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ESBOÇO DA SEÇÃO ONZE (APOCALIPSE 11) 
João vê as duas testemunhas de Deus desempenhando seu ministério de 
mil, duzentos e sessenta dias antes de serem mortas pelo anticristo. A 
sétima trombeta é tocada. 
 
 
I. O TEMPLO DE DEUS (11.1-2) 

A. A ordem (11 .Ia): João deve medir o santuário da Tribulação. 
B. A conta (11.1b): Ele deve enumerar os adoradores. 

Comentário: 
C. O pátio (11.2a): Ele deve excluir o átrio exterior, que foi dado aos 

gentios. 
D. O desprezo (11.2b): Os gentios pisarão a Cidade Santa por quarenta 

e dois meses. 
 
II.As DUAS TESTEMUNHAS DE DEUS (11.3-14) 

 
A. O ministério destas duas testemunhas (11.3-6) 

1.A duração de seu ministério (11.3): Elas profetizarão durante mil, 
duzentos e sessenta dias. 

2.A dedicação de seu ministério (11.4): Elas atuam como duas 
oliveiras e dois candeeiros de Deus. 

3.A devastação causada por seu ministério (11.5-6) 
a. Elas devoram seus inimigos com um fogo sobrenatural (11.5). 
b. Elas causam uma seca de três anos e meio (11.6a). 
c. Elas tornam a água em sangue (11.6b). 
d. Elas ferem a terra com pragas (11.6c). 

 
B. O martírio das duas testemunhas (11.7-10) 

1. O ser corrupto causa a morte delas (11.7-9) 
a. Quem ele é (11.7a): O próprio anticristo. 
b. De onde ele vem (11.7b): Do abismo. 
c.  O que ele faz (11.9b): Ele se recusa a permitir que qualquer 

pessoa enterre os corpos das testemunhas. 
d. Onde ele faz isso (11.8): Seus cadáveres estão nas ruas de 
Jerusalém. 
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 e. Por que ele faz isso (11.9a): Para mostrar completo menosprezo 
pelas duas testemunhas.  
2. A celebração posterior (11.10): O mundo inteiro se regozijará 
com a morte delas.  

 
C. A metamorfose das duas testemunhas (11.11-14) 

1. Ressurreição (11.11-12): Elas são arrebatadas ao céu. 
2. Destruição (11.13-14): Um terremoto destrói um décimo de 

Jerusalém, matando sete mil pessoas. 
 
III. A TROMBETA DE DEUS (11.15-19) 

 
A. O testemunho do céu (11.1 5-18): Todo o céu louva e adora a Deus 

ao som da sétima trombeta. 
1. Por seu reino universal (11.15-16). 
2. Em gratidão por seu grande poder (11.1 7). 
3. Por seus retos juízos (11.18) 

a. Ao recompensar os santos (11.18b)     
b. Ao punir os pecadores (11.18a, 18c) 

     
  B. O Templo no céu (11.19): João vê o Templo e a Arca da Aliança. 
 
 
 
 
ESBOÇO DA SEÇÃO DOZE (APOCALIPSE 12) 
João vê uma mulher e um dragão, que simbolizam a nação de Israel e 
Satanás. 
 
I. O ÓDIO ANTIGO DE SATANÁS POR DEUS E SEU Povo (12.1-5) 

A. Seu pecado inicial (12.3-4): Parece ser uma referência à sua queda 
original. 

B. Seu pecado em Belém (12.1-2, 4-5) 
1. A perseguição de  Satanás à nação de Deus (12.1-2). 
2. A perseguição de  Satanás ao Filho de  Deus (12.4b, 5b) 

a. O nascimento de Jesus (12.4a, 5a). 
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b.A ascensão de Jesus (12.5c). 
 
II. O ÓDIO FUTURO DE SATANÁS POR DEUS E SEU POVO (12.6-18) 
A. A mulher no deserto (12.6, 13-18): A mulher aqui é a nação de Israel. 

1.Israel será perseguida por Satanás durante a Grande 
Tribulação (12.13, 15, 17-18). 

2.Israel será protegida por Deus durante a Grande Tribulação 
(12.6, 14, 16). 

 
B. A guerra nos céus (12.7-12): Alguns crêem que isso ocorrerá no 

meio da Grande Tribulação. 
1.Os resultados (12.7-9) 

a. A derrota de Satanás (12.7-8): Miguel, o arcanjo, o derrotará. 
b.A destituição de Satanás (12.9): Ele será lançado na terra. 

