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             #107r 
Queda de Babilônia; exultação nos céus; ( Apocalipse 18:19~24) 
 
 Terminamos a aula passada vendo a destruição de Babilônia no cap.18 e fomos até o 

V.19. Vimos que nesse capítulo, estão descritas a reação que a terra e que o céu tiveram, 
diante da destruição de Babilônia. Na Terra foi uma lamentação só; os homens chorando 
a queda de Babilônia. Quem está chorando na Terra por causa da queda de Babilônia? 
Os reis e os mercadores da Terra, por quê? Porque são pessoas boas e ficaram tristes 
com aquela destruição. Não! Choraram e lamentaram, porque sua fonte de lucro cessou. 
Os reis que lamentam a queda de Babilônia, não são aqueles que estão reinando com o 
anticristo, são os reis que tinham interesse no comércio de petróleo. 

 
 
 V.20; “Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas; porque Deus 

vindicou a vossa causa contra ela”. 
Os céus estão exultantes, porque finalmente Babilônia foi destruída; Babilônia que serviu 
de arma para Satanás seduzir todos os reis da Terra. A arma de sedução de Satanás foi 
exterminada, acabou o império de Satanás e o céu vai comemorar. 

 
 
 V.21~24; “Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no 

mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca 
mais será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de harpistas, de músicos, de 
flautistas e de trombeteiros; e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti; 
e em ti não mais se ouvirá ruído de mó; e luz de candeia não mais brilhará em ti, e 
voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá; porque os teus mercadores eram 
os grandes da terra; porque todas as nações foram enganadas pelas tuas 
feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que 
foram mortos na terra”. 

Antes da comemoração do céu, a Bíblia relata a posição final de Babilônia. 
 
 
11.14 As bodas do Cordeiro ( Apocalipse 19:1~10) 
 
 As quatro vezes que a palavra Aleluia é usada no N.T., estão nesta passagem. 

Aleluia vem do Hebraico: “Halelu - Jah”; Jah quer dizer: SENHOR. 
ALELUIA = LOUVE AO SENHOR. 

 
- V.1; o céu comemora a queda de Babilônia. 
- V.2 e 3; são a resposta de  Apocalipse 6:10: ”até quando, ó Soberano, Santo e 

Verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a Terra?” 
- Notem que do V.1 ao V.3 os grupos continuam distintos: multidão, vinte e quatro 

anciões e quatro seres viventes. 
 
 
 O céu está em festa, porque Babilônia foi destruída. Deus é um Deus de tamanha ordem 

que ficamos até assustados. Do cap.19 em diante, há uma absoluta ordem cronológica 
nos acontecimentos: Babilônia é destruída na Terra, no céu há festa com os louvores 
tremendos que lemos e a alegria continua, pois chegou a hora das bodas do Cordeiro. 

 
 
 



 479

 V.7~10; “Regozijemo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória; porque são chegadas 
as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de 
linho fino, resplandecente e puro; pois o linho fino são as obras justas dos santos. 
E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das 
bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. 
Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal: 
sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus; adora a Deus; 
pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia”. 
No céu, após a queda de Babilônia, vão ser realizadas as “Bodas do Cordeiro”. Babilônia 
era a meretriz, a prostituta, a falsa e quando a falsa é destruída, não há mais “sombra” e 
então a verdadeira noiva vai se ajuntar com seu noivo para sempre; são as Bodas do 
Cordeiro. Em um casamento normal aqui na Terra, quem é a figura principal? Quando se 
abrem as portas da igreja, para quem todos olham? Para a noiva; ela vem toda enfeitada. 
Porém, neste casamento no céu é diferente, a figura principal é o noivo; não são 
chamadas de bodas da Igreja, nem bodas da noiva, mas sim “Bodas do Cordeiro”, Jesus 
é a figura principal. A noiva vai entrar linda, formosa, sem ruga, sem mácula, sem fofoca, 
sem partidarismo, se vestindo e falando de acordo com o seu noivo. Neste dia, a obra que 
o noivo fez durante todo o tempo aqui na Terra, estará completa. A noiva entrará linda, 
pura e imaculada por quê? Não porque foi a um salão de beleza. Como a noiva foi 
preparada? 

      Efésios 5:25~27 
Por isso em  Apocalipse 19:7 diz: “e já a sua noiva se preparou (ou se ataviou)”, por 
quê? V.8; “foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro...”. Em Efésios 5 
vimos quem fez esse trabalho na noiva: “Cristo... que a si mesmo se entregou por ela”, 
para fazer sua noiva formosa e limpa para si mesmo. Se não fosse dado o sangue do 
Cordeiro por essa noiva, ela jamais entraria bela e formosa, ela nunca poderia casar com 
Jesus Cristo; no céu não há casamento misto! 

