
APOCALIPSE – ESTUDO INDUTIVO EDIÇÃO

INTRODUÇÃO

Antes de entrar no estudo do livro do Apocalipse precisamos fazer algumas
considerações sobre o livro, sobre o tipo de literatura e suas características.

O Apocalipse de João foi escrito por volta do ano 96 A.D, por João, o apóstolo, e foi o
último livro a ser aceito no cânon do Novo Testamento.

A palavra apocalipse que significa revelação mostra claramente a intenção do livro –
descortinar o que estava encoberto. Portanto, o Apocalipse é um desvendar das
coisas que “em breve hão de acontecer”. Consideremos, no entanto, o que isto
significava para os primeiros leitores e pra os leitores de todas as épocas.

A LITERATURA APOCALÍPTICA

O Apocalipse de João não constitui um tipo de literatura novo ou solto na época ou
nas escrituras. A literatura apocalíptica é uma literatura antiga e muito conhecida dos
judeus, os primeiros destinatários do livro.

Há outros livros que possuem a mesma característica, mas na Bíblia o livro de Daniel
é o que possui as características mais evidentes: visões, símbolos, figuras e um forte
elemento profético utilizado em tempos de crise com o objetivo de elucidar os
destinatários do livro enquanto conforta acerca de uma vitória final sobre a situação
reinante.

Exatamente por este motivo, Daniel não está relacionado nos livros proféticos da
Bíblia Hebraica. Como a Bíblia Hebraica dividi-se em: Pentateuco ou livros da Lei,
Profetas e Escritos, Daniel, por ser parte da literatura apocalíptica, está entre os
Escritos.

A MENSAGEM NO CONTEXTO DAS ESCRITURAS

É importante notar que o conteúdo do Apocalipse não aparece isolado nas Escrituras,
mas faz parte de uma fé viva dos cristãos de todas as épocas, como descrito pelo
Senhor Jesus e por outros apóstolos como Paulo e Pedro.

Mateus 24 e 25 nos sinóticos são trechos clássicos sobre o final dos tempos, mas
podemos ver detalhes sobre a ressurreição em I Coríntios 15, sobre o arrebatamento
da Igreja e da ressurreição dos santos em I Tessalonicenses 4, sobre o Anticristo em II
Tessalonicenses 2 e sobre a destruição deste mundo presente em II Pedro 3. Estes
são textos claros e que mostram a consistência da revelação do Apocalipse em



consonância com a verdade bíbl

A INTERPRETAÇÃO DO APOCALIPSE

Há muitas controvérsias no estudo do Apocalipse e muitas correntes de interpretação.
Há aqueles que o vêem como um livro que revela o futuro, enquanto outros tratam
dos acontecimentos ocorridos no primeiro século por ocasião da perseguição do
império romano.

Cremos que uma boa interpretação não pode excluir o significado do livro para os
primeiros leitores, que estavam debaixo de uma grande perseguição, mas aponta para
uma vitória cabal do cristianismo sobre todos os seus adversários em todas as
épocas.

Em toda a Bíblia vemos esta maneira de ser uma profecia, ou seja, conquanto ela
tivesse um significado momentâneo, temporal e histórico para a época em que foi
dada, há também um significado mais amplo, completo e eterno que se cumpre em
épocas distantes e futuras. Observemos as profecias sobre o templo, ou sobre
Salomão, como o filho de Davi. Sabemos que Salomão construiu o templo, como filho
de Davi, mas o significado completo de toda profecia, da fala de Deus, só vemos em
Jesus, o filho de Davi que constrói um templo eterno para Deus.

Em Mateus 24 é difícil perceber quando o Senhor Jesus trata da questão local,
Jerusalém, e quando fala dos últimos acontecimentos, isto porque a destruição de
Jerusalém em 70 A.D. é um tipo, um protótipo dos acontecimentos finais. Há
verdades temporais e verdades eternas juntas, um modelo e um acontecimento maior
que engloba toda profecia. Isto se dá, creio eu, por que Deus é extremamente didático
e cuidadoso com seu povo de todas as épocas.

Da mesma forma, o Apocalipse tem um significado quando trata da vitória dos
primeiros cristãos sobre o império romano e a “besta” do imperador romano, que
tipificavam o reino do mal e o anticristo no final dos tempos, e sua derrocada final
diante do poder do Senhor Jesus.

QUEM ESCREVE O LIVRO

O livro é uma revelação de Jesus a João, quando este estava ilhado em Patmos,
exatamente por causa do testemunho de Jesus.

