
Introdução: Material de apoio.
Bible project- Playlist How to read the bible?
Apocalipse- Legendas em português
Playlist New Testament - Apocalipse part 1 e 2. (legendas em 
português).
Comentário bíblico Hernandes Dias Lopes- Apocalipse. 
Aplicativo Frontier Alliance International (FAI). Português. 
Playlist Leandro Lima- Apocalipse (Youtube) e a “A grande 
batalha escatológica” (Leandro Lima).
O Drama da Escritura. Michael Goheen
The Pilgrim.

 Porque estudar Apocalipse: Apocalipse 1:1-3.
'Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar 
aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o 
seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá 
testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o 
testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras 
desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que 
nela está escrito, porque o tempo está próximo. '
Apocalipse 1:1-3.



O estudo de Apocalipse incentiva-nos à santidade, encoraja-
nos no sofrimento e nos leva a adorar Aquele que está no 
trono (2 Pe 3:12).
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.

 O propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a 
igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O 
livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. A 
eles é dito: Que Deus vê suas lágrimas (7:17; 21:4); suas 
orações produzem verdadeiras revoluções no mundo (8:3-4); 
sua morte é preciosa aos olhos de Deus (14:13); sua vitória é 
assegurada (15:2); seu sangue será vingado (6:9; 8:3); seu 
Cristo governa o mundo em seu favor (5:7-8) e seu Cristo 
voltará em breve (22:17).



O livro de Apocalipse trata do triunfo de Jesus e de Sua igreja. Este livro mostra 
que a história não caminha para o caos nem está dando voltas cíclicas, mas 
avança para um fim glorioso, a vitória completa de Cristo e da Sua igreja. O povo 
de Deus precisa confiar que o seu Cristo vive e reina eternamente. Ele é quem 
governa o mundo a favor da sua igreja.

 Os destinatários do livro de Apocalipse
Apocalipse foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o 
martírio na época do apóstolo João. Houve grandes perseguições nos primeiros 
séculos contra a igreja. Muitos imperadores romanos perseguiram cruelmente a 
igreja tais como Nero (64 d.C.), Domiciano (95 d.C.), Trajano (112 d.C.), Marco 
Aurélio (117 d.C.), Sétimo Severo (fim do segundo século), Décio (250 d.C.) e 
Diocleciano (303 d.C.).

 O livro de Apocalipse foi enviado às sete igrejas da Ásia Menor. Havia mais de 
sete igrejas na Ásia Menor. Mas quando Jesus envia carta às sete igrejas, 
significa que Ele envia Sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares, 
em todos os tempos.
“As sete igrejas são representativas das demais igrejas na província da Ásia e, 
possivelmente, em todo o Império Romano. Procurando aplicar as grandes 
verdades espirituais do Apocalipse à era atual, não será demais dizer que estas 
igrejas são representativas das igrejas de hoje”.
Edward McDowell.

 Por fim entendemos que este livro é destinado a todos os cristãos em todos os 
tempos. Ele é um livro encorajador para todos os cristãos, em todos os tempos, 
de todos os lugares. Ele 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.



O tema do livro de Apocalipse
O tema do livro de Apocalipse é a vitória de
Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus
  seguidores (17:14). A intenção do livro é mostrar que as coisas não são 
como parecem ser*. O diabo, o mundo, o anti-cristo, o falso profeta e todos 
os ímpios perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará. Cristo é 
sempre apresentado como vencedor e conquistador (1:18; 5:9-14; 6:2; 
11:15; 19:9-11; 14:1,14; 15:2-4; 19:16; 20:4; 22:3).
 
 Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a 
Babilônia e os ímpios.
A igreja perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando martírio, é 
vencedora (7:14; 22:14; 15:2). Os juízos de Deus mandados para a terra 
são uma resposta Dele às orações
dos santos (8:3-5). •

 A interpretação do livro de Apocalipse
Há três formas principais de interpretação do livro de Apocalipse:
A interpretação preterista.
Segundo essa escola, tudo o que é profetizado no livro de Apocalipse já 
aconteceu. George Ladd diz que do ponto de vista preterista a Roma 
imperial era a besta do capítulo 13 e a classe sacerdotal asiática que 
incentivava o culto a Roma era o falso profeta. O livro narra apenas as 
perseguições sofridas pela igreja pelos judeus e imperadores romanos. O 
livro cumpriu seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja do primeiro 
século. Essa escola falha em não ver o livro como uma mensagem 
profética pertinente a toda a história da igreja.



