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ESBOÇO DA SEÇÃO DEZENOVE (APOCALIPSE 19) A segunda 
vinda: Cristo volta à terra e destrói seus inimigos. Grande 
multidão no céu louva o Cordeiro. 
 
I.  A CELEBRAÇÃO NO CÉU (19.1-10) 

A. Louvor ao Cordeiro por sua ira sobre a prostituta corrupta 
(19.1-5) 

1. Os motivos do juízo (19.2): Esse falso sistema religioso 
é condenado por dois motivos. 
a. Ele corrompe a terra com imoralidade (19.2a). 
b. Ele mata os santos de Deus (19.2b). 

2. O regozijo quanto ao juízo (19.1, 3-5) 
a. O cântico (19.1b, 3, 4b-5): Ele consiste em uma 

grande, majestosa e gloriosa palavra: "Aleluia!". 
b. Os cantores (19.1a, 4a) 

(1) Grande multidão (19.1a). 
(2) Os vinte e quatro anciãos (19.4a).  

B. Louvor ao Cordeiro por seu casamento com uma noiva 
pura (19.6-10) 

1.A veste da noiva (19.6-9): Ela veste o mais limpo, o mais 
puro e o mais fino dos linhos. 

2.O castigo do apóstolo (19.10): João é repreendido por 
tentar adorar o anjo que está revelando essas coisas a 
ele. 

 

II. O CONFRONTO NA TERRA (19.11-21) 
A. A aparição do Rei celestial (19.11): João vê Jesus, que é 

chamado de Fiel e Verdadeiro, sentado num cavalo branco, 
vindo do céu. 

B. A roupa do Rei celestial (19.12-13, 15-16) 
1.Seus olhos são como chamas de fogo (19.12a). 
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2.Ele veste várias coroas (19.12b). 
3.Seu manto é tinto de sangue (19.13a).  
4.Seus títulos (19.13b, 16)  

a. o Verbo de Deus (19.13b) 
b. Rei dos reis e Senhor dos senhores  (19.16) 
5. Uma espada sai de sua boca (19.1 5). 

C.Os exércitos que acompanham o Rei celestial (19.14): Eles 
estão vestidos de linho fino e o seguem em cavalos 
brancos. 

D. A vingança do Rei celestial (19.17-21) 
1.Jesus derrota o anticristo e o falso profeta (19.1 7-19, 

21): Os exércitos deles são completamente destruídos. 
2.Jesus destrói o anticristo e o falso profeta (19.20): 

Ambos são lançados no lago de fogo. 
 
 
ESBOÇO DA SEÇÃO VINTE (APOCALIPSE 20) 
Cristo governa a terra por mil anos. Após o Milênio, Satanás é 
finalmente derrotado de uma vez por todas e lançado no 
inferno. Acontece o juízo do Grande Trono Branco. 
 
I. A GRANDE CORRENTE (20.1-3) 

A. O prisioneiro (20.1-2): Um anjo captura e acorrenta 
Satanás. 
B. A prisão (20.3): O diabo é confinado no abismo durante mil 
anos. 

II. O GRANDE REINO (20.4-6) 
A. A ressurreição dos justos (20.4a): Todos aqueles que 

foram martirizados durante a Grande Tribulação 
ressurgem dentre os mortos. 

B.O governo dos justos (20.4b-6): Eles reinam com Cristo 
durante mil anos. 
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III. A GRANDE REVOLTA (20.7-10) 

A.O adversário (20.7): Após mil anos, Satanás é libertado de 
sua prisão. 
B. A apostasia (20.8): Ele engana as nações. 
C.O ataque (20.9a): Ele e seus exércitos atacam Jerusalém. 
D. A aniquilação (20.9b-10) 

1.Os servos de Satanás são consumidos por fogo do céu 
(20.9b). 
2.O próprio Satanás é atormentado dia e noite pelo 
fogo do inferno (20.10). 

IV. O GRANDE TRONO (20.11-15) 
A. O Juiz (20.11): O Salvador está assentado em seu trono. 
B. Os réus (20.12-13): Todos os não-salvos de toda a história 

humana são agora julgados. 
1. Os livros desse julgamento (20.12a-12b) 

a. Vários livros (20.12a).  
b. O Livro da Vida (20.12b). 

2. As bases desse julgamento (20.12c-13): Suas obras 
enquanto vivos na terra. 

C. O juízo (20.14-15): Eles serão lançados no lago de fogo 
para sempre. 
 

 

ESBOÇO DA SEÇÃO VINTE E UM (APOCALIPSE 21) 
João descreve a nova Jerusalém. 
 