A visão é maravilhosa e João tem que recorrer a metáforas para descrever a beleza
do que ele está vendo. Uma expressão muito repetida é: “semelhante a” ou “como”.

Ele, Jesus é o começo e o fim de tudo, o atemporal, o que tem todo poder.

A descrição de Jesus é detalhada e em sintonia com outros trechos bíblicos: sua voz,
sua pureza, sua santidade, seu sacerdócio, sua visão e sua palavra (destaque para a
espada – Hb. 4:12). Estas mesmas características são usadas para identificá-lo na
introdução a cada uma das igrejas da Ásia Menor.



Outro ponto interessante diz respeito às pedras das vestimentas sacerdotais. Tanto
em Jesus como nos sacerdotes sempre vemos pedras preciosas. As pedras têm um
significado interessante:

1) Elas aparecem descritas na gênesis do mundo (Gn. 2:12).
2) As pedras são vistas na Nova Jerusalém (Ap. 21:19-29).
3) As pedras mostram do Gênesis ao Apocalipse a natureza da obra que Deus

está realmente interessado em construir. Entre um e outro vemos vários
ângulos da nossa história e das tentativas de Satanás de fazer falsificações de
tijolos, que representam o esforço humano.

4) Quando nascemos de novo, somos transformados de barro em pedra preciosa
(Mt. 16:18).

5) A cidade, o edifício de Deus é edificado de pedras vivas, muito preciosas.
Enquanto as imitações de satanás, como a cidade de Enoque, Babel, as
pirâmides do Egito, todas eram de barro, palha e tijolos (esforço humano). O
que de fato interessa ao Senhor não é madeira palha e feno, mas ouro, prata e
pedras preciosas (I Co. 3:11-15).

6) O nosso melhor é barro e não tem proveito na casa de Deus, na casa que Deus
está edificando, mas somente o que Ele mesmo faz em nós.

7) Toda obra de Deus entre o Gênesis e o Apocalipse diz respeito a esta casa, a
este edifício ou cidade viva, a Nova Jerusalém, que é cidade, mas é a noiva
do Cordeiro. É um amontoado de pedras organizadamente construídas, mas
pedras vivas, que vivem para Ele.

8) No Apocalipse vemos a tentativa final do diabo de imitar a construção de Deus,
mas será cabalmente destruída e ele será exterminado, porque a construção
estará pronta.

A QUEM SE DESTINA O LIVRO

Vemos aqui sete igrejas da Ásia, que creio serem reais, mas devemos nos lembrar, de
que como toda profecia, tem um significado para estes, mas também para os cristãos
de todas as épocas. Três aplicações podemos inferir deste princípio:

1) A importância para os primeiros leitores;
2) A importância da mensagem para cada um de nós;
3) A importância para a igreja de todos os tempos.

Considerando este último ponto, muitos vêem em cada igreja as fases da igreja ao
longo da história:

1) Éfeso – A igreja no tempo apostólico – 1º século;
2) Esmirna – A igreja sob perseguição – 100 a 316 a.D.
3) Pérgamo – a igreja misturada com o mundo (onde está o trono de Satanás) –

idade média;
4) Tiatira – A igreja idólatra – fim da idade média;
5) Sardes – A igreja da reforma – séc. 16;
6) Filadélfia – a igreja em reavivamento – séc. 17 e 18
7) Laodicéia – O estado final da igreja em apatia e apostasia.

CARACTERÍSTICAS COMUNS DAS MENSAGENS

Elogio, queixa, correção, julgamento e promessa.



CADA MENSAGEM PASSO A PASSO

TUDO COMEÇA COM UMA VISÃO O CÉU – Capítulo 4

O capítulo 4 mostra que todas as coisas têm sua origem no trono de Deus. O reino de
Deus trata da expressão máxima de sua vontade soberana (v.11). O homem não é o
centro das atenções, mas Deus (Rm. 11:36).

Deus está em seu trono, Ele reina. Os crentes de todas épocas, do Velho e do Novo
Testamento refletem sua glória. A santidade do Senhor é separada pelo mar de cristal
e ela é proclamada por seres angelicais, que em todo tempo, por todas os lugares e
incessantemente declaram sua glória, a glória de Deus.

Todo plano de Deus está consumado e resulta em glória, honra e ações de graças
para Ele. O interessante é que as criaturas estão felizes, ao contrário do que poderia
afirmar Lúcifer, antes da criação do homem.

O LIVRO DOS MISTÉRIOS DE DEUS (O LIVRO SELADO) – Capítulos 4-8

1. A Estrutura do Livro – O livro está lacrado com sete selos, sendo que o sétimo selo
contém sete trombetas.

Aqui temos algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, é necessário entender
do que trata este livro.