A interpretação futurista.
Tudo o que é profetizado no livro a partir do capítulo 4 tem a ver com os últimos 
dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. O ponto de vista futurista 
divide-se em duas correntes: a moderada, ou pré-milenismo histórico e a extrema, 
ou pré-milenismo dispensacionalista. Embora haja grandes divergências de 
interpretação entre essas duas vertentes hermenêuticas, elas concordam que o 
propósito do livro de Apocalipse é descrever a consumação do propósito redentor 
de Deus no fim dos tempos. Essa escola não faz justiça ao livro, que foi uma 
mensagem atual, pertinente e poderosa para todos os crentes em todas as 
épocas. na Igreja,
a verdadeira Igreja, a Igreja invisível, a Igreja espiritual. •
    
 A escola futurista esvazia o caráter consolador deste livro para os crentes 
primitivos. Um dos aspectos mais vulneráveis da interpretação futurista é que ela 
relega ou transfere o Reino para o futuro. A verdade incontroversa das Escrituras é 
que já fomos feitos um reino; o reino já veio.
“A igreja faz parte do reino; já estamos no reino. Não é correto relegar o reino ou 
transferi-lo para o futuro. O reino de Deus já se acha presente e o reino de Deus 
está vindo. Está ainda por vir de forma visível, externa, mas já está aqui. O reino 
de Deus está onde Cristo reina e Ele reina (sobre tudo e sobre todos)”.
Martyn Lloyd-Jones.

 A interpretação histórica.
Este método encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história 
da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Assim, o livro de Apocalipse é 
uma profecia da história do Reino de Deus desde o primeiro advento de Cristo até 
o segundo advento. O livro é rico em símbolos, imagens e números; ele está 
dividido em sete seções paralelas progressivas; sete candeeiros, sete selos, sete 
trombetas e sete taças.



As Sete Seções Paralelas.
• • • • • • •
Cristo e os Sete Candeeiros (Ap 1-3). O Cordeiro e os Sete Selos (Ap 4-7). As sete 
trombetas (Ap 8-11).
O dragão e as sete vozes (Ap 12-14). As sete taças (Ap 15-16).
As sete visões de julgamento (Ap 17-19) As sete visões da consumação (Ap 20-22).

 O paralelismo expresso nos três grupos (selos, trombetas e taças) sugere que o 
escritor não está apresentando uma seqüência cronológica, mas, sim, diferentes 
aspectos dos mesmos eventos. Essa característica é ainda mais enfático quando 
notamos as freqüentes referências indiretas e diretas ao juízo final (1:7; 6:16; 7:17; 
11:18; 14:15,16; 16:17-21; 19:11-21; 10:11-15).

 Correntes de interpretação do livro de Apocalipse: 1. Pós-Milenista.
Os pós-milenistas ensinam que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo 
período de retidão e paz, chamado milênio. O milênio se encerrará com a segunda 
vinda de Cristo, a ressurreição e o julgamento final. O pós-milenismo crê que o 
mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento, 
produzindo um crescimento espantoso da igreja a ponto da terra encher-se do 
conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar.

 A dificuldade que pessoalmente encontro no ponto de vista pós-milenista é que 
parece haver um ensino tão claro nas Escrituras que longe de haver uma era áurea 
perto do fim, haverá um tempo de grande tribulação, quando a Igreja será sujeitada 
a terríveis provações, e haverá pavorosa e terrível guerra. Aliás, existe um versículo, 
uma declaração, que, até onde a compreendo, é suficiente para eliminar o ponto de 
vista pós-milenista. E Lucas 18:8, onde nosso Senhor diz: “Contudo, quando vier o 
Filho do homem, achará, porventura, fé na terra?” E fé ali significa a fé [...]. Sinto, 
pois, que sobre tais bases não posso aceitar a interpretação pós-milenista.



