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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

As linhas que seguem são breves considerações interpretativas sobre o livro de 

Apocalipse. Não passam de anotações e devem ser lidas como tal. 

É provável que haja lacunas importantes a serem preenchidas e questões que 

necessitem de maior detalhamento. 

O manuscrito foi produzido com objetivo de integrar a coleção “Muito prazer, 

Bíblia!”, uma publicação da 1a Região Eclesiástica da Igreja Metodista para Estudos 

Bíblicos. 

Esperamos em Deus para que nos oriente ao longo dessas páginas e esclareça de 

maneira edificante a nossa fé! 

 

 

 

O autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Capítulo I 

O que estava acontecendo na História 

 

 

O livro de Apocalipse exerce sobre a maioria dos leitores um certo fascínio, de 

um lado, e, por outro, uma certa rejeição. Isso acontece porque o livro de Apocalipse 

tem um jeito próprio de falar sobre a Palavra de Deus e recursos peculiares no que diz 

respeito a sua forma e aos seus componentes literários. 

Além do mais, o livro de Apocalipse - ao lado de outras partes da Bíblia (Daniel, I 

e II Tessalonicenses, Marcos 13, Matheus 24, etc) - é fruto de um grande movimento 

chamado Apocalíptico, cujas características são firmadas na preferência pela linguagem 

simbólica e no fortalecimento da esperança de grupos que viviam sob  regimes 

autoritários e injustos.  

Por essas razões é importante fazermos um estudo que contemple não só a 

interpretação do texto em si, mas também uma reflexão a respeito do ambiente histórico 

- social do movimento que deu origem ao livro de Apocalipse. Além, é claro, de apontar 

algumas pistas em relação às diversas interpretações que o Apocalipse de João ganhou 

ao longo da História. 

Assim sendo, passamos a fazer uma rápida dissertação cronológica de momentos 

importantes da História do povo de Deus desde o exílio da Babilônia até o século I a.C. 

No princípio do século VI a.C. (597-587) os chefes do povo de Israel, 

acompanhados por sacerdotes, metalúrgicos e soldados, são levados cativos para a 

Babilônia. Somente os que não ameaçavam o poder do Império é que puderam ficar nas 

terras de Israel e Judá. Os que foram feitos cativos pela Babilônia só regressaram às 

suas terras com um Edito promulgado pelo rei da Pérsia - Ciro - em 538 a.C., quando a 

Pérsia tomou o poder do império Babilônico e permitiu aos seus dominados não 

somente o regresso às suas terras como também a reorganização de seus costumes e 

crenças (nesta época é que vivem Esdras e Neemias com o empreendimento de 

reconstruir o templo de Jerusalém. 



 4 

É em 538 a.C. que começa um grande problema: aqueles que ficaram na terra, 

quando os chefes do povo foram exilados na Babilônia, realizaram uma espécie de 

partilha da terra, tendo em vista o fato de que a mesma estava sem proprietários e 

improdutiva. No entanto, os donos das terras quando retornam a Canaã desejam reaver 

suas posses e, como conseqüência, iniciam-se verdadeiros conflitos e dissenções. 

Duas maneiras distintas de encarar estes conflitos surgiram nessa época e, com 

elas, boa parte dos livros do Antigo Testamento. 

Podemos dizer que houve uma forma “oficial” de encarar estes problemas; o 

profeta Ezequiel, por exemplo, quando fala a respeito dos dois ramos da Oliveira ( ) 

quer enfatizar a supremacia do Rei e do Sacerdote sobre os profetas e calcar apenas 

sobre os dois primeiros a possibilidade de julgar e legislar sobre as causas referentes à 

política e à economia de Israel. Ao lado de Ezequiel, podemos destacar Ageu, Zacarias 

e os livros de Esdras e Neemias. 

Outra linha de pensamento deu origem a escritos como os capítulos 56 a 66 do 

livro de Isaías e o livro de Rute, cuja temática recai sobre uma exigência de mudanças e 

uma denúncia da corrupção e da miséria pela qual passava o povo. 

Em 333 a.C. ocorre uma das mais profundas mudanças de estrutura porque passou 

o povo de Deus. Toda forma de estruturação do poder judaico é modificada e os gregos 

investem uma poderosa propaganda de sua cultura e forma de vida. A força militar, o 

conhecimento filosófico e os refinados bens de consumo são propagandas que atraem e 

enganam o povo. Em função disso, os judeus são dominados e alguns setores do povo se 

perguntam: “Como resistir?”  

A resposta, mais uma vez, é dupla: um grupo adere aos gregos e faz-se conivente 

com sua dominação e espoliação do povo judeu; outro grupo resiste e inicia a sua luta 

por independência. 

Também a resistência assume diversidade, podendo-se destacar dois grupos 

principais: as novelas sapienciais são uma forma poética e musical (litúrgica) de 

demonstrar a denúncia e represália ao poder grego (destacam-se os livros de Salmos, 

Cantares de Salomão, etc); e, muito importante para nós, o Movimento Apocalíptico 

irrompe como resposta radical e denunciatória não só do poder, mas também da 
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sociedade e suas estruturas injustas (por exemplo, livro de Daniel, além dos apócrifos 

Jubileus e Enoque). 

Em 167 a.C., Antíoco IV, poderoso grego, invade Jerusalém e profana o templo, 

imolando um porco sobre o Altar do Santíssimo e institui a religião grega como oficial 

para os judeus. Institui, também, as ‘pólis’, transformando as principais cidades dos 

judeus (Jerusalém, Samaria, etc) em palcos de manifestação da cultura grega, através 

dos ginásios, das praças e dos teatros. 

Diante de tantas transformações e explorações, surgem, para engrossar as fileiras 

de descontentes, grupos de oposição (destacando-se os Hassideus - que depois se 

dividiram em fariseus e essênios), buscando resposta às perguntas: “Será que Deus nos 

esqueceu? Não nos olha mais?” 

O Movimento Apocalíptico (do qual faz parte o livro de Apocalipse, embora 

algumas décadas mais tarde) é antes de tudo uma tentativa de resposta a essas dúvidas e 

uma forma de manter acesa a chama de esperança e confiança em Deus que não 

abandona o seu povo. 
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Capítulo II 

O que é Movimento Apocalíptico 

 

 

O que caracteriza um movimento, quando falamos do Movimento Apocalíptico, é 

em primeiro lugar a sua característica dinâmica. Ou seja, movimento é aquilo que diante 

das situações ambíguas e difíceis da vida busca respostas e alternativas sempre válidas e 

eficazes para a superação das dificuldades e limitações da história. Um movimento é a 

busca constante de respostas que grupos dominados procuram diante da dominação. 