Uma boa maneira é observando outros exemplos na própria Bíblia. No livro do profeta
Jeremias, capítulo32, dos versos 6 a 12, lemos um episódio onde Jeremias é levado
por Deus a resgatar o campo de Anatote, pertencente a seu primo Hanameel, filho de
Salum, seu tio. No texto em questão, há uma citação a dois contratos de compra, um
aberto e outro selado. O contrato aberto usado quando o posseiro pacificamente
aceitava devolver a propriedade. Caso isso não ocorresse, lançava-se mão do contrato
fechado ou selado na presença de testemunhas (Martini, A Segunda Vinda de Cristo, p.
80, ed. Canção Nova).

Sabemos que o posseiro da terra não quererá devolvê-la pacificamente, então é
necessário que se abra o livro selado, mas para que isso acontecesse, alguém deveria
pegar o preço pelo resgate. Graças a Deus temos um parente remidor, que pagou o
preço, Jesus.

2. Os sete selos falam dos acontecimentos que se seguem nesta remissão da terra.
Eles estão perfeitamente guardados como segredos de Deus. Como um testamento
que tem os selos de suas testemunhas, assim também o livro guarda os mistérios de



Deus que se sucederão e ninguém pode abrir o rolo, a não ser aquele que é digno
para isto, o Cordeiro, Jesus. Ele é o único que pagou o preço para ser o remidor da
terra, para retomá-la do posseiro. O sétimo selo tem sete trombetas, que são ações de
Deus anunciadas por seus anjos. Nos capítulos 4 e 5 há uma seqüência clara, numa
visão celestial, com os 24 tronos, representando a religião organizada, através dos 12
patriarcas e os 12 apóstolos do Novo Testamento.

Tudo fala da perfeição, da santidade, da luz de Deus, que são guardadas de qualquer
contágio ou contaminação, por uma separação, aqui descrita como um mar de cristal.
Os querubins da guarda da santidade de Deus cercam-no por todos os lados ao
mesmo tempo, como em Isaías capítulo 6. Estes seres têm suas características
descritas com o que há de melhor na criação: a bravura do leão, a ternura do novilho, a
semelhança com o homem e a vigilância da águia. O centro de todo espetáculo está
no trono.

Porém esta descrição além de revelar a glória de Deus, serve também como
introdução para as revelações que Ele fará como o Senhor da história, ao abrir o livro e
revelar seu domínio e seu poder.

3. Cada selo trata de um episódio, ou de um marco da história humana, que há de
anteceder a vitória final de Jesus e seus seguidores. Por isso, o primeiro selo mostra o
próprio Cristo cavalgando sobre a história, trazendo sobre a criação seu juízo e
anunciando sua vitória. Há quem pense que aqui é um falso Cristo, como sendo o
início do ministério da apostasia. Há pontos coerentes em ambas as interpretações,
assim como pontos em aberto.

Os três selos seguintes descrevem uma catástrofe: a guerra,a fome e a peste.
Lembrando que toda a Palavra de Deus está em sintonia, é bom revermos Mateus
capítulo 24, bem como 2 Reis 6:24-7:2. As analogias, as figuras, as descrições, tudo se
enquadra perfeitamente. Não há uma nova revelação, senão um aprofundamento
gradativo do que vem sendo revelado.

O quinto selo trata do clamor da igreja em todos os tempos, ansiando pela volta do
seu Rei, enquanto o sexto selo trata do juízo prévio de Deus, imediatamente antes que
Ele venha (Mt. 24). Podemos observar em que todo mover de Deus visa o
arrependimento.

Até aqui um breve resumo, a partir do sétimo selo, a revelação torna-se mais
detalhada.

Um pequeno parêntesis – É bom lembrar que o Apocalipse trata da revelação dos
fatos na história e na eternidade. Por ora estamos na história e de repente vemos o
que está acontecendo no céu. Como numa peça teatral ou num filme, o quadro muda
constantemente, ora na eternidade ora na história presente, dependendo do foco da
revelação.

No capítulo 7, por exemplo, vamos novamente ao céu. Enquanto estas coisas
estiverem acontecendo. Numa escala temporal, num momento da eternidade, o céu



mostra seus escolhidos. Os cento e quarenta e quatro mil salvos (12 X 12 X 1000), ou
seja, os salvos de todos os tempos estão sendo arrolados, e a comunhão destes com
o Cordeiro e com Deus traz recompensa aos eleitos e glória ao Senhor. Considerando
a descrição das tribos, aqui no capítulo 7 esta citação refere-se exclusivamente aos
judeus guardados durante o período da grande tribulação.