2. Pré-Milenismo Histórico.
Ensinam os pré-milenistas que a segunda vinda de Cristo não seguirá, 
mas precederá o milênio. O Pré-Milenismo foi a posição oficial da Igreja 
Primitiva até o quarto século 2. Os pais da Igreja como Justino, o mártir, 
Tertuliano, Lactâncio, Papias, Irineu e Hipólito, escreveram sobre a 
tribulação pela qual a igreja passaria.

 3. O Dispensacionalismo (Pré-milenista).
Descreve a vinda de Cristo antes do milênio, consistindo de dois estágios: 
-O primeiro, um arrebatamento secreto removendo a igreja antes da 
Grande Tribulação devastar a terra; -O segundo, Cristo vindo com Seus 
santos para estabelecer o reino.

 Um dos grandes destaques da interpretação dispensacionalista é a 
distinção entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Para os 
dispensacionalistas a segunda vinda de Cristo será em dois turnos: a 
vinda secreta para a igreja, o arrebatamento e a vinda visível com a 
igreja, a segunda vinda.

 “No arrebatamento Jesus vem receber a Igreja no fim da dispensação 
atual, mas não chegará à terra. E a Igreja, os santos mortos 
ressuscitados, os vivos transformados, todos arrebatados, que saem ao 
encontro dEle no ar... Na segunda vinda, depois de alguns anos Ele vem 
para a terra a fim de estabelecer o Seu reino messiânico”.

George E. Henderlite.



4. Amilenista
Os amilenistas não crêem num milênio literal. Eles crêem que o 
milênio é um período indeterminado que vai da primeira à 
segunda vinda de Cristo.
O termo Amilenismo não é muito feliz, pois sugere que os 
amilenistas não crêem no milênio ou não levam em conta os 
primeiros seis versículos de Apocalipse 20, que falam de um 
reino de mil anos.

 O amilenismo crê que o milênio está hoje em processo de 
realização. Ele vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Talvez 
o melhor termo para essa corrente seja “milenismo realizado”. 
Vivemos hoje a tensão entre o “já” e o “ainda não”.Já estamos no 
Reino, mas ainda não na sua plenitude. O Reino já chegou. Ele 
está dentro de nós, mas ainda não na sua consumação final.

 O livro de Apocalipse não deve ser visto como uma mensagem 
que registra os fatos em ordem cronológica e linear. As mesmas 
verdades principais são repetidas em sete seções paralelas e 
progressivas. O nome para isso é Paralelismo Progressivo.



As Sete Seções Paralelas.
• • • • • • •
Cristo e os Sete Candeeiros (Ap 1-3). O Cordeiro e os Sete Selos 
(Ap 4-7). As sete trombetas (Ap 8-11).
O dragão e as sete vozes (Ap 12-14). As sete taças (Ap 15-16).
As sete visões de julgamento (Ap 17-19) As sete visões da 
consumação (Ap 20-22).

 Essas sete seções estão agrupadas em duas divisões principais: 
(Capítulos 1-11) e (Capítulos 12-22).
A primeira descreve a perseguição do sistema do mundo e dos 
próprios ímpios contra a igreja e a segunda a perseguição do 
dragão e seus agentes.
Nos capítulos 1-11 de Apocalipse vemos o conflito entre os 
homens, ou seja, entre os crentes e os incrédulos. O mundo 
ataca a igreja. A igreja sai vitoriosa; é vingada e protegida.

 Nos capítulos 12-22, este conflito tem um significado mais 
profundo. E a manifestação exterior do ataque do diabo contra o 
Filho Varão. O dragão ataca a Cristo, sendo rechaçado, dirige 
toda sua fúria contra a igreja. Para ajudar-lhe usa as duas bestas 
e a grande meretriz, mas todos esses inimigos da igreja são 
derrotados no fim.