Mesmo sendo a exploração maior que suas forças e essas ineficazes diante do poder, o 

movimento é a união das expectativas por libertação das forças de morte. 

Quando um movimento perde essas características, deixa de ser movimento e 

passa a ser instituição. E, como instituição, pode deixar de representar os explorados e 

explorar, ainda que de forma alheia a sua vontade original. 

O Movimento Apocalíptico é caracterizado justamente por sua dinâmica. Sua 

forma e seu conteúdo são provas de uma constante mutação diante das modificações da 

História e das situações de exploração a que se opõe.  

Uma característica interessante do Movimento Apocalíptico é a concepção que 

tem a respeito dos conflitos. Para os apocalípticos, os percalços e as dificuldades da 

História são repercussões e resultados de uma luta ocorrida num mundo superior.  

Os conflitos do mundo em que vivemos, o ‘mundo de baixo’, são reflexo dos 

conflitos que são travados no ‘mundo de cima’; nesse mundo a luta se dá entre Satã 

(adversário) e o Filho do Homem. No ‘mundo de cima’ o conflito já está terminado e a 

vitória é do Filho do Homem, o Enviado. Este, como parte integrante de sua missão, 

dirige-se aos Filhos da Luz (representantes e escolhidos de Deus na Terra) pedindo-lhes 

que esperem e suportem as dificuldades porque o tempo está próximo e a salvação é 

garantida. 

Podemos dizer que os Filhos da Luz são representados pelos próprios 

apocalípticos que se opõem e confessam vitória sobre os Filhos das Trevas, 

dominadores e exploradores do povo. 
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O Movimento Apocalíptico fortalece a esperança e a fé daqueles que estão na luta, 

resistindo contra as forças da morte; concede esperança e anima a caminhada rumo à 

Salvação. 

Os Filhos das Trevas têm como arma a tentação. Tentam os fiéis com o intuito de 

que estes possam aderir às maravilhosas ofertas do mundo de riquezas: ofertas vãs, 

impuras e manchadas com o sangue de inocentes. Satã tenta aqueles que resistem; 

muitos aderem, mas outros tantos aprofundam suas convicções e resistem de forma 

ainda mais consciente. 

Além disso, podemos elencar como características do Movimento Apocalíptico: 

1. Situar o presente no Plano da Salvação. Mostrar através de uma viagem pela 

História do povo que o presente faz parte de um plano maior cuja regência está nas 

mãos de Deus. 

2. O Movimento Apocalíptico utiliza-se de imagens e símbolos. Procura fazer 

com que seus leitores visualizem aquilo sobre o qual está sendo escrito. Parece que os 

escritos são destinados a pessoas iletradas que só poderiam apreender de forma plena o 

significado das palavras que representassem coisas concretas da vida. Nisso se incluem 

as cores, os números, etc... Há uma incessante busca para que nenhuma palavra se perca 

e todas possam ser entendidas plenamente. 

3. O texto apocalíptico guarda também um grande cuidado para não ser destruído 

e sua mensagem impedida de ir adiante. Por isso a linguagem é cifrada e, por vezes, 

expressões como “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.” são utilizadas no intuito de 

chamar atenção dos ouvintes. 

4. O Movimento Apocalíptico ainda procura comunicar a Paz de Deus, trazer 

conforto e coragem na luta, transformar a saudade de um mundo justo em esperança por 

um mundo repleto da presença de Deus. O Apocalipse não retira as pessoas da luta; 

antes, incentiva determinadamente a denúncia das forças opressoras do mundo. 
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Capítulo III 

O Livro de Apocalipse 

 

 

Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Revelação significa 

retirar o véu. Apocalipse é o mesmo que desvendar coisas obscuras e duvidosas a 

respeito do mundo, da história e suas ambigüidades. 

O assunto encoberto que o livro de Apocalipse  trata é a própria situação do povo 

para quem é dirigido. As pessoas não compreendiam bem as coisas, não entendiam a 

perseguição e se indagavam: “Até quando, Senhor?” (Apocalipse 6,10)  

Assim, o Apocalipse é a resposta de Deus ao povo aflito; é a revelação de Jesus 

Cristo (1,1) para o povo em dificuldade. Trata-se “Tanto das coisas presentes como das 

que deverão acontecer depois destas.” (1,19). Esta é a Boa Notícia que o livro de 

Apocalipse quer anunciar para os perseguidos: “O tempo está próximo.” (1,3). Esgotou-

se o prazo, Deus está para intervir maravilhosamente na História e salvar os seus fiéis. 

O livro de Apocalipse foi escrito por alguém que não assinou a sua obra. Pouco 

sabemos sobre sua, vida,  mas algumas informações nós temos. É alguém que se 

apresenta como “João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na 

perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da Palavra de Deus 

e do testemunho de Jesus.” (1,9) 

Esse João não se apresenta com nenhum título, é apenas um companheiro na 

tribulação. Ele mesmo é perseguido e, como tal, testemunha e anima a resistência de 

seus irmãos. 

João está consciente de que porta uma palavra (profecia) da parte de Deus (1,1-3) 

para as comunidades pelas quais, ao que tudo indica, é responsável na Ásia Menor, pois 

é para lá que ele  manda o seu livro (1,4.11). 

Como já começamos a dizer acima, os destinatários do Apocalipse são pequenas 

comunidades espalhadas pelo Império Romano, sobretudo na Ásia Menor. Era um povo 

perseguido, vítima de violência, prisões e martírio. Para muitos era difícil sustentar a fé 
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(2,3-4). Quem não se colocava ao lado do Império Romano não podia ter vida normal e 

o Imperador exigia para si veneração como a um deus. 

Outras questões também são importantes como características desses 

destinatários: havia cansaço natural depois de tanto tempo de caminhada (2,2), havia 

diminuição daquela primeira experiência de amor para com Deus (2,4), havia falsos 

líderes que se infiltravam no meio dos cristãos, com doutrinas distintas das de Jesus 

Cristo (2,6). 

Ao que tudo indica, o Apocalipse foi escrito entre os anos 90 e 100 d.C., uma 

época marcada pela perseguição efetuada pelo Império Romano contra os cristãos. O 

Império ensinava que o Imperador era o senhor do mundo (13,4.14); os cristãos diziam: 

“Jesus é o Senhor dos senhores.” (17,14). Para além de ser uma briga de palavras, esse 

embate era o choque de convicções religiosas e, mais, o choque entre grupos sociais 

distintos e opostos. 

Para os cristãos, Deus é um Pai e, como tal, estabelece entre os seus filhos a 

fraternidade (irmandade). Por isso, os cristãos tinham seus bens em comum e 

condenavam os ricos exploradores e não apoiavam as injustiças do Império Romano. 

