
ASSUNTO DA SEMANA: A SEXTA TROMBETA 

Curitiba, 01 de Agosto de 2021. 

Objetivo do encontro: É tempo de pensarmos em tudo que estamos passando, mas não no sentido das dores e 

problemas, e sim daquilo que estamos presenciando e sendo testemunhas. É o momento de refletirmos, analisarmos 

se estamos caminhando junto a Deus e se nossa família está vivenciando os valores efetivos de uma vida cristã. É a 

hora de decidir se de fato nos arrependemos dos valores que estamos seguindo e se somos efetivamente convertidos 

aos propósitos que Deus tem para nossas vidas.   

Para o líder: A palavra deste estudo é muito significativa como ponto de decisão para uma conversão verdadeira e 

efetiva. Ao final da célula,  se houver pessoas que não se entregaram à Jesus Cristo, convide-as a fazer a oração de 

reconhecimento de Jesus como seu único e verdadeiro salvador. Ao mesmo tempo, verifique com os membros da 

célula, se alguém deseja fazer uma oração de arrependimento e de avivamento.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO - Reconhecendo o nosso momento (parte 2)! 

Durante o roteiro da Quinta Trombeta, pedimos que observassem os valores do mundo que afrontam os 

valores cristãos. Agora pedimos que cada participante dê exemplos do que tem observado nos meios de 

comunicação, em todas as suas vertentes, que conduzem aos valores de Jesus Cristo e que efetivamente nos traz 

esperança da sustentação dos princípios bíblicos, da família e de Deus. Pergunte, na sequência o que cada um pode 

fazer para influenciar, manter e propagar a palavra de Deus. Comente o quão importante é o nosso papel de 

protagonista no Reino do Senhor. Lembre-se de tirar uma foto e guardar para a festa de final de ano da célula. 

20 MINUTOS  

1. Eu Creio https://www.youtube.com/watch?v=OypKmeq3q_g    

2. Leia: Salmo 150, qual o versículo que mais te chamou a atenção e por quê? 

3. Em oração, lembre-se de todas as bençãos recebidas na semana e agradeça à Deus por tudo 

4. Pela Graça de Deus  https://www.youtube.com/watch?v=EU9IDoV-8VI  

O RESUMO DA MENSAGEM: A SEXTA TROMBETA 

Apocalipse 9:13-21 – Pr. Paschoal Piragine Jr. 

 

INTRODUÇÃO  

Na continuação do estudo sobre a quinta trombeta em apocalipse, vimos que Deus em sua benevolência 

está trabalhando para preparar as pessoas para o arrependimento. Agora, na sexta trombeta vamos observar como 

https://www.youtube.com/watch?v=OypKmeq3q_g
https://www.youtube.com/watch?v=EU9IDoV-8VI


o juízo de Deus avança para um desfecho final e como as coisas se agravam. A quinta trombeta trouxe sofrimento e 

a sexta traz morte como última advertência, pois+-, quando soar a sétima trombeta será tarde demais. 

Por causa da influência satânica sobre a humanidade, o nível de crueldade e a força das armas utilizadas será sem 

precedentes na história da humanidade (Mt 24:21-22). Neste estudo veremos o detalhamento dos outros “Ais” que 

são encontrados e proferidos em apocalipse. Assim, realizaremos um resumo dos fatos descritos nos capítulos 

seguintes e que ajudam a entender como está acontecendo a sexta trombeta que se revelam para o segundo “Ai”: 

1) AS DUAS TESTEMUNHAS (Ap 11), representam o testemunho da igreja, tanto judaica quanto gentílica, em 

toda a história, sua autoridade e poder conferidos pela unção do Espírito Santo.  

Qual será o papel da Igreja durante o apocalipse? Como você imagina que a humanidade passará pelo 

apocalipse?   

 

2)  É REVELADO O SURGIMENTO DO ANTICRISTO (Ap 11-13) O anticristo é a besta que vem do abismo e que 

tem autoridade para vencer a igreja. Por causa de sua perseguição, a igreja quase desaparecerá da terra, 

sendo um período negro onde as forças satânicas assumirão o controle da política, da religião e da sociedade 

(quer seja da economia ou da cultura). Este controle levará as pessoas a celebrarem o desaparecimento da 

influência da Igreja na terra (Ap. 11: 7-10), porém de modo sobrenatural a mesma ressurgirá em força e 

poder, sendo arrebatada ao Reino de Deus (Ap. 11: 11-12). Apesar de todos os sinais de Deus e da sua 

misericórdia em esperar o arrependimento, os homens desprezarão também a última advertência. Pois 

mesmo assim continuam adorando os demônios (Ap. 9:20-21), e o grande objetivo do inimigo será a rebeldia 

contra Deus, sendo evidenciada na idolatria e imoralidade dos tempos que se sucederão. 

Qual a importância durante o arrependimento de sermos convertidos de fato e não convencidos? Por que 

durante o toque das trombetas teremos os “Ais”? O que estes “Ais” representam para a humanidade? Por 

que a bíblia fala tanto de idolatria, imoralidade sexual e valores que precisam ser preservados numa 

sociedade? 

Conclusão: Existe uma operação satânica que nos engana, mas a bíblia está dizendo que nesse tempo que estamos 

vivendo, o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de entender que sem Ele estamos perdidos. Por isso 

precisamos de Jesus agora e para sempre. Quando nos rendemos a Jesus, as vendas que não nos permitem enxergar 

na perspectiva de Deus, caem e passamos a entender seus valores e seus propósitos para nós.  

Checagem: Deus nos traz uma mensagem de revelação, Ele está nos mostrando o que há de vir, as situações terríveis 

pela qual a humanidade passa e passará, é o momento de refletirmos e rever todo o nosso modo de viver, nossos 

valores e naquilo que efetivamente cremos e acreditamos. O que você está esperando para se arrepender? 

Vamos convidar os nossos alvos de oração para que participem do curso de oração? É uma forma de 

evangelismo e aproxima da palavra de Deus pelo simples falar com o Senhor, converse com o seu convidado e o 

registre pelo link https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/escoladeoracao21. Que tal começar uma leitura de livros 

com os alvos de oração, ou dentro da sua empresa, na sua escola ou faculdade, nos horários de folga/almoço? Há 

diversos livros da igreja que podem apoiar e trazer palavras de salvação.  

Oremos: Pela vida e recuperação do Pastor Paulo David, para que a mão de cura de Deus esteja sobre ele. Pelo 

ministério Compromisso Adoração, para que todos os projetos continuem e assim que retornemos ao culto no 

templo, para que sejam benção em suas apresentações e possam evangelizar pela sua adoração. Pela continuidade 

da vacinação e que a nossa vida possa retomar o seu cotidiano, além dos pesquisadores que possam evoluir com as 

próprias vacinas e medicamentos contra a nova cepa do Covid. 

https://www.e-inscricao.com/pibcuritiba/escoladeoracao21