Considerando a importância de Israel no calendário divino, abrimos um parêntesis para
considerar alguns aspectos que se referem a Israel, particularmente no livro
apocalíptico de Daniel.

1) 144.000 = 12 X 12 X 1000 – Refere-se a um número completo e organizado do
povo de Deus. No capítulo 7, o povo judeu, no capítulo 14, todo povo de Deus.

2) A ênfase está em que haverá uma restauração de Israel – ver Romanos cap.
9-11. Esta restauração começou em 1947.

3) Temos aqui uma introdução da parte final do livro, que vem a seguir, a saber, o
último selo. Esta introdução aponta para dois fatos: a restauração de Israel,
que será o agente de Deus pós-arrebatamento, ou seja, durante o período que
a igreja dos vencedores estiver com Cristo nos céus.

4) Para melhor entendimento, uma pausa para se ler Daniel, que trata deste
período, especificamente para o povo de Israel. Daniel omite o tempo dos
gentios, pois não é o foco.

a. A visão de Daniel (7:1 – 12:13)

a.i. Os quatro Impérios Mundiais (7:1-8) – Babilônia, Pérsia, Grécia e
Roma. Uma reapresentação destes Impérios seria: Grã-Bretanha,
Rússia, Alemanha e os Turco-Otomanos. O império romano se
desmembrou em 330 d.C., quando Bizâncio tornou-se a capital
oriental do império. Esta cidade recebeu o nome de
Constantinopla, em homenagem ao Imperador Constantino.
Constantinopla foi palco das cruzadas, depois de ser tomada
pelos Turco-Otomanos, numa tentativa de expulsar os
mulçumanos e reaver a cidade, assim como Jerusalém.
Finalmente, em 1453, depois de 8 cruzadas, os turco-otomanos
tomaram definitivamente Constantinopla, que se tornou
Istambul, grande centro comercial e turístico, porta de entrada
da Europa dos dias modernos. Portanto, O império Turco-
Otomano, seria a extensão do Império Romano, e pode indicar
seu ressurgimento e preparação para a vinda do anticristo.
Somente este império tem as duas vertentes – política e
religiosa, como temos visto no mundo mulçumano atual.

a.ii. A vinda do Filho do Homem e a restauração do reino (7:9-14) -
Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda temos uma lacuna.
Daniel trata da Vinda como se fosse uma só, posto que a visão



se refere a Israel e não a Igreja. Haverá julgamento e o reino
será restaurado. O Messias, o filho do Homem, reinará sobre os
povos e nações. Seu reino jamais será destruído (esta é a
tônica).

a.iii. Detalhamento do final da visão, com relação a Israel – o
desenrolar da iniqüidade, a besta e os demais detalhes acerca
dos impérios opressores (7:15 – 8:27).

a.iv. O capítulo 8 apresenta detalhes do 2º e 3º império.

a.v. A vinda do Anticristo – Virá de uma das partes do Império de
Alexandre, que foi dividido pelos seus quatro generais, ou seja
do oriente-médio, do descendente do Rei do Norte.

a.vi. As 70 semanas de anos (9:20-27).

a.vi.1. Da restauração de Jerusalém até o Ungido – 69
semanas – 445 A.C.(Neemias 2)

a.vi.2. A morte do Ungido – 69ª semana.

a.vi.3. Intervalo – período dos gentios – a Igreja.

a.vi.4. Antíoco Epifânio - um tipo da besta – Sua
opressão e governo da iniqüidade. Até aqui ele comenta,
depois volta no final quando Israel volta ao cenário,
indicando que haverá uma aliança por um período de 7
dias da Besta com o povo de Israel, mas na metade
desta semana, a Besta trairá sua aliança, fazendo cessar
o sacrifício e imprimirá opressão sobre Israel.

a.vi.5. Do capítulo 10 até o 11:35, há uma descrição
detalhada da opressão dos judeus, mas em 11:36 ele faz
um paralelo com o que pode ser o pequeno chifre do
capítulo 7, que para alguns será o Império Romano
ressuscitado e para outros o Império Turco-Otomano,
que causará males sobre toda a terra, judeus e gentios, o
governo de Satanás através de seus representantes: a
besta e o falso profeta.

a.vi.6. Segue-se a grande tribulação, as ressurreições e
uma palavra de encorajamento (11:36 – 12:13).

Finalmente chegamos ao sétimo selo, no capítulo 8. Como dissemos, o sétimo selo,
tem 7 trombetas – 7 momentos bem claros e destacados na história.

