
“E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu 
caiu na terra; e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o 
poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma 
grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o 
ar.”  (Apocalipse 9:1,2).

No sentido original da linguagem grega, "uma estrela que do céu caiu 
na terra", significa, em outras palavras, não que João viu uma nova estrela 
caindo, mas que encontrou uma que já havia caído na terra. Esta estrela é o 
próprio Lúcifer, de quem o profeta Isaías falou como a "estrela da manhã".1
De fato, o Senhor Jesus testemunhou a queda de satanás do céu para a 
terra.2 Como nosso Senhor possui todas as chaves do mundo espiritual3, foi 
Ele quem deu a satanás a autoridade para ter acesso ao poço do abismo. 
O que é este lugar?

O poço do abismo da Bíblia não é o inferno, mas um lugar onde muitos 
demônios estão presos. Quando este poço foi aberto, João descreve a 
fumaça subindo como a fumaça de uma grande fornalha. É um lugar tão 
terrível que a legião de demônios que estava no homem dos Gergesenos 
implorou a Jesus que não os enviasse para lá.4 Surpreendentemente, os 
demônios temem os tormentos do poço do abismo, mas muitos nem estão 
preocupados com o fato de que suas almas estão a caminho desse poço.... 
Fazem piadas sobre o inferno e ignoram completamente os tormentos 
que existem lá.

Satanás será preso neste poço por mil anos (como veremos mais adiante 
no capítulo 20: 1-3). E a partir daí a fera se elevará para se juntar a outros 
agentes do mal durante a Grande Tribulação (11: 7).
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1Isaías 14:12
2Lucas 10:18
3Apocalipse 1:18
4Lucas 8:31



“E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, 
como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não 
fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore 
alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o 
selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que 
por cinco meses os atormentassem; e o seu tormento era semelhante 
ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias 
os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão morrer, e 
a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao 
de cavalos aparelhados para a guerra; e sobre as suas cabeças havia 
umas como coroas semelhantes ao ouro; e os seus rostos eram como 
rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os 
seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças 
de ferro; e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando 
muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às 
dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas; e o seu poder era para 
danificar os homens por cinco meses. E tinham sobre si rei, o anjo do 
abismo; em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego Apoliom.”  
(Apocalipse 9:3-11)

O significado desses nomes é "destruição" e "destruidor", extremamente 
apropriado para os trabalhos que realizam. Claramente, estes não são 
"gafanhotos" literais. Tudo indica que eles são demônios5 que foram 
libertos do poço do abismo – eles são comparados aos escorpiões e 
vieram do poço para atormentar as pessoas, mas não podem tocar os 
que são selados e têm um "rei" (Os gafanhotos não têm reis6). As reações 
do corpo a uma picada de escorpião são de dor intensa e generalizada, 
inchaço, falta de ar e coceira na pele. Não é de admirar que as pessoas 
desejam a morte...

_____________________
5Judas 1:5,6
6Provérbios 30:27