Diante disto, a perseguição de Roma se intensificava cada vez mais e propunha aos 

cristãos abandonarem a sua fé e adorarem a César como deus. 
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Capítulo IV 

As interpretações do Apocalipse 
 

 

 

Como já dissemos anteriormente, o livro de Apocalipse  exerce, sobre os seus 

leitores, um verdadeiro fascínio. Isso se deve ao fato de que a forma do livro de 

Apocalipse e as suas características, como vimos nas lições 2 e 3, contribuem e dão 

margem à interpretações demasiadamente alegóricas. 

Aliás, as alegorias são propositalmente utilizadas ao longo do texto justamente 

para codificá-lo, visto ser o Apocalipse fruto de uma situação de perseguição; o autor do 

texto teve o cuidado de resgatar imagens e símbolos de toda a história do povo hebreu e 

utilizá-los como veículo para a proclamação da Palavra de Deus. 

O mais importante de tudo, no entanto, é não permitir que essa estética do livro de 

Apocalipse   sobreponha-se ao seu conteúdo; não podemos “tirar o texto do seu 

contexto”.  

Para que uma interpretação seja devidamente adequada a um texto ela requer dois 

passos fundamentais: 

1) A primeira etapa que a Ciência Bíblica tem de efetuar no seu trabalho é o que 

denominamos exegese. Nesse momento da pesquisa, o estudioso da Bíblia deve se 

preocupar em  “esmiuçar” o texto; analisar as características lingüísticas, verificar o que 

há de relevante nos manuscritos, pesquisar sobre a época e o local de origem do texto, 

ponderar sobre o ponto-de-vista do autor diante do seu mundo e uma série de outros 

recursos muito aprimorados que auxiliam na compreensão daquilo que o texto 

representou no seu momento histórico. 

2) O segundo passo importante no estudo da Bíblia é a hermenêutica. Essa palavra 

significa interpretação; através da hermenêutica (auxiliada pelas ciências sociais e pelo 

conhecimento histórico) é que o leitor da Bíblia passa a ser um intérprete da mesma. 

A grande questão, entretanto, é que uma leitura responsável de qualquer texto 

bíblico deve subentender estes dois passos; infelizmente, porém, o que às vezes 

experimentamos é uma leitura bíblica cuja hermenêutica não está devidamente 
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fundamentada na exegese. Para esses casos é válido o ditado: “Um texto sem contexto 

se torna pretexto.”  

Assim sendo, o que deve nortear a nossa leitura do livro de Apocalipse é um 

cuidado todo especial com a forma e a situação histórica da qual o livro é proveniente. 

Devemos ter como pressuposto o que já foi anunciado nas três primeiras lições e 

somente realizar interpretação das palavras do Apocalipse mediante esses fundamentos.  

A seguir, enumeraremos algumas formas com as quais o Apocalipse tem sido 

interpretado e, nas próximas lições, poderemos avaliar essas interpretações à luz da 

História e da vida dos primeiros cristãos. 

 

1. Profecia da História: muitos têm interpretado o Apocalipse como uma predição 

a respeito da História da Humanidade. O livro de Apocalipse, para esses intérpretes, 

contém, de forma codificada, a narrativa dos momentos fulcrais da História. O 

importante, neste caso, é perceber a relação existente entre os fatos históricos marcantes 

e os episódios do texto de Apocalipse. A História tem um fim e o Apocalipse é uma 

espécie de antecipação, por escrito, daquilo que está por vir e que nos aguarda no futuro. 

A História, de certa forma, não é algo aberto e sujeita às intervenções dos homens; 

antes, algo fechado e predestinado. 

 

2. Profecia do Fim do Mundo : outra interpretação muito corrente - que, inclusive, 

coaduna-se com a interpretação descrita acima - é a de que o Apocalipse é uma profecia 

a respeito do fim do mundo. Há, inclusive, no senso comum, a idéia de que apocalipse é 

o mesmo que fim do mundo. Nessa interpretação o Apocalipse é a descrição daquilo 

que acontecerá imediatamente antes da parusia de Jesus Cristo (a volta de Jesus Cristo). 

 

3. Proclamação do indivíduo: há também uma outra maneira de se entender o 

Apocalipse cuja idéia básica é a de que o livro tenta mostrar os conflitos internos do ser 

humano, procura desvelar aquilo que está oculto no mais íntimo do indivíduo. Os 

recursos estilísticos, as figuras de linguagem, as imagens, cores, números e inúmeras 

referências à cultura do povo hebreu não seriam mais do que pura materialização que o 

inconsciente humano faria a respeito de seus impasses, dúvidas e desejos. 
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4. Animação da Igreja: com o avanço das pesquisas bíblicas ao lado da percepção 

aguçada de alguns cristãos, muitos estudiosos percebem que a Bíblia, embora tenha a 

sua origem e o seu lugar histórico definido, tem repercussão e coerência com a vida de 

hoje e pode, em muito, iluminar a caminhada da fé. Nessa interpretação o livro de 

Apocalipse é estudado como uma luz e uma força que o seu autor desejava conceder aos 

seus irmãos e companheiros nas tribulações. Partindo deste postulado, o Apocalipse 

hoje em dia, deve da mesma forma ser lido como veículo de animação e fortalecimento 

da fé em Jesus Cristo. 
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Capítulo V 

Sejamos bem-vindos ao Apocalipse 

 

 

O livro de Apocalipse, ao que tudo indica, passou por dois momentos principais 

na sua redação. Primeiramente, por volta do ano 64 d.C., foi feita a redação do texto que 

está compreendido entre os capítulos 4 e 11. Nessa época, o imperador Nero exercia 

forte perseguição sobre os primeiros cristãos. Passadas essas primeiras tormentas, as 

coisas se acalmaram um pouco e  o conteúdo desses capítulos ajudava de forma 

satisfatória a caminhada desses irmãos.  

No entanto, nos anos da década de 90 (século I), sob o imperador Domiciano, as 

perseguições intensificaram-se novamente e foi preciso ampliar  as palavras de conforto 

e esperança;  João, então, escreve os capítulos 12 a 22. 

Nessa época, também, é que o texto dessas duas partes foi trabalhado por alguns 

cristãos que o redigiram, formando com uma bela introdução (capítulo 1)  e 

destinatários (cap. 2 e 3) o resultado final que conhecemos hoje. 

O título e o anúncio do assunto do Apocalipse nós encontramos em Ap.1,1-3. O 

título é “Revelação de Jesus Cristo” (1,1). O resumo explica as características dessa 

revelação: ela vem de Deus, através de Jesus; é Palavra de Deus, confirmada por Jesus;  

deve ser escutada e praticada;  tem como recompensa a felicidade e é urgente (“O tempo 

está próximo.”). 