Há uma pausa, de meia hora, porque vamos entrar na fase final dos acontecimentos.
É como uma mudança de ato numa peça teatral; uma expectativa pelo que há de vir.



As orações dos santos enchem a medida das taças do anjo responsável, que pode
representar o próprio Cristo, como Sumo Sacerdote. Ele junta com as brasas do altar e
derrama sobre a terra. Vai começar o juízo. Os sete anjos se preparam para tocar suas
trombetas (8:1-6).

Cada trombeta mostra um aspecto do juízo de Deus sobre cada parte da terra, da
água, do firmamento. Os homens lamentarão de maneira tríplice cada manifestação
da ira de Deus.

Novamente veremos que as seis primeiras trombetas, à semelhança dos sete
primeiros selos, introduzem o juízo, mas a sétima trombeta é tratada em detalhes.

- 1ª trombeta – praga contra agricultura

- 2ª trombeta – calamidades marítimas

- 3ª trombeta – A ira de Deus derramada sobre as águas potáveis. Talvez
águas contaminadas por radiotividade ( Absinto – planta amarga usada para fazer
licor alcoólico).

- 4ª trombeta – Os poderes do céu são abalados – Até aqui 4 ais. Restam 3
ais (8:13)

O PODER DAS TREVAS – Capítulos 9, 10 e 11:1-14

Tem-se falado muito sobre anjos destinados para os últimos dias. Estes anjos não
agem por conta própria, pois estão debaixo da soberania de Deus. No entanto, o intuito
aqui é mostrar sua procedência, focar no caráter destes anjos caídos e seu chefe, o
inimigo de Deus e nosso. Eles provocam grande tormento e destruição, mas o
resultado é que não há arrependimento por parte da humanidade. A raça adâmica
está vendida ao pecado. Somente uma intervenção de Deus na história, como foi na
encarnação, na morte e na ressurreição de Cristo, associado à obra do Espírito Santo
de revelar e convencer o homem desta sua real necessidade de Deus pode trazer
esperança para Deus e para nós (Cl. 1:27).

5ª trombeta – 1º ai (9:12) – Liberação de anjos caídos que causarão mal. Eles estão
reservados para este período, para o Dia do Julgamento ( IPe 3:19; Jd 6). Seu líder é
Apoliom ou Abadom = destruição = Satanás. Causam tormento aos homens

6ª trombeta – 2º ai (11:14) – Rio Eufrates – termo de Israel na época de Salomão, e
do Império Romano na época de João e do Império Romano. O juízo aumenta – morte
para 1/3 da humanidade. Ainda assim não houve arrependimento (vv. 20,21).

O LIVRINHO DE JOÃO – Se por um lado a vitória do Senhor é doce e agradável, por
outro a luta e feroz e os envolvimentos amargos e difíceis de ser digeridos. Sua voz
como 7 trovões (10:8-11). Não haverá mais demora. Os detalhes são guardados para
cumprimento no sétimo anjo. Talvez uma estratégia militar.

O SANTUÁRIO – A ordem para medir o santuário pode ser uma referência a



reconstrução do templo e a salvação do povo judeu antes do fim, como que
encerrando o parêntesis histórico, do tempo dos gentios (11:1-3). Neste período Israel
volta a ser o centro da história e sua conversão pode ser devido ao testemunho forte
do povo que não foi arrebatado, com manifestações do Espírito Santo e da Palavra,
seguindo-se aparente derrota, quando, então, os judeus se convertem. Seria este o
significado das duas testemunhas (11:3-14). Consideremos isto mais detalhadamente.

AS DUAS TESTEMUNHAS

1. Observa-se um tempo específico e determinado para cada ação. Isto é
indicado pelos 1260 dias ou pelos 42 meses, ou ainda por 3 anos e
meio.

2. Parece que a referência é a época da igreja, que tem agora o encargo
de propagar o Reino, enquanto Israel está à parte – o chamado tempo
dos gentios.

3. O tempo dos gentios ou a era da igreja cessa e começa um novo tempo.
4. As duas testemunhas falam deste testemunho forte povo que não foi

arrebatado terá, com manifestações do Espírito Santo e a Palavra.
5. Aparentemente haverá uma derrota dos eleitos, ainda que parcial, pelo

sistema mundial e seu representante legal, mas ao final do período,
talvez na metade da grande tribulação (3 anos e meio), os judeus se
converterão (ver Daniel 9:27.