 
 A noiva tinha que ser limpa, gloriosa, sem mácula, para estar no mesmo nível do seu 

noivo. Como essa noiva não estava nesse nível, pois estava coberta com trapos de 
imundícia, em prostituição, em sujeira, em tudo que a Bíblia descreve, o noivo se 
entregou a morte por ela, para fazê-la limpa. Quando começou essa limpeza? No dia em 
que você, eu, aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas. Nesse dia você nasceu de novo, 
entrou para o Corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo; a noiva é a Igreja verdadeira. 
Quando essa limpeza se completará? Durante o tempo decorrente entre o arrebatamento 
e a destruição de Babilônia. A Igreja, passando pelo julgamento de suas obras, o Bema 
de Cristo, completará a sua preparação para as bodas. O Bema de Cristo, é o último 
“polimento” da Igreja, é lá que tudo será definido, é lá que a Igreja (a noiva) se preparou 
se ataviou. Esse preparar fala da responsabilidade humana; foi dado a ela tudo, mas ela 
se preparou se ataviou. Vemos aqui a soberania de Deus em salvar e a responsabilidade 
do homem em aceitar. 

 
 A noiva se preparou, pois lhe foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro; 

por quê? Pois o linho fino são as obras justas dos santos, ou são os atos de justiça dos 
santos. Quem é nossa justiça? É Jesus. Como é que faço atos de justiça? Andando 
segundo o Espírito Santo. Esses são os meus trajes; o traje da noiva. 

 
 As bodas do Cordeiro trazem profunda alegria no céu. Elas se realizarão no céu quase no 

final da Tribulação, depois da queda de Babilônia, mas antes da destruição do anticristo e 
do seu reino. Era necessário que antes das bodas, a meretriz fosse desmascarada e 
destruída. Notem que a noiva “a si mesmo se preparou”, porque “lhe foi permitido 
vestir-se”. A noiva está linda e gloriosa, porque o Senhor providenciou isso. Cristo 
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transformará a sua noiva à sua imagem  Filipenses 3:20~21. Deus não aceita 
casamento “misto”; porém tudo é proporcionado pelo noivo. A figura principal das bodas é 
o noivo; por isso são “as bodas do Cordeiro”. 

 
 Estamos falando sobre as bodas do Cordeiro; quem toma parte nas bodas? O Cordeiro e 

a noiva (a igreja); aqui é a consumação de um casamento, será nesse momento que 
Jesus e a Igreja se tornam um para o resto da eternidade. Paulo diz que isso é um 
mistério, por isso que a figura é um casamento. Essa é a única figura na terra em que dois 
se tornam um diante de Deus, no espírito, na alma e na carne. Muitos não entendem 
porque não se devem casar um crente e um incrédulo! Como irão se tornar um só 
espírito? O princípio é primeiro se tornarem um em espírito, depois virá a unidade na alma 
e por último a unidade no corpo, na consumação do casamento. Mas o diabo inverteu 
essa sequência: primeiro começa com a unidade no corpo: sexo antes do casamento. 
Estamos falando algo que não é verdade? O namoro de hoje é uma união de corpos! O 
que a Bíblia ensina é que deve primeiro haver a unidade de espírito, (professarem a 
mesma fé), depois se conhecerem na alma (nos gostos, nas emoções) e por último no 
corpo. 

 
 V.9; “E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das 

bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus” 
 As bodas do Cordeiro são a consumação deste casamento de Jesus com a Igreja. Porém, 

este verso fala de outro acontecimento, que muitas fazem confusão: a ceia das bodas do 
Cordeiro. Uma coisa são as bodas e outra é a ceia das bodas. Como era lá no passado, 
no Oriente Médio (muitos ainda fazem hoje): o casamento era consumado. Chegado o dia 
marcado para as bodas, para o casamento, o noivo ia à casa da noiva em procissão com 
os amigos e a noiva o aguardava com as suas amigas. O noivo então trazia a noiva para 
sua casa, para a casa que ele preparou e os dois entravam para sua câmara nupcial; o 
casamento era assim consumado, os dois tornavam-se uma só carne. Após a 
consumação do casamento, o noivo apresentava sua esposa para os convidados e ali 
comemoravam juntos, por muitos dias, dependendo das posses do pai do noivo. 

  
 Onde serão realizadas as bodas do Cordeiro? No céu, na casa do noivo, na casa que ele 

preparou para a noiva. 
      João 14:1~3 
 Agora, para a ceia das bodas do Cordeiro, o noivo trará sua noiva para a terra: 
      Apocalipse 3:9; para que saibam que eu te amo. 
      Efésios 2:7;  para mostrar nos séculos vin- 

        douros a suprema riqueza da  
        sua graça. 