Nos versículos 4-8 João deseja ao povo “Graça e Paz” da parte “daquele que era, é 

e vem” (o Pai), da parte “dos sete espíritos” (o Espírito Santo) e da parte de “Jesus 

Cristo” (o Filho). Com essas denominações, João já nos antecipa quem é Deus e como 

Ele atua na vida.  

O Pai é chamado de “Aquele que era, é e vem”; características de um Deus 

presente e portador de história: alguém que tem passado, presente e futuro. 

O Espírito Santo  é “espíritos”; é a ação invísivel de Deus na vida e na história dos 

homens. São sete porque o número sete representa a plenitude da ação com que Deus 

atua no mundo para realizar o seu plano. 
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O Filho: “Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o Príncipe.” 

Cada um desses nomes revela um traço  da identidade de Jesus. Jesus deu prova de ser 

fiel no cumprimento das promessas de Deus; Jesus venceu a morte e está vivo; Jesus 

tem o poder para realizar a soberana vontade de Deus. 

Com essas palavras, João saúda os seus leitores e anuncia, resumidamente, toda a 

Boa Nova do Apocalipse. 

 Segundo os versículos 9-20, o Apocalipse nasceu de uma visão que João teve. 

“Num dia do Senhor” (1,10), na ilha de Patmos (1,9), onde houve uma aparição de Jesus 

a João dizendo: “O que vês, escreve em livro e manda as sete igrejas.” (1,11). Conforme 

essa visão, a idéia que João quer transmitir   é de que Jesus não está morto e vive de 

forma majestosa na vida dos seus discípulos. Essa visão é como que fruto de uma 

experiência profunda do poder e do amor de Jesus sentidos por João. Através de 

símbolos e imagens João deseja transmitir aos seus irmãos essa alegria e alimentar a 

convicção de que Deus continuava agindo libertadoramente no meio de seu povo.  

Os sete candelabros (1,12) representam as sete igrejas (1,20). O Filho do Homem 

(1,13) é Jesus, o escolhido entre os milhares para a salvação do mundo. A túnica longa 

(1,13) representa o sacerdócio, o cinto de ouro (1,13) representa a realeza. Os cabelos 

brancos (1,14) falam da experiência senil e da eternidade. Os olhos como chama de fogo 

(1,14) testemunham do pleno conhecimento que Deus tem das coisas. Os pés 

semelhantes ao bronze (1,15) são sinal de firmeza e estabilidade. A sua voz  como a de 

muitas águas (1,15) revela majestade e poder. As sete estrelas na sua mão (1,16)  

representam os anjos (coordenadores) das igrejas. A espada afiada de dois gumes (1,16) 

indica o poder da Palavra de Deus. O seu rosto brilhante como o sol (1,16) sugere força 

e autoridade. 

Diante dessa bela imagem de boas vindas, João se prosta e é ao mesmo tempo 

convidado por Deus para cumprir a sua missão: escrever as coisas que viu, as que são e 

as que serão (1,19) para animar a fé de seus irmãos. 

Essa imagem é como um belo cartaz colocado na entrada de um grande encontro 

de pessoas que comungam das mesmas idéias. Se pudéssemos fechar os olhos e 

visualizá-lo teríamos a doce impressão de que Jesus, de fato, está vivo e de que reina 

soberanamente, apesar das tribulações. Seríamos, dessa maneira, reanimados em nossa 

fé e entraríamos nesse encontro convictos de que a salvação é certa.  
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Capítulo VI 

Os nossos irmãos do passado 

 

 

O livro de Apocalipse, como qualquer mensagem, tem destinatários. O 

destinatário - ou melhor, os destinatários - é alguém que tem de conter algumas 

características para poder ser de fato o interlocutor de uma mensagem. 

Em primeiro lugar, o destinatário tem que, pelo menos, ter uma idéia a respeito do 

remetente da mensagem. Não é necessariamente preciso que o destinatário conheça 

pessoalmente o remetente, mas tem que saber, ao menos, de quem se trata. 

É também necessário que o destinatário conheça algumas características 

marcantes do emissor da mensagem. E, sobretudo, ser alguém capaz de receber, 

interpretar e avaliar a mensagem recebida. Para isso, o destinatário tem que ter o 

mínimo de relação com o remetente. 

No caso do Apocalipse, o emissor da mensagem é um “irmão e companheiro”, 

alguém que atendia pelo nome de João e - muito importante - alguém que falava da 

parte de Jesus Cristo. Os destinatários são igrejas, comunidades cristãs, das quais João 

tinha conhecimento e preocupação com sua saúde espiritual.  

Assim sendo, é particularmente verdadeiro o fato de que o Apocalipse é portador 

de uma mensagem cujo emissor e interlocutor são pessoas que se conhecem, partilham 

de idéias comuns e comungam da mesma fé. Muito importante também é ressaltar que 

os destinatários, por serem irmãos e companheiros, são pessoas que detêm capacidade 

para ler e interpretar corretamente as palavras de João. 

Podemos dizer que o livro de Apocalipse é um veículo escolhido por João para 

travar um diálogo com as igrejas sobre as quais tinha preocupação. Por assim dizer, 

devemos entender que o Apocalipse - e, com ele, toda a Bíblia - não é Deus; antes, uma 

entre muitas maneiras que Deus escolheu para falar e dialogar com os seus. 

O fato de as igrejas a quem o Apocalipse é remetido serem em número de sete é 

muito sintomático: como já dissemos, o número sete, na cultura da qual o Apocalipse  é 

oriundo, representa plenitude. Assim, não só há sete igrejas, há, também, sete selos, sete 
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flagelos, sete taças, sete cabeças, etc. Sete igrejas é a representação da plenitude da 

Igreja de Cristo espalhada pela terra. Não seria, portanto, arriscado dizermos que o 

Apocalipse está, de certa forma, remetido também aos cristãos de hoje em dia, onde nós 

nos incluímos.   

As igrejas (Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia) são 

comunidades que situavam-se na Ásia Menor (parte da região onde hoje é a Turquia).  

O fato de haver igrejas numa região razoavelmente distantes da terra de Jesus num 

período tão curto de tempo se deve a um acontecimento de fundamental importância 

para a História do Judaísmo e, conseqüentemente, do Cristianismo. A Guerra Judaica, 

ocorrida entre 66 e 70 d.C., teve como causa principal o descontentamento de judeus 

para com o Império Romano que resultou em sangrentas batalhas e, derradeiramente, na 

destruição da cidade de Jerusalém e do seu Templo. O resultado dessa destruição foi a 

Diáspora Judaica (dispersão de judeus por todo o mundo) que levou, além de judeus, 

gentios e novos cristãos a espalharem-se por todo o território dentro e fora das fronteiras 

romanas. 