A SÉTIMA TROMBETA – Capítulo 11:15 em diante

A sétima trombeta é o mesmo 3º ai. Ela abre os acontecimentos do fim – a vitória
sobre o Império Romano como um protótipo e mundial, enquanto vitória final do
evangelho e de Jesus. Trata do arrebatamento da igreja, da batalha no céu com a
chegada da noiva, da grande tribulação, do remanescente, da restauração de Israel, da
fala dos quatro anjos, dos sete flagelos ou taças da ira de Deus, que vão sendo cheios
com as orações dos santos. Ã medida que a igreja ora, participa deste momento
histórico. A taça é cheia e o Senhor derrama seu julgamento sobre a terra.

O marco para nós agora é o arrebatamento da igreja. Este é um evento invisível,
diferente da segunda vinda visível de Cristo. Este parece ser o acontecimento que
sucede ao toque da trombeta junto com a ressurreição dos salvos (I Ts. 4:16-18).

Depois do arrebatamento da igreja seguem-se os acontecimentos finais – o Reino vai
tornar-se visível a manifestação de Deus será conhecida de toda a terra. Esse tempo
do fim inclui a grande tribulação, o remanescente, a restauração de Israel, os
julgamentos dos vivos e mortos, os galardões, a nova Jerusalém e o novo céu e a nova
terra.



No capítulo 12 vemos uma história interessante. Trata-se de uma batalha no céu.

O que desencadeia esta batalha é a chegada de um filho varão. Este filho varão (verso
5) tem sido confundido com a pessoa de Jesus, mas fica claro nos versos 10 a 12 que
é uma coletividade (“...eles o venceram”). Este filho é a igreja.

Quando a igreja chega ao céu, vinda da primeira ressurreição e do arrebatamento
(verso 5), para ocupar o lugar dos rebeldes, eles precisam sair e Miguel é o
encarregado de tirá-los do lugar que ocupavam.

Israel volta ao cenário após o arrebatamento juntamente com a igreja remanescente.
(12:6, 13-18).

O acusador, aquele que tentava nos desqualificar para reinar com Cristo, foi expulso.
Eis a razão das tentações, procurar desqualificar a igreja para seu futuro reinado. A
igreja, então, assume o seu lugar na adoração e no reino

Ao serem lançados para a terra, dá-se início a grande tribulação. Através da
manifestação do homem da iniqüidade ou da besta (II Tessalonicensess 2), ele impõe
seu governo, persegue a igreja remanescente e é aceito pelos judeus como o Messias
até a metade do período da grande tribulação. Neste período a igreja remanescente
tem que resgatar-se por si mesma, pelo seu esforço e não mais pelo parente remidor.

Depois disto, haverá um reconhecimento por parte dos “que observam os
mandamentos”, ou seja, dos judeus, de que Jesus é o Messias deles também.

Daqui pra frente vemos um breve resumo das pretensões do inimigo, sua ação contra
Deus e seu povo. Todo propósito eterno é mostrado para que se entenda o motivo
das perseguições e se renove a esperança do povo de Deus

OS REPRESENTANTES DO MAL – UM LÍDER E UM SISTEMA – Capítulo 13

Os poderes das trevas que atuaram até aqui são os mesmos que hão de se
manifestar clara e resolutamente contra Deus e seu povo, aqueles que não tiverem
sido arrebatados, numa cartada final, decisiva. Duas bestas que sintetizam o governo
satânico e seu sistema. As duas bestas representam o sistema político e o sistema
religioso, sendo a primeira besta, que emerge do mar, o sistema político e a segunda
besta, que emerge da terra, o sistema religioso. Esta segunda besta é também
identificada com o Anticristo (13:1-18). Temos assim um resumo da cena de como as
coisas andam na terra.

Eles tramam contra o propósito de Deus e seus eleitos. Agregam homens e mulheres
em uma presunçosa adoração e num governo mundial de curta duração.

A PREPARAÇÃO PARA A VITÓRIA – Capítulos 14 a 17

Segue-se uma visão do céu e dos remidos de todos os tempos em todas as épocas,



até o arrebatamento – 144.000 salvos (12X12X1000). Este número parece sugerir o
resumo pleno e completo de todos os santos, que reinarão com Cristo. Doze é o
símbolo da religião enquanto os múltiplos de dez indicam um número completo. Doze
são os patriarcas, doze os apóstolos, doze as portas de Jerusalém e mil, milhares, um
número grandioso, praticamente impossível de se contar. Como já vimos, no capítulo
7 este número é usado para sintetizar o número total de judeus no período da grande
tribulação, enquanto aqui a referência é a totalidade dos salvos.

