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AULA 01 
LIVRO DE APOCALIPSE 

1. Introdução 

O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e sua igreja. 

É um livro de revelação. O véu é retirado e nos é dado discernimento de 
determinadas coisas. Essa revelação é feita por meio de sinais: candeeiros, 
selos, trombetas, taças. Usa também números: o número sete aparece 54 
vezes. 

O propósito ao estudarmos o livro de Apocalipse não é para nos 
aproximarmos dele com curiosidade frívola, como se estivéssemos com 
um mapa profético nas mãos, para investigar fatos históricos para 
sabermos os tempos no relógio profético. Ao contrário, esse livro nos foi 
dado com propósitos morais e espirituais: CONSOLAR-NOS, "MOSTRAR, O 
ÂMAGO DA LUTA QUE ESTAMOS TRAVANDO CONTRA O MUNDO E O 
DIABO E A VITÓRIA RETUMBANTE DE CRISTO. 

O livro é prático e revela-nos: 1) A certeza de que Jesus tem o total 
controle da igreja; 2) Jesus tem o total controle da História; 3) A 
perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja; 4) Os 
inimigos que perseguem a igreja serão vencidos; 5) Os inimigos de Cristo 
terão que enfrentar o juízo de Deus ao mesmo tempo que a igreja 
desfrutará da bem-aventurança eterna. 

2. Para quem foi destinado este livro? 

a) Este livro foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam 
suportando o martírio na época do apóstolo João. Houve grandes 
perseguições nos primeiros séculos contra a igreja: 1) Nero (64 d.C); 2) 
Domiciano (95 d.C); 3) Trajano (112 d.C); 4) Marco Aurélio (117 d.C); 5) 
Sétimo Severo (fim do segundo século); 6) Décio (250 d.C); 7) Diocleciano 
(303 d.C). 
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b) Este livro foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores, mas a 
todos os crentes durante esta inteira dispensação, que vai da primeira à 
segunda vinda de Cristo. 

3. Qual o objetivo do Apocalipse? 

É confortar a igreja perseguida em seu conflito contra as forças do mal. O 
livro está cheio de consolações para os crentes afligidos.  

 

A eles é dito: 

a) Que Deus vê suas lágrimas — 7:17; 21:4 

b) Suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo - 8:3-4 

c) Sua morte é preciosa aos olhos de Deus -14:13 

d) Sua vitória é assegurada - 15:2 

e) Seu sangue será vingado - 6:9; 8:3 

f) Seu Cristo governa o mundo em seu favor - 5:7-8 

g) Seu Cristo voltará em breve - 22:17 

4. Quando foi escrito este livro? 

Este livro foi escrito por João, cerca de 79—95 dC, quase no final do 
governo de Domiciano, quando foi banido para a Ilha de Patmos. João 
durante sua prisão em Patmos, recebe a revelação do Apocalipse.  

Esta revelação vem lhe animar, dando-lhe esperança.  

5. Como interpretar o Apocalipse? 

Em primeiro lugar, devemos aprender que existe muita linguagem 
simbólica no Apocalipse.  
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5.1 Vejamos um exemplo de linguagem simbólica no 

apocalipse na visão de Cristo glorificado no 

capitulo 1 

No capitulo 1 João vê Jesus em sua glória. Esta visão de Jesus em glória 
lembra a João que Jesus é vencedor. Que o Senhor irá prevalecer sobre o 
mal. Em sua vinda a terra, há dois  mil anos atrás Jesus foi visto em estado 
de humilhação por causa de sua humanidade. Agora Jesus é visto em 
glória, como um ser poderoso, que triunfara sobre o mal.  

Observe esse parágrafo de Apocalipse 1, no qual João descreve Jesus, 
isto é, como este apareceu na visão de João: 

E entre os candelabros alguém "semelhante a um filho de homem" 
e, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro 
ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a 
lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de 
fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente e sua 
voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete 
estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua 
face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor”. (Ap 1.13-
16). 

Fica claro, pela repetição da palavra "como", o fato dessa visão de Jesus 
ter um significado especial. Cada elemento expressa algo além da mera 
aparência. Cada um denota alguma coisa simbólica, afirmando uma 
realidade além de si mesmo. 

Vejamos os simbolismos dessa visão de Jesus 

Cabelos brancos Pureza e eternidade de Jesus como 
Deus (cf. Dn 7.13). 

Olhos como chama de fogo Julgamento de pecado (cf. Ap 2.18). 

Pés como o bronze Material do altar de sacrif-cio do 
AT; sugere julgamento (v. também 
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v. 18). 

Sete estrelas Que estavam em sua mão direita, 
simbolizam o poder soberano de 
Jesus sobre as igrejas. 

Espada Um tipo de espada usada para 
matar, também refere-se ao 
julgamento. 

5.2 Mais exemplos de linguagem simbólica 

O verso 16 diz: “Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma 
afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua 
força.” 

O simbolismo é explicado no verso 20: “Quanto ao mistério das sete 
estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as 
sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete 
igrejas.” 

Do mesmo modo que estrelas guiaram os reis do oriente, os anjos/ou 
servos do Senhor são responsáveis por conduzir a igreja de Jesus. A igreja 
aqui sendo vista como candeeiro nos lembra da afirmação de Jesus: “vós 
sois luz do mundo...”.  

Temos inúmeros outros casos de linguagem simbólica no Apocalipse que 
serão examinados posteriormente.  