Com essas informações podemos, inclusive, afirmar que o Apocalipse é dirigido a 

animar a fé dos cristãos, reunidos em igrejas, espalhados por todo o mundo. 

Outra questão interessante é perceber a estrutura que cada carta tem:  todas as sete 

cartas têm a mesma forma, cada uma dividida em sete partes: 

 

1) Todas elas são dirigidas ao “anjo da igreja” (2,1.8.12.18; 3,1.7.14); 

2) Todas se apresentam como Palavra de Jesus, afirmando: “Assim diz...” 

(2,1.8.12.18; 3, 1.7.14). 

3) Em cada carta, Jesus recebe um título (2,1.8.12.18; 3, 1.7.14). Quase todos os 

títulos já foram anunciados na visão de Jesus glorificado (1,12-20). 

4) Em todas as cartas, Jesus começa descrevendo as qualidades positivas de cada 

igreja (2,2-3.9.13.19; 3,8). Há exceção para a igreja de Laodicéia que não é fria nem 

quente, está prestes a ser vomitada. 

5) Também em todas as cartas, Jesus descreve o que cada igreja tem de negativo e 

adverte-as (2,4-6.14-16.20-25; 3,2-3.15-19). Esmirna e Filadélfia são aconselhadas a 
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perseverarem na fé (2,10; 3,11), pois não possuem nada de negativo. Na igreja de 

Sardes a ordem dos fatores negativos e positivos é invertida (3,4) porque o que é 

negativo é mais forte.  

6) Para todas as igrejas há o aviso final: “Quem tem ouvidos, ouça o que o 

Espírito diz às igrejas.”(2,7.11.17.29; 3,6.13.22). 

7) Todas elas terminam com uma promessa ao vencedor (2,7.11.17.26-28; 

3,5.12.21). 

Concluindo, devemos ter em mente, ao ler essas cartas, algumas coisas 

importantes: nunca nos esquecer da situação que cada igreja vivia; trazer à memória o 

fato de que as cartas estão repletas de citações do Antigo Testamento; não deixar passar 

desapercebidas as inúmeras imagens e comparações; permitir que a promessa 

“vencedor” seja animação para que possamos imitar o exemplo positivo de João e de 

cada uma das igrejas. 
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Capítulo VII 

As visões de Deus e do Cordeiro 

 

 

Agora nós vamos tratar de detalhes e características da mensagem de Apocalipse  

contida na primeira parte do livro (4-11). João leva o povo das comunidades para o céu 

e, de lá, eles começam a olhar a terra e perceber “às coisas que devem acontecer” (4,1). 

João inicia uma profunda descrição da história humana e, através de linguagem figurada 

e imagens simbólicas, penetra no verdadeiro sentido do Apocalipse: revelar o que está 

obscuro, conhecer a verdade e identificar, acima de tudo, o autor da História. 

A primeira visão que João tem é a de um trono no céu e alguém sentado (4,2). 

Essa visão é como que a sustentação de todo o livro de Apocalipse, do começo (1,4) ao 

fim (22,3). O trono de Deus revela Sua grandeza que, invisivelmente, comanda toda a 

trajetória desde a criação até a consumação de todas as coisas. 

Há quem diga que a visão do trono “é como uma música tocada com muitos 

instrumentos. Começa baixinho, vai crescendo e explode na aclamação: Santo! Santo! 

Santo! Senhor! Deus Todo-Poderoso!”(4,8). 

Nesse mesmo versículo Deus é chamado de “... Aquele que era, que é e que há de 

vir.”(4,8). É como que uma recapitulação do nome dito pelo próprio Deus no livro de 

Êxodo: “Eu sou o que sou.” (Ex 3,14). É a memória de um Deus libertador e presente na 

vida de seus filhos. Apesar de todas as tribulações vividas pelo povo do Apocalipse, 

uma coisa não poderia ser esquecida: Deus continuava o mesmo - era, é e sempre será. 

Também nesse nome estão expressos os compromissos que Deus assumiu com o 

Seu povo. É como se o nome de Deus portasse em si a esperança de libertação almejada 

por muitos; esperança esta que, em função das perseguições, tinha sido deixada de lado 

e esquecida por muitos. João procura reaver essas esperança e proclamá-la aos seus 

companheiros. 

 Toda essa sinfonia tem continuação no capítulo 5, onde é narrada a visão do livro 

selado com sete selos e a do Cordeiro com chaga de morte.  
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O livro selado está nas mãos de Deus, lacrado com sete selos. Podemos dizer que 

esse livro contém o roteiro da História do Povo de Deus a partir da morte e ressurreição 

de Jesus (ano 33d.C.) Há uma dúvida sobre quem é capaz de abrir o livro (5,3) e João 

chora (5,4). Alguém, entretanto, diz: “Não chores: eis que o Leão da tribo de Judá, a 

Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.” (5,5). Interessante é que 

João quando olha a procura desse Leão não o encontra e vê, isso sim, “um cordeiro 

como tinha sido morto”(5,6). É Jesus, que acaba de revelar-se a João, trazendo no corpo 

os sinais de sua morte (Jo 20,27). Ele é o único capaz de abrir o livro: Ele é o Senhor da 

História.  

Se no passado, foi com o sangue de cordeiro que Deus libertou o povo do Egito 

(Ex 12,13) e fez dele um reino de sacerdotes (Ex 19,6), é também, agora, através do 

sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que Deus liberta o Seu povo, fazendo dele 

novamente um reino de sacerdotes (5,9-10). 

Muito significativo também é o fato de que o Apocalipse tem entremeado ao 

longo de todo o texto a citação de inúmeros hinos e aclamações a Deus (4,8.11; 5,9-

10.12.13; 6,10; 7,10.12; 11,15.17-18; 12,10-12; 15,3-4, etc). As músicas acendem e 

reanimam as esperanças; convidam o povo para cantar a vitória e a alegria. 

Assim, como o povo do Apocalipse, podemos entoar: “Digno é o Cordeiro, que 

foi morto, de receber o Poder, e Riqueza, e Sabedoria, e Força, e Honra, e Glória, e 

Louvor. (...) Àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o Louvor, e a Honra, 

e a Glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. (...) Amém.” (5,12-14)    
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Capítulo VIII 

A abertura do livro da História 

 

 

Essa primeira parte do livro de Apocalipse (4-11) continua. O livro lacrado com 

sete selos deve ser aberto e os capítulos que agora estudaremos trata, principalmente, 

dessa abertura.  

