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Interpretando o Apocalipse – Por Pastor Luiz 

Antonio. 

“REVELAÇÃO de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus 

servos as coisas que brevemente devem acontecer; e pelo seu anjo as enviou, 

e as notificou a João seu servo”. Apocalipse 1:1 

 Numa visão hierárquica a revelação se dá assim: 

1. Deus 

2. Jesus Cristo 

3. seu anjo 

4. João seu servo  
5. seus servos 

 

I. “...Revelação de Jesus Cristo”. O vocábulo português “revelar”, vem do latim 

“revelare”, e é a tradução do termo hebraico “gãlô" e do termo grego “apokalyptõ” 

(substantivo, apokalypsis/revelação), que corresponde a “gãlô” na Septuaginta e no 

Novo Testamento.  

Os escritores clássicos traduziram a palavra “apocalipse” por 
“revelação”, e esta foi vertida para o latim com esse sentido, em 
razão de o verbo “revelar”, que frequentemente é empregado 
nas Escrituras ter este sentido. (Pv 11.13 e Dn 2.22, 28). 

 

A revelação tem 3 pontos principais:  

1 - A revelação de Deus informa aos homens o que ele está fazendo (presente),  

2 - O que fará (futuro). 

3 - E o que ele requer que os homens façam (presente/futuro). 
.  

O livro se compõe de: 22 capítulos, 404 versículos, 12000 palavras e 9 

perguntas.  

“A raça humana está teológicamente dividida em três partes: judeus, 

gentios e a Igreja e a Bíblia tem, uma mensagem para cada uma das três.  

O Antigo Testamento tratou dos judeus e dos gentíos, sem mencionar a Igreja 

específicamente. O Novo Testamento dá a mensagem específicamente para a Igreja, 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/1/1
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Já no último livro da Bíblia temos a palavra final de Deus para judeus, gentios e, 

a Igreja.  

Encontramos a Igreja no princípio do livro; Israel no meio; e as nações gentílicas 

no fim. 

O número sete com seus simbolísmos é bem presente no livro.  

Há sete cartas para sete igrejas, capítulos 1 a 3.  

Sete selos num livro que se encontra na mão direita de Deus, capítulo 5.  

Sete trombetas que anunciarão estranhos castigos, capítulos 8 a 11.  

Sete castiças de ouro nas mãos de Jesus, capítulo 1.  

Sete anjos (agentes humanos), capítulo 1.20...  

Sete anjos (agentes divinos), capítulos 8 a 16.  

Um Cordeiro com sete pontas e sete olhos, capítulos 1.4 e 4.5.  

Sete trovões, capítulo 10.3.  

Há também referência de um grande dragão vermelho com “sete cabeças”e 

“sete diademas”, capítulo 12.3.  

A Besta semelhante ao leopardo tinha “sete cabeças”, capítulo 13.  

No capítulo 17 do livro é-nos dito que a Besta tem “sete cabeças”.  

Há também “sete montes” e “sete reis”, capítulo 17.9-10.  

Para os remidos do Senhor, há também “sete bem-aventuranças” (1.3; 14.13; 

16.15; 19.9; 20.6; 22.7,14).  

Na metade final da septuagésima semana profética de Daniel (9.27), entra em 

ação sete personagens principais:  

(1) A mulher. Ap 12.1 e ss;  

(2) O dragão. Ap 12.3 e ss;  

(3) O menino. Ap 12.5 e ss;  

(4) Miguel, o Arcanjo. Ap 12.7;  

(5) A descendência da mulher. Ap 12.17;  
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(6) A Besta saindo do mar. Ap 13.1 e ss;  

(7) A Besta saída da terra. Ap 13.11 e ss.  

 

No capítulo 14, encontramos “sete visões”; visões separadas e completas em 

si mesmas: (vs. 1-5; vs. 6-7; vs. 9-12; v. 13; vs. 14-16; vs. 17-20).  

Há também sete promessas para “aquele que vencer” (2.7, 11,17,26; 

3.5,12,21).  

Há sete cores no “arco celeste”, capítulos 4 e 10.  

O AUTOR do Apocalipse é João. 

 O próprio autor diz que seu nome é JOÃO, descreve-se como “servo” de Deus 

(1.1), e como um dos “profetas” (22.9).  

DATA EM QUE FOI ESCRITO. Irineu e Eusébio1 afirmam categoricamente que 

o Apocalipse foi escrito no tempo de Domiciano. Esse testemunho foi aceito sem 

hesitação por Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo.  

A data fixada por esta escola de interpretação, é o ano 96 d.C. 

 

 

                                                 
1 (Ver Eusébio, História Eclesiástica III, 18,3 e Irineu, adv. Haer. V. 30.3). 