2.A reação (12.10-12) 
a. Satanás se encherá de ira (12.10b, 12c). 
b.Os santos se encherão de alegria (12.10a, 11-12a). 

     c. Os pecadores se encherão de medo (12.12b). 
 
 
ESBOÇO DA SEÇÃO TREZE (APOCALIPSE 13) 
João vê duas bestas, uma do mar e outra da terra, simbolizando o 
anticristo e seu falso profeta. 

I. A BESTA DO MAR (13.1-10): É o anticristo.      
  A. Sua aparência (13.1-2) 

1. Ele tem dez chifres (cada um com uma coroa) e sete cabeças 
(cada uma com um nome blasfemo) (13.1). 

2. Ele se  parece com um leopardo, com pés de urso e boca como 
a de um leão (13.2a). 

 
B. Sua autoridade (13.2b): Ela vem do próprio Satanás. 
 
C. Seu (possível) assassinato (13.3a): Alguns crêem que ele será morto 

e ressuscitará. 
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D. Sua adulação (13.3b-4, 8): O mundo todo está maravilhado e o 
adora. 
 
E. Sua arrogância (13.5-6): Por um período de quarenta e dois meses, 

ele blasfema contra Deus. 
 
F. Suas ações (13.7, 9-10) 

1. Com relação ao povo de Deus (13.7a, 9-10) 
a. A crueldade (13.7a, 9-1 Oa): Ele persegue e derrota o povo 
de Deus. 
b. O desafio (13.1 Ob): O povo é exortado a mostrar resistência 
e fidelidade. 

2. Com relação a todas as pessoas (13.7b): Ele as governa, 
 
 
lI. A BESTA DA TERRA (13.11-18): Este é o falso profeta. 

 
A. Sua missão (13.11-12): Com aparência de cordeiro, mas a voz de 

dragão, ele força o mundo a adorar o anticristo. 
 
B. Seus milagres (13.13-15): Ele opera grandes milagres 

1. Ele faz descer fogo do céu (13.13). 
2. Ele dá vida a uma estátua (13.14-15): Essa estátua carrega a ima-

gem do anticristo. 
 
C. Sua marca (13.16-18) 

1. O que ela é (13.18): É o número 666. 
2. Onde ela está aplicada (13.16): Na mão direita ou na testa. 
3. Por que ela está aplicada (13.1 7): Ninguém é capaz de comprar 

ou vender sem ela. 

 

 

ESBOÇO DA SEÇÃO QUATORZE (APOCALIPSE 14) Os cento e quarenta e 
quatro mil cantam um cântico de louvor a Deus. João recebe uma prévia 
do Armagedom, quando Cristo retornará triunfalmente à terra e esmagará 
seus inimigos. 
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I. O CÂNTICO DOS REDIMIDOS DE DEUS (14-1.5) 
A. O que João vê (14.1) 

1. O Cordeiro de pé no monte  Sião (14.1 a). 
2. Os cento e quarenta e quatro mil de pé, ao lado dele (14.1 b). 

 
B. O que João ouve (14.2-5) 

1. Harpas celestiais (14.2) 
2. Hosanas celestiais (14.3-5): Os cento e quarenta e quatro mil 

agora entoam um cântico que mais ninguém consegue cantar. 
 
II. A MENSAGEM DOS ANJOS DE DEUS (14.6-12) 

 
A. A mensagem do primeiro anjo (14.6-7): "Temei a Deus, e dai-lhe 

glória; porque é chegada a hora do seu juízo; e adorai" a ele. 
 
B. A mensagem do segundo anjo (14.8): "Caiu a grande Babilônia". 
 
C. A mensagem do terceiro anjo (14.9-12) 

1. A súplica (14.9): Não receba a marca do anticristo. 
2. A penalidade (14.10-11): "Será atormentado com fogo e enxofre". 
3. A perseverança (14.12): O anjo insta para que o povo de Deus 

permaneça fiel. 
 
 
III.A SEGURANÇA DO ESPÍRITO DE DEUS (14.13): "Bem-aventurados os mortos 

que desde agora morrem no Senhor". 
 

IV.A COLHEITA DA CEIFA DE DEUS (14.14-20) 
A. O Juiz (14.14-15, 17-18a): O próprio Jesus é o ceifeiro, acompanha 

do por três anjos. 
 
B. Os réus (14.18b): Os não-salvos e os não-arrependidos da terra. 
 
C. O juízo (14.19-20) 

1.Os pecadores serão destruídos como uvas esmagadas no lagar 
(14.19). 
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2.O sangue deles escorrerá num fluxo de mais de 300 km, numa 
altura até a do freio dos cavalos (14.20). 

