
AS SETE PRAGAS



Quando serão derramadas as sete pragas de Deus?

O que acontecerá após as sete pragas?

Quem sofrerá as sete pragas?

Quanto tempo durará?



Durante a história bíblica, houve vários derramamentos da ira de 
Deus, porém sempre misturada com misericórdia. “Na ira lembra-
te da misericórdia.” Habacuque 3:2.

A ira de Deus sem misericórdia, sobre uma nação ou sobre a terra, 
aconteceu quando o mal atingiu o seu limite, não havendo mais 
remédio. Podemos citar como exemplo o dilúvio e a cidade de 
Sodoma e Gomorra. O povo de Israel também sofreu juízos diretos 
e indiretos de Deus.



O Juízo de Deus sobre cidades e mundo

Juízos Diretos

Dilúvio
Sodoma e Gomorra
10 Pragas do Egito
Sobre Jerusalém
7 Últimas Pragas

Juízos Indiretos

Terremotos
Catástrofes
Pestes
Furacões
Tornados
Doenças mundiais



Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a 
minha face; porque a terra está cheia de violência; e eis que os 

desfarei com a terra.

Gênesis 6:13 (ver Ezequiel 7:2; 1Pedro 4:7)

Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da 
terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até à ave dos 

céus; e foram extintos da terra...

Gênesis 7:23 (ver Salmo 29:10; 2Pedro 2:5,3:6)



Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? 
Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta 

cidade, tira-os fora deste lugar;

Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem 
aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a 

destruí-lo.

Gênesis 19:12,13 (ver Gênesis 18:20; 1Crônicas 21:15 e 2Samuel 
24:15-17)



E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, 
reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem 

impiamente;

2 Pedro 2:6 (ver Mateus 10:15)

Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, 
que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após 
outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo 

eterno.

Judas 1:7 (ver Deuteronômio 29:23)



Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao 
tempo determinado; e desde Dã até Berseba, morreram setenta 

mil homens do povo.

Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para a 
destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal; e disse ao anjo que 
fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o 

anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu.

2 Samuel 24:15-17 (ver “arrependeu” Gênesis 6:6; 1Samuel 15:11; 
Joel 2:13; Jonas 3:10)



1. Ecumenismo = União das igrejas a favor da paz religiosa
2. Ecomenismo = União das nações a favor do meio ambiente
3. União da igreja com o estado (Leis religiosas – Ap 13:15) 
4. Santificação do domingo como dia santo?!
5. Na busca de paz e um líder mundial (Ap 17:12-13)
6. Crise Moral (identidade de gênero entre outros)
7. Crise Econômica
8. Crise Religiosa
9.  

Como estará o mundo nos eventos finais?



1) Como será o vinho da ira de Deus e sobre quem será 
derramado e por qual motivo?  



E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém 
adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou 

na sua mão,
Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não 
misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e 

enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.

Apocalipse 14:9,10



No capítulo 13, vemos o que Satanás através das bestas faz no 
mundo e como ele é adorado.

No capítulo 14, vemos o que o Pai e o Filho através do Seu povo 
faz no mundo e a quem devemos adorar.

Apocalipse 13 um evangelho falso e passageiro (vai cair). 
Apocalipse 14 um evangelho verdadeiro e eterno.

Apocalipse 13 persegue o povo de Deus. Apocalipse 14, mostra os 
vencedores (144.000 e os santos – 14:12).



2 ) Em que será completado a ira de Deus sobre a terra?  



Então, observei no céu um outro grande e terrível sinal: sete anjos 
empunhando os últimos flagelos, pois com estes se completa o 

Juízo severo de Deus sobre a terra.

Apocalipse 15:1



3) Como Joel descreve o dia do Senhor?  



Ai do dia! Porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma 
assolação do Todo-Poderoso.

Joel 1:15

E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército; porque 
muitíssimo grande é o seu arraial; porque poderoso é, executando 

a sua palavra; porque o dia do Senhor é grande e mui terrível, e 
quem o poderá suportar?

Joel 2:11



4) Como Daniel viu esse dia?  



E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se 
levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de 

angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele 
tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que 

for achado escrito no livro.

Daniel 12:1

Livro da vida = Lucas 10:20, Apocalipse 13:8



5 ) Quando os anjos derramarão as sete pragas?



E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu 
poder; e ninguém podia entrar no templo, até que se 

consumassem as sete pragas dos sete anjos.

