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Introdução

• O Apocalipse mexe com a imaginação das pessoas.

• Medo, fascínio e até loucura estão associados com o 

livro.



Desde muito tempo atrás…



Trier Apocalipse (800)



A mulher de Ap 12 (Bamberg 1000)



A mulher de Ap 12 (Trinity 12-15)



Leonor no Trinity Apocalipse



Joaquim de Fiore



O que significa “Apocalipse”?

• O livro começa com uma palavra: revelação de Jesus 

Cristo. Na língua grega, a língua original utilizada pelo 

autor, aqui está a palavra Apocalipse (Ἀποκάλυψις). 

Por isso esse livro ganhou esse nome. Apocalipse. 

Mas, o que significa Apocalipse? É o que está 

traduzido no nosso português: revelação. 

Literalmente, “tirar o véu”, revelar aquilo que está 

encoberto. Então, ao contrário de significar algo 

misterioso ou oculto, o Apocalipse é o que já foi 

revelado.



A natureza da visão

• O conceito da palavra “revelação” utilizada por João tem sua base 

em Daniel 2.

• Nabucodonosor teve o sonho e chamou os encantadores para que 

o revelassem. Porém, Nabucodonosor quis algo unusual. Ele 

desejou que tanto o sonho quanto o significado do sonho fossem 

esclarecidos pelos adivinhadores. Somente Daniel conseguiu isso: 

“Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite” (Dn 

2.19). Portanto, Daniel viu tanto os símbolos que faziam parte do 

sonho de Nabucodonosor, quanto o significado deles. Esta é uma 

boa definição para o que é o Apocalipse: Através da visão 

espiritual, João viu os símbolos pictóricos através de uma visão e 

recebeu a interpretação deles.



QUATRO ASPECTOS ESSENCIAIS 

DO APOCALIPSE DE JOÃO

• O USO DO ANTIGO TESTAMENTO

• O USO DE RECURSOS ARTÍSTICO-LITERÁRIOS 
(NÚMEROS, SIMBOLISMOS E REPETIÇÕES)

• A EXPLICAÇÃO DO EVANGELHO VITORIOSO

• O DESAFIO PARA QUE OS CRENTES SEJAM 
VERDADEIRAS TESTEMUNHAS DO 
EVANGELHO, E PAGUEM O PREÇO DISTO.



CONTA A VELHA 

HISTÓRIA..
• Através de uma impressionante visão espiritual, João viu figuras e 

símbolos no céu e na terra, os quais contam a totalidade da história do 
povo de Deus.

• Ele concentra-se nos dois momentos chaves desta história, ou seja, a 
primeira (já) e a segunda vinda (ainda não) de Cristo.

• Porém, é capaz de abranger em alguns momentos toda a odisséia do 
povo de Deus, da criação à consumação, do Jardim do Éden ao Novo 
Céu e Nova Terra.

• O livro têm sete divisões. Cada divisão ou seção conta essa grande 
história. Usando a técnica da repetição, ele conta a história outra vez, 
porém sempre acrescentando novos elementos, até completar o 
grande livro, ou a grande pintura.



A QUE PERÍODO ESPECÍFICO 

O APOCALIPSE SE REFERE?

• Ap 1.1: "Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para 

mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem 

acontecer”

• Ap 1:19 "Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e 

as que hão de acontecer depois destas”.

• Ap 4:1 "Depois destas coisas, olhei, e eis não somente 

uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que 

ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe 

para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois 

destas coisas".



Recursos literários



O Número 7



7 Bem aventuranças

• Apocalipse 1:3 Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras 
da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.

• Apocalipse 14:13 Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os 
mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem 
das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham.

• Apocalipse 16:15 Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que 
vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha.

• Apocalipse 19:9 Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são 
chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras 
palavras de Deus.

• Apocalipse 20:6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira 
ressurreição; sobre esses a segunda morte não tem autoridade; pelo contrário, serão 
sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos.

• Apocalipse 22:7 Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as 
palavras da profecia deste livro.

• Apocalipse 22:14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue 
do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas 
portas.



7 referências à vinda iminente

• Apocalipse 1.1 Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos 
seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por 
intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João.

• Apocalipse 2.16 Portanto, arrepende-te; e, se não, venho a ti sem demora e 
contra eles pelejarei com a espada da minha boca.

• Apocalipse 3.11 Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém 
tome a tua coroa.

• Apocalipse 22.6 Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O 
Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos 
seus servos as coisas que em breve devem acontecer.

• Apocalipse 22.7 Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que 
guarda as palavras da profecia deste livro.

• Apocalipse 22.12 E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que 
tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.

• Apocalipse 22.20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente, 
venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! 



7 referências à Palavra de Deus

• Apocalipse 1:2 o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, 
quanto a tudo o que viu.

• Apocalipse 1:9 Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na 
perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra 
de Deus e do testemunho de Jesus.

• Apocalipse 6:9 Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas 
daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do 
testemunho que sustentavam.

• Apocalipse 17:17 Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu 
pensamento, o executem à uma e deem à besta o reino que possuem, até que se 
cumpram as palavras de Deus.

• Apocalipse 19:9 Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que 
são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as 
verdadeiras palavras de Deus.

