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Interpretando o Apocalipse – Por Pastor Luiz 

Antonio. 

 
VERSÍCULOS DE 2 A 7. 

 
 
2 O qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e 
de tudo o que tem visto. 3 Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as 
palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas; porque 
o tempo está próximo. 4 João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz 
seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 
sete espíritos que estão diante do seu trono; 5 E da parte de Jesus Cristo, 
que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis 
da terra. Àquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos 
pecados, 6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele glória e 
poder para todo o sempre. Amém. 7 Eis que vem com as nuvens, e todo o 
olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se 
lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Apocalipse 1:2-7 

 
 
2. “O qual testificou da Palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de 
tudo o que tem visto”. 

 

“...A Palavra de Deus”. A Palavra de Deus à qual João se refere é a palavra 
falada e escrita (Toráh e Nevyim – Lei e Profetas), um ex: como no Monte Sinai: 
primeiro Deus fala (Êx 20), depois escreve. “E deu a Moisés (quando acabou de falar 
com ele no monte Sinai) as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas 
pelo dedo de Deus”. (Êx 31.18).  

Em uma linguagem simples o “testemunho de Cristo” é o testemunho dado por 
Jesus Cristo em sua pureza, santidade, vida e obra, (João viu isso, por isso pode 
testemunhar).  

 

1 O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos 
olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da 
vida 2 Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e 
vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada; 
3 O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais 
comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus 
Cristo. 4 Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra.  

1 João 1, 1-4. 

 

3. “Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia*, 
e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo”. 

 

“...Bem-aventurado”. Esta é a primeira “Bem-aventurança” das sete que este 
livro narra (1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7,14).  
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Nesta primeira “Bem-aventurança” existe uma tríplice promessa do Senhor: “Bem-
aventurado aquele que lê (verbo no singular), e os que ouvem (plural) as palavras 
desta profecia, e guardam (plural novamente) as coisas que nela (singular) estão 
(plural) escritas; porque o tempo (do seu cumprimento) está próximo”.  

Guardar o que está escrito não é só memorizar que se leu, é obedecer, é praticar.  

(Ap 3.10), diz o que segue: “Como guardaste a palavra da minha paciência, 
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar 
os que habitam na terra”. 

 

4. “JOÃO, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça e paz seja convosco da parte 
daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante 
do seu trono”. 

 

“...João, às sete igrejas”. Três pontos importantes podem ser observados aqui: 

1 A saudação; “Graça e paz” – Graça fala da forma como Deus salva, por sua 
graça, não necessitando de nenhum mérito humano. Paz no meio da grande 
tribulação que viria sobre aqueles servos ouvir da boca do próprio Senhor que sua 
paz seria com eles era muito reconfortante. 

2 A eternidade de Deus;  (Ele é aquele que é, que era, e que há de vir), esse 
paráfrase encerra o sentido do nome do Eterno (YHWH), cuja raiz está no verbo Há 
ya – Ser. 

3 Os sete espíritos que estão diante do seu trono (o trono de Deus e do 
Cordeiro). Uma menção interpretativa aos sete espíritos de Deus está em Isaías 11:2  

“E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de 
entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de 
temor do Senhor”. 
 

Esta expressão é repetida nos capítulos 3.1 e 4.5. Ela está associada aos “sete 
olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra” (Zc 4.10).  

Significa: “...da parte do Espírito Santo em sua plenitude Septiforme”. O Novo 
Testamento fala em outras passagens, da pluralidade de funções do Espírito Santos 
(1 Co 12.11; 14.32; Hb 2.4). 

Em resumo, esta saudação vem do Deus Trino: o Pai saúda no v. 4 (aquele 
que era, e que há de vir). O Espírito Santo saúda (com suas sete manifestações de 
poder). Jesus, o Filho Eterno, completa esta saudação no v. 5. “...E da parte de Jesus 
Cristo...”  

A bênção de Deus no Decálogo também tinha uma forma tríplice: “O Senhor 
(Deus) te abençoe e te guarde. O Senhor (Jesus) faça resplandecer o seu rosto sobre 
ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor (o Espírito Santo) sobre ti levante o seu rosto, 
e te dê a paz” (Nm 3.24-26). 
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5. “E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos 
mortos e o príncipe dos reis da terra”. 

 

I. “...a fiel testemunha”. Este título pertence a Cristo por direito, pois ele não só 
é verdadeiro, mas é a própria verdade (Jo 14.6 e Ap 19.11). 

“...”a fiel testemunha...” descreve o relacionamento de Cristo com Deus enquanto 
Jesus esteve na terra. Como fiel profeta Ele jamais falhou em declarar todo o conselho 
de Deus. A palavra “testemunho significa alguém que vê, sabe e então fala; é uma 
palavra característica de João (ele a usa mais de 70 vezes em seus escritos)”. 

 

6. “E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai: a ele glória e poder para 
todo o sempre. Amém”. 

 

“...reis e sacerdotes”. O objetivo de Deus era fazer, de cada filho de Israel um 
“sacerdote”. “E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as 
palavras que falarás aos filhos de Israel”. (Êx 19.6), e evidentemente isso não pode 
ser cumprido, devido à desobediência e carnalidade deles. (Assim o direito sacerdotal 
foi conferido a Arão, seus filhos e descendentes). Hb 5.4. 

Esse direito foi conferido à tribo de Levi, em razão dessa tribo ter permanecido 
fiel ao Senhor quanto ao culto idólatra diante do bezerro de ouro (Êx 32.1-29).  

“No tocante ao “sacerdócio do crente”, devemos considerar os pontos 
seguintes:  

(a) Esse sacerdócio é-nos dado quando nos tornamos “filhos de Deus”. 

(b) Esse sacerdócio indica um acesso superior a Deus.  

(c) O crente, na qualidade de sacerdote, oferece um sacrifício superior: Seu 
próprio corpo, como um santuário para Deus. Rm 12.1; Fl 2.17; 2 Tm 4.6;  

Seu louvor fruto de seus lábios. Hb 13.15;  

Suas riquezas financeiras, que devem ser usadas para benefício do próximo. Hb 
13.16;  

(d) Na qualidade de sacerdote, o crente, tal como Cristo e o Espírito Santo, é um 
intercessor em favor de outros, 1 Tm 2.1-3;  

 

7. “Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o 
transpassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém”. 

 

I. “...vem com as nuvens”. Esta é a  “Parousia” (no grego “presença”), ou 
(segunda vinda) de Cristo, com poder e grande glória, e isso se dará sete anos após 
o arrebatamento de sua Igreja da terra (1 Ts 4.13-17). 

2. E todo o olho o verá. Será uma vinda VISÍVEL a todos. Virá para reinar e 
estar presente (parousia) por mil anos. “...Até os mesmos que o transpassaram”, o 
verão, estas palavras se referem ao povo de Israel, na época em que Jesus vier, pois, 
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os que literalmente crucificaram a Jesus no sentido literal, estão mortos a quase dois 
mil anos (Mt 26.64).  

 

 