 
 Jesus vem com sua esposa para a terra e aqui comemorará a ceia das bodas do 

Cordeiro, a festa de casamento. O Milênio é a ceia das bodas do Cordeiro; esta festa de 
casamento durará mil anos. Por isso o anjo diz a João: Bem-aventurados aqueles que são 
chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Notem os grupos separados e distintos: a noiva, 
o Cordeiro e os convidados. Quem é a noiva? A igreja, composta por judeus e gentios. 
São aqueles que no período da Igreja, no período de Pentecostes até o arrebatamento, 
aceitaram a oferta do sacrifício do sangue de Jesus; os que foram salvos e se uniram num 
só corpo, a noiva de Cristo. Quem são os convidados, os chamados à ceia das bodas do 
Cordeiro? São aqueles que entrarão no Milênio: a noiva, os santos do V.T., os santos que 
morreram na tribulação e os santos que saíram vivos da tribulação. Portanto, vemos a 
noiva e os convidados; grupos separados. 
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 V.10; “Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças 
tal: sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus; adora a 
Deus; pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia” 

 João fica tão atordoado com estas visões, com os cânticos que ouve no céu, que ele faz 
uma coisa que ele sabia que não podia fazer. João ficou muito impressionado com a 
figura daquele anjo, como qualquer um de nós ficaria! Vendo a esposa do Cordeiro, 
aqueles corais, vendo tudo que viu, João cai de joelhos e quer adorar o primeiro que 
encontra; João está em espírito de adoração muito intenso. 

 
 Porém é maravilhoso, pois ficou registrado uma grande e tremenda lição para nós, 

Aleluia! O anjo ficou mais assustado que João, quando vê João ajoelhado, deve ter 
tomado um susto, ele disse: “Olha, não faças tal”. E qual foi o argumento que o anjo 
usou? “Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a 
Deus”. O que é conservo? Aquele que está no mesmo nível de servo; não faças isso, eu 
não posso ser adorado! Agora, se um anjo, sendo conservo, não pode ser adorado, 
nossos conservos irmãos, também não podem ser adorados, podem? São João, São 
Paulo, São Lázaro, Santa Maria etc. Notaram que tremenda lição? ADORA SOMENTE A 
DEUS! 

 
 E o motivo para adorarmos a Deus, o anjo declarou em uma frase que resume toda a 

Bíblia, ele diz: “pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia”. Todas as 
profecias que foram escritas foram escritas para revelar o Senhor Jesus Cristo. Tudo que 
há na Bíblia, são profecias e aponta para Jesus, Ele é o tema central para a palavra e 
essa frase é como o arremate de tudo. 

      Lucas 24: 27 e 44 
      João 5:39 
 
 “O testemunho de é o espírito da profecia”. Esta declaração sintetiza toda a Bíblia; 

tudo na Bíblia foi escrito para revelar o Senhor Jesus Cristo. Esta declaração é como um 
arremate de tudo que foi escrito até aqui. Até aqui tudo foi introdução para o mais 
importante e esperado acontecimento de todo o universo: A VOLTA DEFINITIVA À 
TERRA DO SENHOR JESUS CRISTO, ALELUIA! 

 
 
11.15 A volta de Cristo ( Apocalipse 19:11~21) 
 
 V.11; “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava montado nele 

chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga a peleja com justiça”. 
 Os juízos terminaram e os céus se abrem para o Rei descer a Terra; Ele se chama: FIEL 

E VERDADEIRO, contrastando com o cavaleiro de  Apocalipse 6:1. 
      Salmos 45:2~6; Jesus é o Guerreiro descrito  

        nesta passagem 
      Atos 1:10~11 
      Zacarias 14:3~4 
      Mateus 24:27~31 
      Apocalipse 1:7 
 O V.11 de Apocalipse 19 é o cumprimento de todas essas profecias. 
 
 A volta definitiva de Jesus Cristo a Terra; notem que após o anjo terminar este prólogo, 

pouco falta de revelação de Deus para o homem, são apenas três páginas a mais na 
Bíblia. Acabou não há muito mais do que se falar, tudo está cumprido, esta nossa carne 
não aguenta mais novas revelações! 
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 V.12; “Os seus olhos eram como chama de fogo; sobre a sua cabeça havia muitos 

diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo”. 
 Jesus vem em juízo, por isso a descrição aqui como no cap.1: os olhos são como chama 

de fogo, nada passa despercebido de seus olhos; em sua cabeça havia muitos diademas 
(coroas de Rei), porque Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia! Jesus vem 
para reinar e os diademas, as coroas, de todos os reis agora, são de Jesus. Jesus 
também tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. 

 
 V.13; “Estava vestido de um manto salpicado de sangue; e o nome pelo qual se 

chama é o Verbo de Deus”. 
- A roupa salpicada de sangue, é a figura do justo juízo que Jesus fará, como 

profetizado em  Isaías 63:1~6 e  Apocalipse 14:18~20; é o que se sucede após 
a preparação da batalha conforme  Apocalipse 16:12~16. 