Vemos, então, a promessa de juízo – O Senhor está atento e preparando sua vingança.
A visão profética da colheita, do juízo de Deus, conforme Mateus 13:37-43. O Senhor
inicia seu julgamento lançando sobre a terra o fruto do que foi plantado. É hora de
colher todo mal semeado, toda iniqüidade e idolatria. Doenças, pragas são vistas
como uma resposta de oração dos santos que clamam por justiça – são as taças com
as orações, que são também as taças da ira de Deus.

Alguns eventos são bem demarcados, tais como as falas dos anjos. Estes são arautos,
que anunciam os eventos a seguir, com toda autoridade divina:

- 1º anjo – oportunidade renovada, segundo a busca pessoal de cada,
para salvação dos perseguidos – 14: 6-7.

- 2º anjo – Anúncio da queda do sistema mundial – 14:8.

- 3º anjo – Advertência quanto ao destino dos adoradores da besta –
14:9-1

- 4º anjo – Anúncio do Armagedom – a colheita está próxima – 14:15-
20.

A seguir vemos os sete flagelos ou taças da ira de Deus – Uma antevisão do Fim -
Capítulos 15 e 16.

- São precedidos por uma cena gloriosa do céu, agora não mais
com os “arrebatados” apenas, mas com os que venceram a besta por seu
testemunho(15:1-8).

- As orações encheram os sete cálices de oração dos santos.
Não precisa mais de oração e um dos quatro seres viventes entrega aos sete anjos as
taças da vingança e da ira de Deus. Este é um período visionário, como uma
antevisão do que irá acontecer, na seguinte ordem:

- as seis taças da vingança serão derramadas, contendo juízo de
Deus. Começando com o castigo da terra, do mar, dos rios e do firmamento,
particularmente do sol, vemos que as quatro primeiras taças são derramadas sobre a
natureza. As 3 últimas tratam da derrocada do mal. A quinta taça atinge o trono
“estável”da besta, provocando insegurança, dor e angústia, a sexta prepara o caminho
para a grande batalha do Armagedom e a sétima e a queda final do império do mal.

- A batalha final – Armagedon, colina de Megido = planície de
Jezreel, onde foram travadas as maiores batalhas;



- A sétima voz. O último flagelo, descrito a seguir nos detalhes.

Finalmente, neste período visionário, que transcorre como um trailer de um filme está
a queda desse sistema maligno e seus representantes. Todos os reis e governantes
que se associaram a este sistema hão de cair.

Há muito que se refletir aqui, como a confederação que sustenta o governo do
Anticristo. Alguns acham que esta confederação já aconteceu no período de transição
do império grego para o império romano onde Antíoco Epifânio seria o personagem
principal, porquanto sacrificou um porco no altar do templo, em 167 a.C.

Não resta dúvida que isto faz parte do elemento profético. Um acontecimento histórico
prefigura um cumprimento maior, mais amplo e expressivo, da mesma forma que a
profecia sobre o filho de Davi se cumpre em Salomão, mas sua real aplicação está em
Jesus.

Assim, Antíoco Epifânio, pode ser considerado um tipo do anticristo, mas haverá uma
confederação que apoiará e sustentará seu governo na terra.

A igreja que ficar terá sua segunda chance de resgate, “comprar seu próprio terreno” e
isto custará a vida de muitos irmãos.

Na metade da tribulação, conforme Daniel, os judeus devem romper sua ligação com o
Anticristo e voltar-se para Cristo, em total arrependimento e devoção.

A VITÓRIA FINAL - Capítulos 17-19

1) Começa a queda do sistema mundial – Babilônia, o quarto Império que
ressurgiu

1. Mulher sentada sobre a besta – O império final, em sua vertente
religiosa, está alicerçado no governo do Anticristo. Há uma
confederação de reis e nações, que seguem a besta e dão a ela
legitimidade, apoiando seu governo. Este governo tem duas vertentes:
política e eclesiástica. A primeira dá o governo a besta, a segunda a
adoração.

2. Sete reis que governam por pouco tempo encaminham o a vinda de um
oitavo rei, a besta. Ela surgirá destes: cinco que facilitaram o caminho
mas já passaram, um que está presente e outro que virá por
pouquíssimo tempo, dando lugar e promovendo o governo da besta

3. Dez outros reis ou autoridades ou reinos – A besta levantará uma
confederação que será o novo governo mundial.

4. Este própria confederação se volta contra a meretriz a fim de que sobre
somente a besta, o anticristo. Em outras palavras, a Babilônia política



destrói a Babilônia religiosa.