ESBOÇO DA SEÇÃO QUINZE (APOCALIPSE 15) 
Sete anjos preparam-se para derramar mais sete juízos na terra. João 
ouve um cântico de louvor a Deus dos que venceram o anticristo. 

 

I. O QUE JOÃO VÊ (15.1-2a, 6-7) 
A. Ele vê sete anjos (15.1 -2a, 6-7) 

1.Sua tarefa (15.1, 7): Eles devem derramar o juízo final de Deus, 
que consiste em sete taças cheias de ira. 

2.Sua aparência (15.6): Eles estão vestidos de linho puro e 
resplandecente. 

 
B. Ele vê um mar de fogo e vidro, onde estão aqueles que foram vito- 

riosos sobre o anticristo (15.2a). 
 
C. Ele vê um templo cheio de fumaça (15.5, 8) 

1.A entrada ao Santo dos Santos é aberta (15.5). 
2.O próprio Templo é fechado até  que o juízo das taças seja 

completado (15.8). 
 
II. O QUE JOÃO OUVE (15.2b-4): Ele ouve cânticos. 

A. Os cantores (15.2b): Aqueles que foram vitoriosos sobre o anticristo. 
 
B. Os cânticos (15.3-4): São cânticos de Moisés e do Cordeiro, louvan- 

do a Deus por sua justiça, eternidade, santidade e retidão. 

 

ESBOÇO DA SEÇÃO DEZESSEIS (APOCALIPSE 16) OS sete 
anjos derramam seus sete flagelos. 

I. O PRIMEIRO FLAGELO (16.1-2) 
A. O local (16.1-2a): Ele é derramado sobre a terra. 
B. A punição (16.2b): Horríveis úlceras malignas atingem aqueles que 

receberam a marca da besta. 
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II. O SEGUNDO FLAGELO (16.3) 

A. O local (16.3a): Ele é derramado sobre os mares. 
B. A punição (16.3b): As águas transformam-se em sangue, matando 

toda a vida nelas existente. 
 
III. O TERCEIRO FLAGELO (16.4-7) 

A. O local (16.4a): Ele é derramado sobre os rios e fontes. 
B. A punição (16.4b): Estas fontes de água potável também se transfor 

marão em sangue. 
C. A proclamação (16.5-7): O anjo agora anuncia o motivo para isso: a 

vingança do sangue dos mártires. 
 
IV. O QUARTO FLAGELO (16.8-9) 

A. O local (16.8a): Ele é derramado sobre o sol. 
 
B. A punição (16.8b): O sol castiga as pessoas com um calor  
abrasador. 
C. A perversão (16.9): Todos reagem a essa praga amaldiçoando a 

Deus e recusando a arrepender-se. 
 
V.O QUINTO FLAGELO (16.10-11) 

A. O local (16.10a): Ele é derramado sobre o trono da besta. 
 
B. A punição (16.10b): Todo o seu reino é imerso em trevas. 
 
C. A perversão (16.11): As pessoas novamente recusam a 
arrepender-se. 

 
VI. O SEXTO FLAGELO (16.12-16) 

A. O local (16.12a): Ele é derramado sobre o grande rio Eufrates, e sua 
água seca. 

 
B. A punição (16.12b-14, 16): Demônios enganam os reis do Oriente 

a colocar seus exércitos em marcha rumo ao Ocidente, 
atravessando o rio, preparando-se para o Armagedom. 
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C. A promessa (16.15): Uma bênção é prometida aqueles que prepa- 
ram seu coração para a volta de Cristo. 

 
VII. O SÉTIMO FLAGELO (16.17-21) 

A. O local (16.1 7a): Ele é derramado no ar. 
 
B. A punição (16.1 7b): Uma voz vem do Templo diz: "Está feito". 
 
C. A punição (16.18-2Ia) 

1.O maior terremoto da iiistória acontece nesse instante  
(16.18). 
2.Ele divide a Babilônia em três partes (16.19a). 
3.As grandes cidades do mundo caem (16.19b). 
4.I lhas fogem e montes são achatados (16.20). 
5.Pedras de mais de vinte quilos caem do céu (16.21 a). 

 
D. A perversão (16.21b): O povo, não arrependido, continua a amaldi 

çoar a Deus. 
 
 

Até a nossa próxima aula. Posteriormente acrescentarei comentários mais 
detalhares a este esboço.  

Pr. Josias Moura de Menezes 