E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos sete anjos: 
Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus.

Apocalipse 15:8 e 16:1

(ver Êxodo 40:34, 1 Reis 8:10)



5 ) Quanto tempo durará as sete pragas?



Portanto, num dia (em um dia) virão as suas pragas, a morte, e o 
pranto, e a fome; e será queimada no fogo; porque é forte o 

Senhor Deus que a julga.

E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a 
chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu 

incêndio;

Apocalipse 18:8-9

Um Dia = Um Ano?!



6 ) Qual será a primeira praga e sobre quem cairá?



E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma 
chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e 

que adoravam a sua imagem.

Apocalipse 16:2



Uma praga não é uma epidemia que esteja ao alcance da ciência 
achar a cura. Não haverá cura por esta praga da ira de Deus. As 
chagas desta praga são, segundo a palavra original grega, “úlceras 
malignas”, que rebentarão nos corpos humanos. Zacarias nos 
revela: “E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os 
povos que guerrearam contra Jerusalém: a sua carne será 
consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas 
suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca”. Aqueles que 
tem o sinal da besta e adoram a sua imagem serão atingidos.



6) Como será a segunda praga e onde ela será derramada?



E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em 
sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente.

Apocalipse 16:3



Todos os animais marinhos morrerão por esta praga. O odor 
pestilento e repugnante inundará a terra. A praga egípcia que 
transformou o Nilo em sangue nos dias de Moisés (Êxodo 7:17), 
fez com que esse rio cheirasse mal.  Evidentemente todo o tráfego 
marítimo terá que ficar repentinamente paralisado, visto que ela 
será lançada ao mar. 



7) Onde cairá a terceira praga, como ela será vista pelos 
anjos e porque Deus a derramará?  



E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das 
águas, e se tornaram em sangue.

E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e 
que eras, e hás de ser, porque julgaste estas coisas.

Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, 
também tu lhes deste o sangue a beber; porque disto são 

merecedores.

E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-
Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.

Apocalipse 16:4-7



Os rios e as fontes das águas são o alvo da terceira praga. Todas 
as águas tornar-se-ão em sangue de morto. Será isto uma 
calamidade tremenda. O sangue dos santos e dos profetas, serão 
a sua água. E o povo de Deus?

Este habitará nas alturas; as fortalezas das rochas serão o seu 
alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas.

Isaías 33:16



8) Como será a quarta praga e haverá um arrependimento 
daqueles que estarão sofrendo? 



E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe 
permitido que abrasasse os homens com fogo.

E os homens foram abrasados com grandes calores, e 
blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; 

e não se arrependeram para lhe darem glória.

Apocalipse 16:8,9



Como geme o animal! As manadas de gados estão confusas, 
porque não têm pasto; também os rebanhos de ovelhas estão 

perecendo.

A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do 
deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo.

Também todos os animais do campo bramam a ti; porque as 
correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do 

deserto.

Joel 1:18-20



Esta quarta praga levará aqueles que desrespeitaram a Deus e 
Sua lei ao auge do desespero, o sol os queimará. O astro rei, que 
há milênios fez o seu trabalho na natureza, agora, abrasará “os 
homens com fogo”. O sol, adorado na mitologia pagã e mesmo 
pelo cristianismo apóstata, (santificando o domingo, dia do sol) 
revoltar-se-á contra seus adoradores, abrasando-os com fogo.



9) Como será a quinta praga, onde será derramado e como 
estará as pessoas? 



E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o 
seu reino se fez tenebroso (trevas); e eles mordiam as suas 

línguas de dor.

E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, 
blasfemaram do Deus do céu; e não se arrependeram das suas 

obras.

Apocalipse 16:10,11



10) Como essa praga foi sentida no Egito? 



Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e 
virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem.

E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas 
em toda a terra do Egito por três dias.

Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três 
dias; mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações.

Êxodo 10:21-23



O objetivo desta quinta praga é o trono da besta, trono que não é 
difícil de identificação. Sabemos que se trata de Roma.  E ninguém 
ignora que o trono da besta está no Vaticano e que este reduto 
dentro de Roma é o seu reino. Portanto, a quinta taça da ira de 
Deus, ao atingir em cheio o trono da besta, cobrirá de trevas o 
Estado do Vaticano, assim, como cobriu de trevas o Egito.



11) O que acontecerá na sexta praga? 