5. Os verdadeiros cristãos são admoestados a deixar Babilônia, ou seja,
abandonar toda comunhão com a Babilônia religiosa.

6. Os inimigos de Deus não percebem que tudo isto vem da parte do
Senhor (17:17)

7. O anjo forte mostra que a derrota será completa, que a Babilônia
política e econômica cairá também.

2) A derrota do Sistema se concretiza

3) A queda da besta, do falso profeta (2ª besta) e do diabo

4) Ainda não é o fim. Há uma manifestação visível do reino, com a prisão de Satanás
por mil anos – um tempo de qualidade de vida e reinado de Deus na terra.

5) Ao final Satanás é solto para sua derrocada total. Como ele não sabe fazer outra
coisa e é obstinado contra Deus e tudo que se levanta em nome de Deus, é o que faz,
mas sofre sua derrota final.

6) A celebração da vitória (19:1-6)

7) As bodas do Cordeiro – Enquanto isto, está sendo celebrada as bodas do Cordeiro,
que antecedem ao reinado de Cristo na terra e ao governo final na nova era – novo céu
e nova terra (19:7-10).

8) A volta do Senhor, que destruirá o inimigo – (19:11-16;II Tes. 2:8).

9)A batalha do Armagedon - A besta e o falso profeta são aprisionados e lançados no
lago de fogo e enxofre e os seus seguidores mortos (19:17-21).

O REINO MILENAR – Capítulo 20

1) Satanás é preso por 1000 anos. Começa o Reino de Deus na terra, de forma
visível e palpável. O Reino Milenar se diferencia da nova realidade futura em
alguns aspectos:

a. Haverá a presença dos ímpios, que serão submetidos ao Reino de
Cristo, enquanto no novo Céu e Nova Terra somente os salvos estarão
presentes.

b. Será por um período determinado, enquanto o Novo Céu e a Nova
Terra serão permanentes.

c. Será o anúncio visível e claro do governo de Deus contra aqueles que o



rejeitaram, enquanto a Nova Realidade será o propósito eterno
consumado.

2) Visão dos salvos:

3) Aqueles que reinarão e julgarão estão sentados em seus tronos;

4) Os mártires, que foram salvos em troca de suas próprias vidas;

a.i. Estes são chamados a reinar com os
primeiros, do arrebatamento (20:1-6).

a.ii. Esta é a primeira ressurreição (ITes.
4:13-18, I Co. 15:51-57).

5) Satanás é solto seduz as nações, evidentemente, aqueles que não se
converteram, mesmo diante de um reino visível, mas é derrotado cabalmente.

6) O julgamento do trono branco:

a. Livros são abertos. O livro da vida revela se há pessoas que foram
salvas por suas obras, nesta etapa e os outros que ainda não
ressuscitaram.

a.i. Acontece a segunda ressurreição – é dita a ressurreição dos
ímpios, mas pode ser um julgamento a parte, para uma época
distinta, o Reino.

a.ii. Quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo.

a.iii. Todo mal, a morte e o inferno, tudo agora é lançado no lago do
fogo. Esta é a segunda morte. Não há mais volta.

O NOVO CÉU E A NOVA TERRA – Capítulos 21-22

Nestes capítulos vemos a conclusão da Nova Jerusalém. A nova ordem, composta de
um novo céu e da nova terra. Não parece que os santos foram para o céu, mas que o
céu desceu até a terra e fez dela sua morada conjunta. A comprou, santificou e
implantou uma nova ordem de justiça e paz perene.

O governo é teocrático, mas não por representação. O próprio Deus reina absoluto. O
propósito eterno está estabelecido no seu mais profundo sentido.

CARACTERÍSTICAS DO NOVO CÉU E DA NOVA TERRA

1) Deus transmutará a realidade existente totalmente.

2) A noiva, Jerusalém, que desce do céu. Ela liga o celestial com o terreno (novo).



3) Será o centro da Nova Realidade.

4) Aquelas nações que não seguiram a satanás na sua soltura, permanecem para
povoar a nova terra. Eles são povo de Deus, mas não reinarão com Ele.

A CHAMADA FINAL (22:6-19)

1) Esta é maior expressão da verdade

2) O Senhor vem e dará a cada um sua porção, conforme suas obras, ou seja, o que
produziu nos tempos, segundo cada dispensação: ouro prata e pedras preciosas
ou madeira, palha e feno (I Cor.3:11-15).

3) Aqueles que lavaram suas vestes têm direito à árvore da vida. Os demais não
participarão desta nova realidade.

4) O Espírito e a Noiva dizem vem. Convite à graça.

5) Maranata!