Primeiramente, são abertos quatro selos (6,1.3.5.7). “Um cavalo branco e o seu 

cavaleiro com um arco.”(6,2), “um cavalo vermelho e o seu cavaleiro capaz de tirar a 

paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros”(6,4), “um cavalo preto e 

seu cavaleiro com uma balança na mão”(6,5) e “um cavalo amarelo e seu cavaleiro 

chamado Morte”(6,8) são representações em tom poético dos momentos vividos pelos 

cristãos desde a morte de Jesus; as guerras (6,2), o ódio (6,4), as dificuldades 

econômicas (6,6) e as perseguições e mortes (6,8). São alusões feitas por João no intuito 

de ‘revelar’ as coisas tais como elas são. Com esses quatro primeiros selos, o autor faz 

um breve retrospecto da história recente e, ao abrir o quinto selo, situa os cristãos no 

momento presente.  

A abertura do quinto selo é dramática: João vê “debaixo do altar as almas 

daqueles que tinham sido mortos por causa da Palavra de Deus e por causa do 

testemunho que sustentavam”(6,9). É como se o povo percebesse que aquele era o 

momento de maior perseguição sob o qual estavam sucumbindo; daí a dúvida: “Até 

quando, Soberano Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue?” (6,10). O versículo 

11 pede para que agüentem por ainda mais um pouco de tempo “até que se completasse 

o número dos seus conservos e seus irmãos” (6,11).  

Na abertura do sexto selo (6,12), a visão de João já começa a contemplar o futuro 

que virá depois da perseguição. E muito significativo é perceber que esse futuro vem 

dar sentido a toda perseguição sofrida pelo povo. 

Primeiramente, o que aparece na abertura do sexto selo é uma terrível calamidade 

(6,12-14). “Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo 

escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes.”(6,15). 
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Aqueles que até o quinto selo perseguiam e dominavam, agora fogem e têm medo; a 

situação começa a se inverter e a vitória começa a se abrir para os que estavam “por 

baixo”.  

Em 7,1-8, a visão do sexto selo continua. João faz referência a um recenseamento 

(7,4). Parece que ele traz à memória o recenseamento feito no povo de Israel após a sua 

saída da terra do Egito (Nm 1,20-43). Aquela contagem foi o começo de uma nova 

organização fraterna do povo de Israel que, dessa maneira, denunciava e negava a 

estrutura de exploração vivida no Egito. Agora, no sexto selo, Deus decreta um novo 

recenseamento. O número dos “servos do nosso deus”(7,3) recenseados é 144 mil. 

Número que representa (12x12x1000) a totalidade dos filhos de Deus; herdeiros das 

doze tribos de Israel (Antigo Testamento), herdeiros, também, dos doze discípulos de 

Jesus (Novo Testamento), multiplicados por mil (símbolo do infinito). 

Esse novo recenseamento ilustra bem a ruptura que deveria ser experimentada por 

esse novo povo, rompendo com as injustas estruturas do Império Romano. 

 Essa visão não termina, continua com a vislumbração dos glorificados, “vestidos 

de vestiduras brancas, com palmas nas mãos”(7,9), cantando: “Ao nosso Deus que se 

assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a Salvação.”(7,10). Esses irmãos são símbolo 

de que Deus “estende sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão 

sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, (...) E Deus lhes enxugará dos olhos 

toda lágrima.”(7,15-17). 

A consumação está próxima e o sétimo selo, derradeiro, prestes a se aberto. Essa 

abertura é suntuosa: envolve sete anjos e sete trombetas, cada uma delas portadora de 

uma praga para os perseguidores. (8,1 - 10,7) 

As cinco primeiras pragas - granizo (8,7 - “saraiva e fogo”), sangue (8,8), águas 

amargas (8,11 - “Absinto”), escuridão (8,12) e gafanhotos (9,3.7) - são releituras 

aumentadas das pragas do Egito (Ex 7-10).  

A sexta praga (fogo, fumaça e enxofre) aniquila com a terça parte dos homens. 

Destrói apenas essa pequena parte (8,7.8-9.10.11.12; 9,18) porque ainda há a 

misericórdia de Deus que deseja resgatar os ímpios para a salvação. Mas parece não ter 

tido bons resultados: os homens “nem ainda se arrependeram dos seus assassínios nem 

das suas feitiçarias nem da sua prostituição nem dos seus frutos.”(9,21) 
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Por isso, realizada a sexta praga do sétimo selo, surge um juramento de que “já 

não haverá demora, (...), cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. É o momento 

decisivo, o império e seus ímpios serão condenados e os cativos, libertos e glorificados. 

O último selo é aberto e “o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do Seu 

Cristo  e Ele reinará pelos séculos dos séculos.”(11,15) . 

Nesse momento definitivo o nome de Deus é relembrado e citado como “o que és 

e que eras”(11,17). “Aquele que era, é e vem”(4,8) agora apenas era e é porque já veio e 

já reina. 

Por isso, já podemos louvar: “Graças Te damos, Senhor Deus, Todo-poderoso, 

que és e que eras, porque assumiste o Teu grande poder e passaste a reinar.”(11,17). 

Os sete selos abertos pelo Cordeiro não devem ser calculados em períodos de 

tempo, antes devemos entender que tudo - todos os acontecimentos, todas as pessoas, 

todos os reis e impérios, independente de sua vontade-, tudo e todos estamos dentro de 

uma grande luta: a luta da vida entre justiça e injustiça, entre liberdade e opressão, entre 

Deus e  Seus inimigos. Os selos representam a caminhada dessa história, que não 

permite que ninguém esteja de fora, mas que sejam sujeitos ativos e portadores de uma 

opção. Então: de que lado você está?  
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Capítulo IX 

A luta da Vida 

 

Como já estudamos, os capítulos 4-11 foram confeccionados sob a perseguição de 

Nero. Passadas aquelas tormentas, as coisas acalmando-se, o livro de Apocalipse 

respondia perfeitamente aos anseios daqueles cristãos. No entanto, por volta do ano 95 

d.C., as coisas agravaram-se novamente e as perseguições voltaram a fazer parte da 

rotina da vida dos cristãos.  

Era necessário, portanto, ampliar as profecias (proclamações) do Apocalipse e 

reanimar, revigorar a esperança da vitória. Assim, aquele texto original foi ampliado e 

escritas as palavras de Apocalipse 12-22. 

Nessa segunda etapa, o livro de Apocalipse, semelhantemente à narrativa dos sete 

selos, divide a História em três momentos: o passado (12,1-17), o presente (13,1 - 14,5) 

e o futuro (14,6 - 22,21). 

Iremos tratar, nesta lição, do passado (os momentos desde a morte de Cristo até o 

início da perseguição sob Domiciano) e do presente (as perseguições de Domiciano). 

Com esses estudos, organizaremos o nosso conhecimento sobre a principal 

característica do Apocalipse: olhar para o passado, avaliar o presente e projetar, com 

esperança, o futuro, que pertence a Deus. 