 
- “e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus”. Porque esse título foi 

escolhido para Jesus? Porque é a Palavra que julga: 
     João 12:44~50; a palavra que tenho pregado,  

       essa o julgará no último dia 
É a Palavra de Deus que julga e como Jesus vem em julgamento, o título que Ele 
trás é: O Verbo de Deus. 

 
-  II Tessalonicenses 2:8; e então será revelado esse iníquo, a quem o  

     Senhor Jesus matará com o sopro de sua  
     boca e destruirá com a manifestação da sua  
     vinda. 
Com o sopro de sua boca, isto é, com sua Palavra poderosa Jesus irá destruir o 
anticristo, o falso profeta e os exércitos reunidos na Terra. 

 
 V.14; “Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos 

de linho fino, branco e puro”. 
 Os exércitos que estão no céu, são compostos não apenas pela a Igreja, mas também por 

todos os anjos e santos (Igreja + salvos do V.T. + salvos da Tribulação). 
      Zacarias 14:5; então virá o Senhor Deus, e  

        todos os santos com ele. 
      Mateus 16:27; porque o Filho do homem há de  

        vir na glória de seu Pai, com os  
        seus anjos. 

 
 
 V.15~16; “Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações; ele as 

regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira 
do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos 
reis e Senhor dos senhores”. 

 
- “Da sua boca saia uma espada afiada, para ferir com ela as nações”. Jesus 

julgará as nações e as regerá. Jesus implantará o seu reino e regerá as nações 
com cetro de ferro; será uma TEOCRACIA. 

     Salmos 2:8~9 
     Apocalipse 2:26~27 

Com cetro de ferro Jesus regerá no período de seu Reino de mil anos. 
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- “e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus 

Todo-Poderoso”. Jesus pessoalmente, sozinho, pisa o lagar e o nome dele está 
escrito no manto, sobre a coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a 
Jesus, Aleluia! 

 
 O que está acontecendo aqui? Quando o Senhor Jesus volta para a Terra, a Tribulação 

ainda não acabou. Babilônia foi julgada, porém o anticristo e os reis da Terra continuam 
no poder e nesta altura estão invadindo a terra de Israel. Quando Jesus desce, o que 
acontece? 

 
 V.17~18; “E vi um anjo em pé no sol; e clamou com grande voz, dizendo a todas as 

aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, 
para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, 
carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, 
livres e escravos, pequenos e grandes”. 

 Há uma tremenda matança;  Mateus 24:28 se refere a esta cena. Diante de Deus, todos 
são iguais em sua rebeldia. Rebeldia é rebeldia, não importam quem seja comandante, 
escravo, livre, pequenos, grandes; é o pecado do povo que os unificam, os sujeitam e 
determinam para a ira de Deus! As aves são convocadas para esta cena. 

 
 V.19; “E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem 

guerra àquele que estava montado no cavalo, e ao seu exército”. 
 O mundo resiste e rejeita a Deus até o último instante. O anticristo, com o propósito de 

extinguir Israel do “mapa”, para que Jesus não cumpra com sua Palavra, está invadindo 
Israel com todos os exércitos da Terra reunidos ( Apocalipse 16:12~16; a batalha do 
Armagedom). Quando ele e seus exércitos veem Jesus e os exércitos sobrenaturais vindo 
do céu, tentam fazer guerra a Jesus. Na Bíblia há coisas que nem sempre entendemos! 
Como, fazendo guerra contra Jesus? Está escrito assim em sua Bíblia; eles irão tentar 
destruir Jesus e seus exércitos vindos do céu! Porém, o que acontece? 

 
 V.20; “E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais 

com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua 
imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre” 

 O falso profeta e o anticristo vão para o inferno. Agora sim, é a primeira vez que o inferno 
recebe alguém; até aqui estava vazio. O anticristo e o falso profeta inauguram o inferno, 
que é o lago do fogo; eles são lançados vivos no inferno, não passam pela morte física. 

 
 V.21; “E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava 

montado no cavalo; e todas as aves se fartaram das carnes deles”. 
 Jesus sozinho pisa o lagar e o restante dos exércitos da Terra, são destruídos “pela 

espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo”. Notem que não diz 
que estes demais foram lançados no lago do fogo. As almas e os espíritos dos perdidos 
continuam indo para o Hades, até o dia do julgamento no final do Milênio. Para o lago do 
fogo, até aqui, somente o anticristo e o falso profeta. 

 
 A VITÓRIA DO SENHOR JESUS CRISTO É ABSOLUTA. A TRIBULAÇÃO ESTÁ 

ENCERRADA, ALELUIA! 