• Apocalipse 19:13 Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se 
chama a Palavra de Deus;

• Apocalipse 20:4  Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi 
dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do 
testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, 



7 referências ao Todo-Poderoso

• Apocalipse 1:8  Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e 
que há de vir, o Todo-Poderoso.

• Apocalipse 4:8 E os quatro seres viventes,; não têm descanso, nem de dia nem de 
noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele 
que era, que é e que há de vir.

• Apocalipse 11:17  dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e 
que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.

• Apocalipse 15:3  e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do 
Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-
Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações!

• Apocalipse 16:7  Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-
Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.

• Apocalipse 19:6  Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas 
águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o 
Todo-Poderoso.

• Apocalipse 21:22  Nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus 
Todo-Poderoso, e o Cordeiro.



Uso implícito do 7

• Há um padrão de sete na composição dos cânticos: 
“proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que 
foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e 
força, e honra, e glória, e louvor” (Ap 5.12). 

• Em Apocalipse 7.12, outra vez: “dizendo: Amém! O 
louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e 
a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, 
pelos séculos dos séculos. Amém!”. 

• Tanto o Cordeiro, quanto o próprio Deus são exaltados 
com cânticos que atribuem sete expressões similares 
de adoração. 



7 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 Número 4

• Apocalipse 4:6 Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao 
cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes 
cheios de olhos por diante e por detrás.

• Apocalipse 7:1 Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, 
conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento 
soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma.

• Apocalipse 7:2 Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus 
vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado 
fazer dano à terra e ao mar,

• Apocalipse 9:13 O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 
quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus,

• Apocalipse 9:14  dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os 
quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates.

• Apocalipse 20:8  e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, 
Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a 
areia do mar.



O Número 4

• Apocalipse 5:9 e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és 
de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e 
com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de 
toda tribo, língua, povo e nação. O mesmo padrão ocorre em 
Apocalipse 13.7; 14.6.

• Apocalipse 5:13  Então, ouvi que toda criatura que há no céu 
e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que 
neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e 
ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio
pelos séculos dos séculos.

• Apocalipse 6:8 E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu 
cavaleiro, sendo este chamado Morte; e o Inferno o estava 
seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da 
terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e 
por meio das feras da terra.



O Número 4

• Apocalipse 9:21  nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, 
nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus 
furtos.

• Apocalipse 10:11  Então, me disseram: É necessário que ainda 
profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.

• Apocalipse 16:18  E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e 
ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há 
gente sobre a terra; tal foi o terremoto, forte e grande. O mesmo 
padrão ocorre em Apocalipse 4.5; 8.5; 11.19.

• Apocalipse 18:22  E voz de harpistas, de músicos, de tocadores de 
flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de 
qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá 
o ruído de pedra de moinho.



O Número 3
• três quartos de cevada (6.6); 
• três anjos (8.13); 
• três pragas de fogo, fumaça e enxofre (9.18); 
• três espíritos imundos (16.13); 
• a grande cidade foi dividida em três partes (16.19);
• três portões de cada lado: leste, norte, sul, oeste (21.13). 
• A série de três se refere à Deidade com o tríplice clamor 

das criaturas viventes, dizendo ‘Santo, santo, santo’ (4.8); 
• e uma descrição do poder de Deus que era, que é e que 

há de vir (4.8; ver 1.4,8). 



O Número 6

• As maiores atividades julgadoras de Deus sobre 
o mal acontecem nas sequências de seis. 

• No sexto selo (Ap 6.12–17), 

• na sexta trombeta (Ap 9.13–21), 

• na sexta taça (Ap 16.12–16). 



O Número 10

• o diabo iria perseguir a igreja de Esmirna por dez dias (Ap 
2.10)

• O dragão tem dez chifres (Ap 12.3).

• A besta que emerge do mar tem dez chifres e dez 
diademas (Ap 13.1).

• Esses dez chifres representam dez reis que estão do lado 
das forças do mal (Ap 17.12).

• O número do exército da cavalaria maligna é “vinte mil 
vezes dez milhares” (Ap 9.16).

• E o número de anos que o dragão fica preso é mil (dez 
vezes mil).      



O Número 12

• 12 referências aos 24 anciãos (12+12)
• Apocalipse 7.5–8 narra a atividade angélica de selar os 

escolhidos de Deus. São doze mil de cada tribo de Israel, 
chegando ao número cento e quarenta e quatro mil. 

• A cidade santa, a Nova Jerusalém tem doze portas e doze 
anjos (Ap 21.12), sua muralha tem doze fundamentos com 
os nomes dos doze apóstolos (Ap 21.14), seu tamanho 
quadrangular tem doze mil estádios (Ap 21.16: um cubo 
perfeito em múltiplos de doze), e, no meio de sua praça, 
na visão final, está a árvore da vida produzindo doze 
frutos 



Referências Cruzadas

• Um exemplo interessante é o emprego das expressões 
“alfa e ômega, princípio e fim”. 

• Apocalipse 1.8: Deus diz: “Eu sou o Alfa e o Ômega”. 

• Apocalipse 1.17 e 2.8: Jesus diz “Eu sou o primeiro e o 
último”. 

• Apocalipse 21.6: Deus fala, juntando as duas expressões: 
“Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim”. 

• Apocalipse 22.13: Para finalizar, Jesus diz: “Eu sou o alfa e 
o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim”.



O uso do AT