O passado é ilustrado pela luta entre a mulher e o dragão. A primeira impressão é 

de luta; de um lado, uma mulher grávida, que grita com dores de parto e, de outro lado, 

um dragão grande e vermelho.  

A mulher que geme para o parto representa Eva, representa Maria, representa a 

humanidade inteira que anseia e espera pelo nascimento de “um filho varão, que há de 

reger todas as nações”(12,5). 

O dragão é “a antiga serpente, que ase chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o 

mundo”(12,9). 

A luta é desigual: de um lado, um dragão com sete cabeças e dez chifres (12,3) e 

de outro, uma criança e uma mulher (12,5-6). Mas Deus toma partido! Defende os 

fracos e concede vitória. 
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Essa luta, travada em princípio no céu (ver lição 2) resulta na expulsão do dragão 

que desce à terra (12,7-12) por ter sido derrotado numa peleja com Miguel  e seus anjos 

(12,7).  

Na terra, começa, então, a perseguição efetuada pelo dragão para com a mulher 

(12,13-17), símbolo e representante da Igreja.  

Assim, o período que vai desde a ressurreição de Jesus até os antecedentes da 

perseguição de Domiciano são descritos no Apocalipse pela dor vivida pela humanidade 

na espera pelo nascimento do Redentor, pela vitória desse Redentor sobre seus 

opositores, e pela perseguição efetuada pelos opositores como conseqüência dessa 

vitória já anunciada. Com isso, as perseguições - e aqui reside um tremendo brado de 

esperança - são, na verdade, símbolo e anúncio da vitória do Cordeiro de Deus.  

A luta entre o dragão e a mulher continua e encarna dimensões ainda maiores. O 

dragão transforma-se numa besta “semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca 

como boca de leão”(13,2). A mulher e toda sua descendência passa a ser representada 

pelo Cordeiro e pelos 144 mil.  

A primeira parte que trata desse presente descreve uma besta que emerge do mar 

(é importante lembrar que era através do mar Mediterrâneo que o Império Romano 

chegava e exercia a sua dominação sobre a Palestina) e outra que emerge da terra. São 

representantes do poder insolente, idolátrico e injusto do Império Romano. A besta e a 

sua ilustração maior com o número 666 (13,18), o imperador de Roma, são a 

manifestação de toda idolatria que sustenta pecaminosamente as estruturas do império. 

O tempo de perseguição que o império efetua sobre os seus súditos é 42 meses (3 

anos e meio, metade de 7 anos), símbolo da finitude e imperfeição dessa perseguição 

(13,5). 

Já o segundo momento do presente daqueles cristãos descreve o Cordeiro e seus 

remidos que, no Monte Sião, em nome do Pai (14,1), resistem ao império e entoam um 

novo cântico diante do trono de Deus (14,3). 

Toda essa primeira etapa está terminada. João descreveu com perspicácia a 

situação das comunidades cristãs e de toda a humanidade que, além de esperar 

ansiosamente pela vinda do Cordeiro, sofria involuntariamente por causa da perseguição 

efetuada pelos opositores de Deus. Essa batalha desigual nos deixa a impressão tal 
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como a que percebia os perseguidos. Mas, afinal, a vitória já foi anunciada e a sentença 

começa a ser executada (14,6 - 20,15). 
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Capítulo X 

O Juízo Final 

 

 

A respeito do futuro das comunidades, João levanta um véu (revela) e começa a 

descrever como terminará a luta iniciada desde o Éden. 

Deve-se dizer que é o trecho mais complicado do Apocalipse. Suas imagens, 

símbolos e palavras são cortantes e a interpretação dessas passagens em muito nos 

desafia. 

Primeiramente, surgem três anjos que anunciam o que vai acontecer. O primeiro 

anuncia que “é chegada a hora do seu juízo”(14,7). O segundo anuncia: “Caiu a grande 

Babilônia.”(14,8). Vale esclarecer que trata-se do julgamento e da queda de Roma, 

capital do Império Romano, simbolizada pela antiga cidade de Babilônia, palco do 

exílio e das tribulações sofridas por Israel no século VI a.C.. O terceiro anjo anuncia o 

julgamento dos adoradores da besta e a vitória dos “Santos, os que guardam os 

mandamentos de Deus e a fé em Jesus”(14,12). 

Esses três anúncios projetam, resumidamente, o desenrolar de todo o restante do 

livro (14,14 - 20,15).  

 

 

1. A ceifa e a vindima (14,14-20) 

 

 

Nesse episódio, João vê “um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma 

coroa de ouro, e na mão uma foice afiada”(14,14).; um juiz pronto para a colheita, visto 

que a seara da terra já secou. 

Iniciada a ceifa, inicia-se a lenta destruição da Babilônia. “Toma a tua foice afiada 

e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão 

amadurecidas.”(14,18) 
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2. A ruína da Babilônia (15,1 - 19,10) 

 

Em primeiro lugar, surgem sete anjos com sete flagelos (pragas), responsáveis 

pela consumação da cólera de Deus (15,1). Ao lado desses castigos aparecem os 

vencedores da besta, em pé sobre um mar de vidro, que relembram, por causa da sua 

vitória, o cântico de Moisés, tal como entoado pelo povo de Deus após a travessia do 

Mar Vermelho (Ex 15,1-21). “Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, 

Todo-poderoso! Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, Ó Rei das Nações! Quem 

não temerá e não glorificará o Teu nome, Ó Senhor? Pois só Tu és Santo; por isso todas 

as nações virão e adorarão diante de Ti, porque os Teus atos de justiça se fizeram 

manifestos.”(15,3-4).  

Em seguida, as pragas vão caindo: úlceras malignas e perniciosas (16,2), o mar 

tornado em sangue como de morto (16,3), as águas transformadas em sangue (16,4), 

calor que queima os blasfemos (16,9), trevas (16,10), seca (16,12) e, por fim, “grande 

terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra”(16,18), 

responsável pela destruição de Roma.  

Entre os capítulos 17,1 e 19,10 João vislumbra uma nova imagem a respeito da 

queda da Babilônia. É a grande meretriz (17,1), “Babilônia, a grande, a mãe das 

meretrizes e das abominações da terra.”(17,5). Embriagada com o sangue dos santos, 

leva muitos a se prostituírem e, de fato, anuncia que essa Babilônia prostituta é Roma: 

“A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra.”(17,18). 

