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Interpretando o Apocalipse – Por Pastor 

Luiz Antonio. 

 

VERSÍCULOS DE 12 A 16. 

 

12. “E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete 
castiçais de ouro”. 
13. “E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do homem, 
vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com 
um cinto de ouro”. 
14. “E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a 
neve, e os seus olhos como chama de fogo”. 
15. “E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido 
refinados numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas”.  
16. “E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma 
aguda espada de dois fios; e o seu rosto era como o sol, quando na 
sua força resplandece”. 
 

 

12. “E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete 

castiçais de ouro”. 

 

“...E virei-me para ver quem falava”. A voz poderosa “como de trombeta” 

que João ouviu anteriormente, faz lembrar a voz que Moisés ouviu no Monte 

Sinai, (Êx 19.19).  

É necessário sempre que os homens se virem de sua posição para 

verem o Senhor, tal foi também o caso de Moises: “E Moisés disse: Agora me 

virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima”. Êxodo 

3:3 

Quando João se vira para ver ele tem sua primeira visão: “sete castiçais 

de ouro”.  

No BEIT HÁ’ MIQUIDASH (o templo dos judeus) no santo lugar também 

havia um castiçal com sete braços, (Zc 4.2).  
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Na visão de João os castiçais representavam as sete igrejas, que agora 

são a luz do mundo (Mt 5.13). Na Nova Aliança o Senhor Jesus interpretou para 

João que os sete castiçais representam as “sete Igrejas” (v. 20). 

 

13. “E no meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do homem, 

vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com 

um cinto de ouro”. 

 

“...no meio”. Em cada cena do Apocalipse, Cristo sempre aparece como a 

“Figura Central”: no “meio”, pois a revelação é dele. Ele é visto no “meio” dos 

sete castiçais de ouro (1.13); no “meio” da igreja de Éfeso, em uma nova visão 

(2.1); no “meio” do trono (5.6); no “meio” do trono novamente numa visão 

posterior (7.17).  

Filho do homem. Este título é aplicado à pessoa de Cristo fazendo 

referência à sua humanidade (Jo 1.14).  

Cerca de 79 vezes esta expressão ocorre somente no Novo 

Testamento e com exclusividade, nos Evangelhos, e vinte e duas vezes no 

livro do Apocalipse.  

Em Ezequiel a frase (filho do homem) é empregada por Deus 91 vezes. 

Este título:  

Vestido até os pés. Esta veste comprida cobrindo todo o corpo do Senhor 

fala de sua santidade.  

Há também quem interprete esta visão de João como referindo-se  à sua 

autoridade judiciária (Roupa de Juiz). Nesse sentido o Apocalipse deve ser 

visto como o livro do juízo. A propósito as palavras “Juiz” e “Juízes” aparecem 

15 vezes no livro”. 

A veste comprida de Cristo era uma vestimenta talar, usada 

exclusivamente pelos sacerdotes e juízes no desempenho de duas funções.  
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“O cinto de ouro” cingido a altura do peito era também usado pelo 

sacerdote quando este ministrava no santuário. Quando o cinto está em volta 

do peito implica juízo sacerdotal.  

 

14. “E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a 

neve, e os seus olhos como chama de fogo”. 

 

“...sua cabeça e cabelos eram brancos”.  

O Senhor Jesus é o Filho do “Ancião de dias” de Daniel 7.9, e tem a 

mesma natureza do Pai.  

A expressão “...sua cabeça e cabelos eram brancos”, refere-se 

antropomórficamente1 à eternidade de Jesus. Além de referênciar sua honra.  

Entre o povo de Deus cabelos brancos significava honra. “A coroa de 

honra são as cãs...” (pv 16.31a). 

Esta passagem é similar a de Daniel 7.9: “Eu continuei olhando, até que 

foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou: o seu vestido era 

branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã...”.  

 

15. “E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido 

refinados numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas”. 

 

“...os seus pés, semelhante a latão”. No verso 11 Jesus está vestido de 

uma vestimenta talar2 (como a roupa do KADOL KOHEN - O Sumo Sacerdote). 

A sua veste “ia até aos pés”, mas não os cobria, pois João conseguiu vê-

los. João enfatiza que estes pés reluziam como se “tivessem sido refinados 

numa fornalha”. No campo espiritual realmente isso aconteceu com o Filho do 

                                                 

1 Antropomorfismo (Grego "Anthropos"/"homem" e "morphe", "forma") em forma 

humana.  É a atribuição de características e qualidades humanas à Divindade.  

 
2 Talar - que chega até os calcanhares. 
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homem durante a sua vida terrena. Jesus tinha os pés de um verdadeiro 

evangelista, “...Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz; 

dos que trazem alegres novas de salvação”. Romanos 10:15.  

Ele passou pela fornalha do sofrimento, e foi provado no fogo do juízo de 

Deus.  

 A sua voz como a voz de muitas águas. Em sentido geral, o Apocalipse 

é o livro de grandes vozes e são elas que trazem as mensagens: (Cf.1.10, 12, 

15; 3.20; 4.1; 5.2, 11, 12; 6.6, 7, 10; 8.13; 9.13; 10.3, 4, 7, 8; 12.10; 14.2, 7, 13 e 

15; 16.1, 17; 18.2, 4, 17; 18.2, 4, 22; 19.1, 5, 6, 17; 19.1, 5, 6, 17; 21.3).  

Em sentido similar, a voz do anjo, em Dn 10.6, se assemelhava à de “uma 

multidão”. Tal como aqui, a voz de Deus, em Ez 43.2, é como a de “muitas 

águas”. O autor continua atribuindo, o sentido da voz, a pessoa de Cristo, como 

aquilo que o Antigo Testamento, diz acerca de Deus Pai. Em Ap 14.2 repete-se 

o simbolismo da figura da voz como de “muitas águas”. Em Ap 19.6 a voz é a de 

uma “multidão” e também de “muitas águas” e de “grandes trovões”.  

 

16. “E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma 

aguda espada de dois fios; e o seu rosto era como o sol, quando na sua 

força resplandece”. 

 

“...na sua destra sete estrelas”. 

As sete estrelas na mão direita do Senhor, são interpretadas por Jesus 

como sendo os “sete anjos (pastores) das sete igrejas” da Ásia Menor. vers. 

20.  

“...uma aguda espada de dois fios”. Esta espada é sem dúvida a Palavra de 

Deus! Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que 

espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e 

das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 

coração. Hebreus 4:12   
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Seu rosto era como o sol.  

As igrejas são castiçais; seus ministros são estrelas; mas Cristo é o sol. 

 “Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e 

salvação trará debaixo de suas asas...” Malaquias 4:2.  

“E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, 

e as suas vestes se tornaram brancas como a luz”. Mateus 17:2 

Ele é para o mundo moral, o que o sol é para o mundo físico.  

A luz do rosto de Jesus Cristo é tal que na nova 

Jerusalém “não necessitarão de lâmpada nem de luz do 

sol...” porque “...o cordeiro é a sua lâmpada” (Ap 21.23; 

22.5).  

Num contexto geral, o rosto dos justos resplandece como o sol (Mt 13.43), 

o que também sucede no caso dos anjos (Ap 10.1). 

 

 

 


