. Nos capítulos 4 e 5 de 
Apocalipse temos a revelação de alguns eventos que acontecerão antes 
do início da grande tribulação.   

A grande tribulação durará 7 anos. Será um período onde o anticristo se 
revelará. Ela começará com abertura dos 7 sete selos do capitulo 6, do 
livro de Apocalipse. Estudaremos porém, este assunto adiante.  

Antes do começo da grande tribulação, o apostolo João presencia por 
meio de suas visões 03 fatos:  

 O arrebatamento da Igreja (Cap. 4:1).  
 A visão do trono de Deus (Cap. 4:2-11) 

 A visão do livro selado com 7 selos e do cordeiro (Cap. 5) 

Nesta aula, nos vamos nos deter nestes três fatos presenciados por João 
em suas visões. A grande tribulação(cap. 6-18) começa logo depois que 
João testemunha estes fatos.  

2. O arrebatamento da Igreja. (Cap. 4:1) 

A cena muda no capítulo 4 de Apocalipse. No verso 1, João escreve assim: 

Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta 
no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como 
trombeta, disse: "Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve 
acontecer depois dessas coisas". Imediatamente me vi tomado pelo 
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Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava 
assentado alguém (Ap 4.1,2). 

Nesses dois versículos, nos movemos da terra para o céu, e para aquilo 
que ainda há de acontecer. 

Nos capítulos anteriores, iniciamos com Cristo parado entre os candeeiros 
(igrejas). Jesus escreve cartas para os seus fiéis.  

Mas, a partir desse ponto, o livro de Apocalipse apresenta uma visão do 
futuro. O verso 1 diz: “....lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas 
coisas”.  

Muitos estudiosos da Bíblia propõem que o arrebatamento da igreja esta 
sendo mencionado neste verso, quando os remidos, os filhos de Deus, 
serão levados para o céu para encontrar a Cristo. João escuta neste verso, 
uma voz como trombeta e recebe a ordem de subir ao trono. Todos estes 
elementos, simbolizam o exato momento em que a Igreja esta sendo 
arrebatada. E João, por meio de visões participa de tudo isso, ao ver as 
coisas futuras, que haverão de acontecer com a noiva de Cristo.  

3. A visão do trono de Deus  (Cap. 4:2-11) 

O capitulo 4 da muita ênfase ao trono de Deus. A visão do trono nos 
mostra que Deus está no controle da história. Nos capítulos seguintes, que 
estudaremos, serão relatadas nas visões tragédias naturais, surgirá o 
Antricristo, muitos serão perseguidos ..... Mas, lembremos da visão deste 
trono e de seu significado: Deus é soberano e cuida de todas as coisas.  

Vamos entrar com João diante do trono de Deus. A visão de um trono 
glorioso é animadora e esperançosa para João, naquele momento. João 
estava preso, muitos de seus companheiros estavam sendo perseguidos. 
Então João vê um trono, que lhe traz um sinal de esperança: Deus está no 
controle absoluto de tudo.  
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3.1 João vê alguém assentado no trono(4:2-3ª) 

Sentado no trono, João vê a Deus. Um festival de cores saem deste 
trono. João descreve estas cores no verso 3, como semelhantes ao Jaspe 
e sardônio. Estas luzes nos lembram da glória de Deus, nos lembram das 
palavras do apóstolo em 1 João 1:5: “...Deus é luz, e não há nele treva 
nenhuma.” 

No verso 5, João vê relâmpagos saindo do trono, que simbolizam a 
impressionante majestade de Deus e o poder de Deus. É bom lembrar que 
o aparecimento de Deus na Bíblia muitas vezes é acompanhado de 
trovões e relâmpagos. Em êxodo 19:16 o texto diz: “...Ao amanhecer do 
terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e 
uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de 
medo.”  Deus estava se manifestando no monte.  

3.2 João vê um arco íris de esmeralda acima do trono 

(4:3b) 

O arco íris em torno do trono nos lembra da aparência da glória de Deus. 
Ez 1.28 diz: “Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia 
chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da 
figura da glória do SENHOR. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra, e 
ouvi a voz de alguém falando. (NVI)”. Ezequiel cai prostrado, ao ver a 
manifestação da glória de Deus.  