E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e 
a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis 

do oriente.

Apocalipse 16:12



Esse rio é mencionado por vinte e uma vezes nas Escrituras. É 
chamado de “grande rio” por cinco vezes. Era a fronteira oriental, 
tal como o mar Mediterrâneo era a fronteira ocidental de Israel. 
Também servia de proteção a Israel, contra inimigos externos. Até 
mesmo os impérios romanos assinalavam ali suas fronteiras 
orientais. Além disso, tinha quase três mil e duzentos quilômetros 
de comprimento. 



Assim como o rio Eufrates de Babilônia secou-se para a entrada 
dos persas e destruição do império babilônico, aqui nos é 
mostrado que o rio Eufrates secará mais uma vez, para os reis do 
oriente. 

Josué com o povo passou o rio Jordão, o qual foi seco 
miraculosamente (Josué 3:14-17).

O secamento do rio Eufrates, será literal ou espiritual? 



12) Quem estará congregando os reis do mundo para a 
batalha na sexta praga? 



E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso 
profeta vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs.

Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios; os quais 
vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os 
congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-

Poderoso.

Apocalipse 16:13,14



 A religião de Zoroastro dividia os animais em duas categorias, 
bons e maus, mais ou menos como o faziam os judeus, em limpos 
e imundos. O deus Ahriman podia mudar sua forma para um a rã, 
e ele é quem espalharia as rãs e outros seres repelentes a fim de 
trazer a peste, a dor e as enfermidades. 



E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o 
reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente 

com a besta.

Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e 
autoridade à besta.

Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, 
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que 

estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis.

Apocalipse 17:12-14



E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para 
fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao 

seu exército.

Apocalipse 19:19



13) Qual é a promessa de Deus nesse momento de 
desespero e angústia? 



Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e 
guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as 

suas vergonhas.

Apocalipse 16:15



14) O que será dito ao ser derramada a sétima praga e o 
que acontecerá na terra? 



E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do 
templo do céu, do trono, dizendo: Está feito.

E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande 
terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra; 

tal foi este tão grande terremoto.

Apocalipse 16:17,18



15) O que ocorrerá com a “grande cidade” e a todas as 
outras cidades? 



E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das 
nações caíram; e da grande babilônia se lembrou Deus, para lhe 

dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.

E toda a ilha fugiu; e os montes não se acharam.

Apocalipse 16:19,20



A Babilônia, mais do que o nome de uma cidade ou nação, 
representa a capital do pecado; o quartel general da 
personificação do Diabo, a Besta. Na época de João, tinha tudo a 
ver com o Império de Roma. Hoje podemos ver em Roma o 
mesmo significado. 



16) O que aconteceu aos homens ainda na sétima praga? 



E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do 
peso de um talento; e os homens blasfemaram de Deus por causa 

da praga da saraiva; porque a sua praga era mui grande.

Apocalipse 16:21

Pedras pesando em média 35 kg. Durante o derramamento das 
pragas, não haverá arrependimento. O ensino atual de que após o 
arrebatamento da igreja, os que ficarem aqui sofrendo as pragas, 
podem se arrepender, (2a chance) não é bíblico.



17) O que fará o Senhor e o que Ele será para o Seu povo? 



E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz; e 
os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu 

povo, e a fortaleza dos filhos de Israel.

Joel 3:16

Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os 
céus e a terra;

Ageu 2:21



17) Que profecia estará se cumprindo nesses dias? 



Quem é injusto, seja injusto ainda; e quem é sujo, seja sujo ainda; 
e quem é justo, seja justificado ainda; e quem é santo, seja 

santificado ainda.

E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a 
cada um segundo a sua obra.

Apocalipse 22:11,12



Em Apocalipse 15:8 mostra que homem algum pode entrar no 
templo, no céu, enquanto estão sendo derramadas as pragas. 
Cristo que esteve durante tanto tempo intercedendo pela raça 
humana, não está mais. Apocalipse 16:11 mostra que não há mais 
arrependimento depois de terminar o tempo da graça. O 
derramamento das pragas é o princípio do juízo de Deus contra os 
ímpios (Apocalipse 16:5-6, 18:7-8). As pragas são derramadas 
sem mistura de misericórdia (Apocalipse 14:10). Medite no Salmo 
91!

Conclusão:



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514        https://www.facebook.com/Revelações de Jesus Cristo

https://www.facebook.com/
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