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Os sete selos do livro selado com outros selos 
 

No Apocalipse fala que para o Deus dominador voltar precisa-se abrir o livro selado. Pois para mim os 

doutores da lei e hipócritas fecharam o reino dos céus. Como Jesus disse: Ai de vós, escribas (doutores da lei) e 

fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o Reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que 

entrem os que querem entrar. Mateus 23, 13. Jesus disse: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não 

vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Mateus 5, 17. Pois para mim os títulos abaixo são os sete 

selos. Depois de abrir os sete selos, tocam as sete trombetas(agudas). 

Selo Renascer 
Jesus replicou-lhe: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o Reino 

de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode um homem renascer, sendo velho? Porventura pode tornar a 

entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem 

não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no Reino de Deus. João3,3. Na ressurreição, os 

homens não terão mulheres nem as mulheres, maridos; mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 

22, 30. Ora, ele(Deus) não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Mateus 22, 32. Segue-me e deixa que os 

mortos enterrem seus mortos. Mateus 8, 22. 

Selo Não veio trazer a paz a terra 
Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão 

entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas de 

sua própria casa. Mateus 10, 34. Quem ama a sua vida, perdê-la-á; mas quem odeia a sua vida neste mundo, 

conservá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la dou como o 

mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize! João 14, 27. Bem-aventurados os pacíficos, 

porque serão chamados filhos de Deus! Mateus 5, 9. 

Selo Inferno e Julgamento 
 Como escapareis ao castigo do inferno? Mateus 23, 33. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-

o longe de ti: é melhor para ti entrares na vida cego de um olho que seres jogado com teus dois olhos no fogo 

da geena(inferno). Mateus 18, 9. Ora, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais 

as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más.João3,19. Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do 

coração, e é isso o que mancha o homem. Mateus 15, 18. ...os filhos do Reino serão lançados nas trevas 

exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes.Mt8,12. Todo homem que se entrega ao pecado é seu 

escravo.Jo8,34. ...todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não 

sejam reprovadas.João3,20. Jesus disse: é do coração que provêm os maus pensamentos, os homicídios, os 

adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Mt15,19. Se fôsseis cegos, não teríeis 

pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. João 9, 41. 
Selo Jejum e Penitência 

Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e 

siga-me. Mateus 16, 24. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. 

Mateus 17, 20. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante 

abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo: já receberam sua recompensa. 

Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Mt6,16. Quem crê em mim, como diz a Escritura: Do 

seu interior manarão rios de água viva.Jo7,38. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao 

fogo. Mateus 7, 19. Fazei penitência, pois o Reino dos céus está próximo. Mateus 4, 17.  

Selo Satanás e coisas erradas 
Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.Mateus4,7. Mas Jesus, 

voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás! Tu és para mim um escândalo; teus pensamentos não são 

de Deus, mas dos homens! Mateus 16, 23. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, 

como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos 

digo: já receberam sua recompensa. Mateus 6, 2. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, 

para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Mateus 6, 

1. Ai de vós, que estais fartos, porque vireis a ter fome! Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e 

chorareis! Lucas 6, 25. Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram.(Maná=fruta gostosa) João 6, 

49. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Mateus 19, 17. Não julgueis 
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pela aparência, mas julgai conforme a justiça. João7,24. Guias cegos! Filtrais um mosquito e engolis um 

camelo. Mateus 23, 24. ...e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas; ali haverá choro e ranger de 

dentes.Mateus24,51.Respondeu-lhes Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Mateus 24, 4. Levantar-se-ão 

muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Mateus 24, 11. Quando orardes, não façais como os hipócritas, 

que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade 

eu vos digo: já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em 

segredo; e teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Mateus 6, 5. O mundo não vos pode odiar, mas 

odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. João 7, 7. Se eu não viesse e não lhes 

tivesse falado, não teriam pecado; mas agora não há desculpa para o seu pecado. João 15, 22. 

Selo Santo e coisas certas 
Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Mateus7,12. 

...os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão 

para serem condenados. João 5, 29. ...os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a 

fidelidade. Mateus 23, 23. E estes irão para o castigo eterno, e os justos, para a vida eterna. Mateus 25, 46. 

Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. João 5, 41. Respondeu 

Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu espírito. Este é o maior e 

o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses 

dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Mateus22,37. Se guardardes os meus mandamentos, 

sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu 

amor. João 15, 10. Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. João 1, 47. Entrai pela porta 

estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição e numerosos são os que por aí 

entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram. Mateus 7, 

13. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o 

conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós.João14,17. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-

se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é 

digno de mim. Mateus 10, 38. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: Transporta-te 

daqui para lá, e ela irá; e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Aquele que se fizer humilde como esta 

criança será maior no Reino dos céus. Mateus 18, 4. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob 

condição de as praticardes. João 13, 17. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque 

todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Mateus 7, 7. 

Selo Reino dos céus e Parábolas 
Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas em 

acréscimo.Mt6,33. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas sim aquele 

que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.Mt7,21. Desde então, Jesus começou a pregar: Fazei penitência, 

pois o Reino dos céus está próximo. Mateus 4, 17. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem 

não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no Reino de Deus. João 3, 5. Mas vem a hora, e já 

chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores 

que o Pai deseja. Jo4,23. Assim será no fim do mundo: os anjos virão separar os maus do meio dos justos. 

Mateus 13, 49. 

Outras passagens não selo 
Quem não está comigo está contra mim; e quem não ajunta comigo, espalha. Mateus 12, 30. Jesus 

disse, guardai vos dos falsos profetas eles vem a vos disfarçados de ovelhinhas mas por dentro são lobos 

arrebatadores. Mateus 7, 15. ...aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas aquele que tiver sacrificado 

a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Mateus 16, 25. Se compreendêsseis o sentido destas palavras: Quero 

a misericórdia e não o sacrifício... não condenaríeis os inocentes. Mateus 12, 7. Assim como foi nos tempos 

de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, 

casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até 

o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 37. Não só de pão vive o homem, mas de 

toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4.                                      
Palavra verdadeira para mim 

Para mim o que é a palavra verdadeira é Mateus, João e Apocalipse da bíblia EDITORA AVE-MARIA. 

Acho que estes 3 livros são os mais importantes. Jesus disse que ele é o único mestre.Mt23,10. Sobra o 

Evangelho(o que Jesus disse), Marcos e Lucas não eram apóstolos. O Apocalipse foi João do evangelho que 

escreveu. Motivo da crucificação de Jesus “este é Jesus, o rei dos Judeus” Mt27,37, Mt27,11 e Jo19,19. 