Primeira Seção 

(1-3) - Os sete candeeiros
Qual é a lição dessa seção? Cristo tem o controle da igreja em Suas mãos. Encontramos 
aqui uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar (1:5-7). A morte e 
ressurreição de Cristo são o começo da era cristã, e a Sua segunda vinda é o término 
desta era. Nesta seção temos apenas um mero anúncio da segunda vinda para o juízo 
(1:7), mas nenhuma descrição do juízo.

 Segunda Seção 

(4-7) - Os sete selos
Qual é a mensagem dessa seção?
Cristo tem o controle da história em Suas mãos (5:5). Contemplamos Sua morte (5:6), 
mas essa seção encerra-se com uma cena da segunda vinda de Cristo (6:6-12 e 7:9-17). 
Notemos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda (6:16-17), ao mesmo 
tempo a felicidade dos salvos (7:16-17).
A segunda seção é uma reiteração da primeira. Sua revelação vai do princípio ao fim dos 
tempos, ao juízo final. Mais uma vez nos é mostrada a diferença entre os remidos e os 
perdidos. Nesta segunda seção, o juízo final não é meramente anunciado, mas 
definitivamente introduzido. Os ímpios estão aterrados pelo fato
de terem que comparecer perante o Juiz. •

 Terceira Seção 

(8-11) - As sete trombetas
Nesta seção vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado com o 
Senhor como nosso sumo- sacerdote (8:3-5), avançamos até o juízo final (10:7; 11:15 19). 
Uma vez mais estamos tratando das mesmas coisas: O Senhor e Sua igreja e o que lhes 
sucede no mundo, o juízo final, os redimidos e os perdidos. As trombetas são avisos antes 
do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir finalmente, ele 
sempre avisa e oferece oportunidade de arrependimento. Nesta seção introduzem-se o 
juízo final e o gozo dos remidos.



Quarta Seção 

(12-14) - A tríade do mal
Novamente voltamos ao início, ao nascimento de Cristo (12:5). Depois 
vem a perseguição do Dragão a Cristo e à igreja (12:13). Ele levanta a 
besta e o falso profeta. Finalmente, vem a cena do juízo final (14:8). Em 
Apocalipse 14:14-20 há uma cena clara do juízo final.

Quinta Seção 

(15-16) - As sete taças
Descreve as sete taças da ira de Deus, representando a visitação final da 
Sua ira sobre os que permanecem impenitentes. Uma vez mais a cena 
começa no céu relatando o
Cordeiro com Seu povo. Mas no capítulo 16
vemos uma espantosa descrição do juízo
(16:15,20). Aqui a destruição é completa. •

 Sexta Seção 

(17-19) - A derrota dos agentes do Dragão
Essa seção é um relato da destruição dos aliados do Dragão: A meretriz, 
a besta, o falso profeta e os seguidores da besta. Ao mesmo tempo em 
que a meretriz, a falsa igreja, está sendo destruída, a igreja é 
apresentada como esposa de Cristo (19:20). A grande festa das núpcias 
ocorre; o juízo final é relatado outra vez e uma grande distinção entre 
redimidos e perdidos ocorre novamente. No capítulo 19 há uma descrição 
detalhada da
gloriosa vinda de Cristo (19:11-21).



Sétima Seção 
(20-22)

Essa seção mostra o Reinado de Cristo com os santos depois da 
segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda e não de 
pois da segunda vinda. Então, temos a descrição do juízo final 
(20:11-15). Após isso, vemos os novos céus e a nova terra e a 
igreja reinando com Cristo para sempre.
Apesar dessas seções serem paralelas, elas são também 
progressivas. A última seção leva-nos mais além do que as outras. 
Apesar do juízo final já ter sido anunciado em (1:7) e brevemente 
descrito em (6:12-17), não é apresentado detalhadamente senão 
quando chegamos em (20:11-15). Apesar do gozo final dos 
redimidos já ter sido insinuado em (7:15-17), não encontramos 
uma descrição detalhada senão quando
chegamos em (21:1-22:5). Aqui está o clímax glorioso deste livro!