I. A VISÃO DE JOÃO DA NOVA JERUSALÉM (21.1-8) 

A. o que ele vê (21.1-2) 
1. Um novo céu e uma nova terra 
(20.1) 2. A cidade Santa descendo do 
céu (20.2) 

B. O que ele ouve (21.3-8) 
1. As palavras do anjo (21.3-4)  
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a. Ele diz que o próprio Deus habitará entre seu povo 
(21.3). 
b. Ele diz que o próprio Deus ministrará ao seu povo 
(21.4). 

2. As palavras do Todo-poderoso (21.5-8) 
a.  Ele será o Pai de todos os salvos (21.5-7). 
b. Ele será o inimigo dos não-salvos (21.8); Eles serão 

lançados no lago de fogo. 
II. A VISITA DE JOÃO À NOVA JERUSALÉM (21.9-27): O apóstolo relata 

os seguintes fatos. 
A. João descreve o que vê (21.9-18, 19-21, 26) 

1.A própria cidade (21.9-11, 18b): Ela está cheia da glória 
de Deus e brilha como pedra preciosa e ouro puro. 

2.Os portões e os muros (21.12-14, 18a, 21a) 
a. Os portões (21.12b-13, 21a): São doze portões, 

cada um feito de pérolas, guardado por doze anjos. 
Os nomes das doze tribos de Israel estão escritos 
nos portões. 

b. Os muros (21.12a, 14, 18a): Os muros são feitos 
de jaspe, sustentados por doze fundações, nas 
quais estão escritos os nomes dos doze apóstolos 

     3. O tamanho e as dimensões (21.15-1 7) 
a. A cidade mede mais de 2 mil km de comprimento, 
de largura e de altura (21.15-16). 

     b.Os muros têm 61 m de largura (21.1 7). 
4.As fundações (21.19-20): Cada uma das doze 

fundações é incrustada com diferentes pedras preciosas. 
5.As ruas (21.21 b): Elas são feitas de ouro puro, 

semelhante a vidro transparente. 
6.A adoração (21.26): Todas as nações trazem sua glória e 
honra a ela. 

B. João descreve o que ele não vê (21.22-25, 27) 
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1.Não há Templo (21.22). 
2.Não há necessidade de sol (21.23-24). 
3.Não há portões fechados (21.25).    
4.Não há impureza ou mal (21.27). 
 

 
ESBOÇO DA SEÇÃO VINTE E DOIS (APOCALIPSE 22) 
João continua sua descrição da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, 
neste capitulo final. 
 
I. FATOS SOBRE A CIDADE (22.1-2, 3a-3b, 5a, 14, 17) 

A. Seu rio da vida (22.1-2a) 
B. Sua árvore da vida (22.2b, 14) 
C. Seu trono (22.3b) 
D.Sua pureza (22.3a)  
E. Sua luz divina (22.5a) 

  F. Seu convite a entrar (22.1 7) 
II. FATOS SOBRE OS CIDADÃOS (22.3c-4, 5b) 

A.Verão Jesus (22.4).  
B. Servirão a Jesus (22.3c). 
C.Reinarão com Jesus (22.5b). 

III. FATOS SOBRE CRISTO (22.6-7, 12-13, 16, 20) 
A. Sua autodescrição (22.13, 16): Jesus refere-se a si mesmo 
como: 
 1 . O  A I f a e o  Ômega (22.13a) 

2.O Primeiro e o Ultimo (22.13b) 
3.O Princípio e o Fim (22.13c) 
4. A Raiz e a Geração de Davi (22.16a)  
5. A brilhante Estrela da Manhã (22.16b) 

B. Sua provisão para os santos (22.6-7, 12, 20) 
1.Ele virá para nós (22.6-7, 12, 20). 
2.Ele nos recompensará (22.12b). 
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IV. FATOS SOBRE O CORRESPONDENTE (22.8-11, 18-19): O que João 

diz a respeito de si mesmo. 
A. Sobre sua adoração (22.8-9) 

1.Ele tenta adorar a criatura (22.8): João prostra-se e 
tenta adorar o anjo que está mostrando a Nova 
Jerusalém. 

2.Ele recebe ordem para adorar o Criador (22.9): Os 
anjos o instruem a adorar somente a Deus. 

B. Sobre seus escritos (22.10-11, 18-19) 
1.Ele não deve selar seus escritos (22.10). 
2.Todas as coisas continuarão como estavam (22.11). 
3.Somos alertados a não acrescentar nada a eles 
(22.18). 
4.Somos alertados a não tirar deles (22.19). 