Este arco íris em redor ao trono nos lembra também da aliança que Deus 
firmou com homem após o dilúvio.  Vejamos o que diz Deus em Gênesis: 
“  ....porei nas nuvens o meu arco; será por sinal da aliança entre mim e a 
terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas 
aparecer o arco, então, me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim 
e vós e todos os seres viventes de toda carne; e as águas não mais se 
tornarão em dilúvio para destruir toda carne.” (Gênesis 9:13-15 RA). O 
arco íris, portanto, nos lembra de uma aliança misericordiosa, firmada no 
amor de Deus pela humanidade.  
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3.3 João vê um mar de cristal de vidro em frente ao trono 

4:6ª) 

Na antiguidade os reis costumavam desenhar a imagem do mar diante de 
seus tronos. O mar retratado diante do trono expressava sua majestade e 
poder. O mar de cristal faz separação entre a glória de Deus e suas 
criaturas.  

3.4 João vê criaturas rodeando o trono (4:4,5b,6b-8) 

Vinte quatro anciãos (4:4). Que nos lembram as 12 tribos de Israel no AT, 
e os 12 apóstolos do NT. Os 24 anciãos simbolizam o governo de Deus 
sobre Israel e sobre a Igreja do NT.  

Os 24 anciãos, que também adoram. Depositam alegremente as 
suas coroas diante do trono, e proclamam: “Tu, Senhor e Deus 
nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque 
criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram 
criadas.” (Ap 4.11).  

Sete Espíritos (4:5b). Já falamos sobre os 7 espíritos. Eles simbolizam a 
presença poderosa do Espírito Santo. Além do Espírito Deus Pai e Jesus o 
filho estão presentes nesta visão. Toda a Trindade esta aqui representada. 

Quatro seres viventes (4:6b-8). Correspondem a ordem elevada de seres 
angelicais, cuja tarefa é guardar o trono celestial e dirigir o louvor e a 
adoração a Deus. Eles proclamam a santidade de Deus de dia e de noite. 
(V.8b) São cobertos de olhos. Nada escapa à atenção deles. Estes olhos 
em todas as direções, simbolizam a onisciência de Deus. Deus esta 
observando tudo o que acontece no universo.  

4. A visão do livro selado com 7 selos e do cordeiro 
(Cap. 5) 

Na época de João, os livros eram escritos em pergaminhos — pedaços de 
papiro ou finas peles de animais que chegavam a ter cerca de 10 metros 
de comprimento, e depois enrolados e selados com cera ou argila.  
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O pergaminho, ou livro, que João está vendo contém todo o relato daquilo 
que Deus tem reservado para o mundo.  Contem os julgamentos de Deus 
para o mundo.  

Os sete selos indicam a importância de seu conteúdo. Os selos estão 
localizados ao longo do pergaminho de forma que à medida que cada um 
deles é rompido, mais desse conteúdo poderá ser lido para revelar a 
próxima fase do plano de Deus para ò fim do mundo. Somente Cristo é 
digno de abrir os selos e abrir o pergaminho, ou livro (5.3-5). 

No verso 2 um anjo pergunta se alguém é capaz de desatar os selos e 
abrir o livro, mas ninguém na terra, nem debaixo da terra e nem no céu 
era digno de abrir o livro.  

Então, um dos anciãos anuncia a existência de alguém que "venceu" e 
tem o direito de abrir o livro e seus selos. "Depois", registra João, "vi um 
Cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, 
cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos" (5.6). Jesus é o único 
que pode abrir o livro que contem os julgamentos para a terra.  

Os anciãos e os quatro seres viventes prestam ao Cordeiro a mesma 
adoração, que ofereceram ao Pai (uma clara identificação de Jesus como 
Deus). Entoam um cântico de louvor: 

Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste 
morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, 
língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o 
nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra (Ap 5.9,10). 

Os cantores agora são acompanhados por milhões de anjos, que louvam o 
Cordeiro, proclamando: 

Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, 
sabedoria, força, honra, glória e louvor! (Ap 5.12). 

 

É importante aqui observar que quando este livro é aberto os 7 selos de 
juízo de Deus para o mundo começam a se cumprir. Começa então a 
grande tribulação.  (Continuaremos na próxima aula) 