Roma recebe o anúncio de sua queda (18,2.3), recebe um pedido de vingança 

contra o mal executado por ela (18,4-8), recebe um lamento dramático sobre a sua 

queda (18,9-24) e presencia uma celebração da vitória do julgamento de Deus sobre a 

grande meretriz (19,1-18). 
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3.  Cristo o vencedor da besta (19,11 - 20,15) 

 

Nessa parte, a interpretação se torna muito difícil e, às vezes, incerta. As palavras 

não podem ser tomadas ao pé da letra, são alegorias. Mas há um sentido geral que 

podemos dividir em três etapas:  

a) A primeira derrota da besta (19,11-21): um cavalo branco e um cavaleiro -  

chamado “Fiel e verdadeiro”(19,11), “Verbo de Deus” (19,13) e “Rei dos Reis e Senhor 

dos Senhores”(19,16) - acompanhados dos exércitos que há no céu (19,14), ele vem 

julgar e pelejar com justiça.  

        A besta e o falso profeta são aprisionados e lançados vivos dentro do lago do fogo 

que arde com enxofre (19,20) e o restante dos seus adoradores foram mortos com a 

espada que saía da boca daquele que montava o cavalo. 

Roma, seu imperador e seus súditos fiéis foram derrotados e lançados fora. “E 

todas as aves se fartaram das suas carnes.”(19,21) 

 

b) A prisão de Satanás por mil anos (20,1-6): um anjo vem do céu, algema e joga 

no grande abismo a antiga serpente, onde ela deve ficar durante mil anos (20,2-3).  

Após esse acontecimento, ocorre “a primeira ressurreição”(20,5-6). Essa é 

destinada àqueles que deram testemunho de Jesus e não adoraram à besta (20,4). A 

decapitação que sofreram por causa de sua fidelidade não fez com que a morte os 

vencesse, antes experimentavam a ressurreição, porque a sua vida deixou sementes e 

suscitou na igreja o crescimento e a perseverança. 

Os demais mortos não reviveram até que se completassem mil anos (20,50), 

porque não foram fiéis e não deixaram sementes. 

Interessante, sem tomar ao pé da letra, é interpretar os mil anos como indicação do 

tempo que vai desde o fim da perseguição do império até o fim do mundo. É o tempo 

pleno marcado e conhecido somente por Deus. Não podemos interpretar ao pé da letra 

porque somente o Pai tem conhecimento a respeito da coisas finais (Mc 13,32; At 1,7). 
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c) O juízo final (20,7-15): passados os mil anos, o dragão é solto e anda pelos 

quatro cantos da terra, seduzindo e guerreando contra o povo de Deus (20,7-8). Mais 

uma vez, a luta é desigual, é uma última investida da serpente contra a descendência da 

mulher. E, novamente, Deus toma partido a mulher, dos santos! Fez descer “fogo do céu 

e os consumiu”(20,9). 

O dragão, a morte são lançados no lago de fogo, é a “segunda morte”(20,14). É a 

morte da morte! 

Os que não estão inscritos no Livro da Vida (20,15) são condenados e todos são 

julgados conforme as suas obras (20,12). 

No fim, só resta a vida e vida abundante (Jo 10,10). 

 

Em linhas gerais, sobre o futuro que pertence a Deus temos uma certeza: a morte, 

seus provedores, seus adoradores e toda a sua investida é aniquilada. Somente Deus 

que, do nada, criara tudo pode, desse tudo, manchado com o sangue inocente, gerar o 

caos. A certeza que temos é de que somente a vida e suas expressões têm espaço no 

Reino de Deus. 
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Capítulo XI 

Deus nos abençoe! 
 

 

Estamos chegando ao final dos nossos estudos sobre o livro de Apocalipse. Nessa 

parte final, só temos coisas boas para comentar: o novo Céu e a nova Terra, uma nova 

Cidade Santa e toda a Criação de Deus e toda a História reorganizadas, recapituladas 

conforme o Plano de Deus para os seus filhos. 

Primeiramente, devemos tratar das palavras de Apocalipse 21,1 a 22,5. 

O fim da caminhada do Povo de Deus é coroado com a retirada definitiva do véu 

que encobria as coisas. O mais significativo, no entanto, é que quando o véu cai por 

completo a visão mais maravilhosa que presenciamos é a do rosto de Deus, em pessoa. 

Rosto que só pode ser vislumbrado para quem participou, engajadamente, de toda a 

caminhada. Rosto que se manifesta na estrutura de um mundo transformado e repleto da 

graça de Deus.  

Essa nova Terra e esse novo Céu são símbolos de uma nova Criação (21,1) cujo 

mar já não mais existe (21,1). Enquanto na primeira criação descrita no livro de Gênesis 

parece ter sido o pecado que triunfou, aqui, na nova Criação, é a alegria que predomina 

e enleva todos os remidos (21,4). 

Esse futuro é um novo Éden cujos rios são de águas vivas que nascem do trono de 

Deus (22,1) e fazem crescer árvores de vida (22,2). É um futuro, também,  coroado com 

uma nova aliança: “Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. 

Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles.”(21,3) A aliança estabelecida 

por Deus com o povo de Israel e celebrada no Tabernáculo de Moisés é relembrada, mas 

com um toque especial: Deus habitaria, mesmo, de fato, ali. 

Assim como o povo de Israel se organizava fraterna e igualitariamente em doze 

tribos, a nova Criação é permeada pelo número doze, símbolo da perfeita relação entre 

Deus e Sua Criação (3 - número de Deus -  4 - número do mundo): doze portas, doze 

anjos, doze tribos (21,12), doze alicerces, doze apóstolos (21,14), doze mil estádios 

(21,16), doze vezes doze côvados (21,17), doze tipos de pedras preciosas (21,19-20), 

doze pérolas (21,21) e doze colheitas (21,22). 
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O mesmo futuro é portador de uma nova Jerusalém, uma Cidade Santa com tudo 

perfeito; cidade onde habita um novo povo, adornado como uma noiva (21,2). 

O futuro que Deus oferece é portador da Sua presença em meio ao povo.  

Assim, nunca é demais lembrar com as palavras do próprio João: “Bem-

aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam 

as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.”(1,3) e “Bem-aventurado aquele que 

guarda as palavras da profecia deste livro.”(22,7) 

Por fim, é importante sintonizar e aguçar a nossa percepção para perceber a voz de 

Deus: “Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.”(22,20) 

Que possamos, com todo zelo e boa vontade ao estudar o livro de Apocalipse 

incorporarmos e desfrutarmos de forma responsável daquilo que foi o desejo de João ara 

os seus destinatários: “A Graça do Senhor Jesus seja com todos.”(22,21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

Bibliografia 

 

MESTERS, Carlos.  Esperança de um povo que luta. O apocalipse de São 

João. Uma chave de leitura.  São Paulo: Paulinas, s/d. 

RICHARD, Pablo. Apocalipse. Reconstrução da esperança.  Petrópolis: Vozes, 

1996. 

SHICK, Eduardo.  O Apocalipse. Petrópolis: Vozes, 1980. 

 

 


