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LIÇÃO 10 – TEOLOGIA DO LIVRO
1) INTRODUÇÃO
a) Teologia do Apocalipse: O que podemos aprender sobre Deus e sobre outros
temas teológicos no livro de Apocalipse? O que teríamos deixado de aprender se
não fosse o livro de Apocalipse?
b) Objetivo: destacar temas teológicos do livro de Apocalipse (baseado no
comentário de Apocalipse, de Grant Osborne).
2) VITÓRIA DE CRISTO E DERROTA DO MAL
a) Vitória: de Cristo e sua Igreja sobre o maligno; Cristo é o vitorioso, conquistador
(1.18; 2.8; 5.9ss; 6.2; 11.15; 12.9ss; 14.1, 14; 15.2ss; 19.16; 20.4; 22.3). Ele vence
a morte, o dragão, a besta, o falso profeta e os adoradores da besta.
b) Objetivo: demonstrar que as coisas não são o que parecem; a besta parece
vitoriosa, porém caminha para a destruição.
c) Derrota de Satã: adversário e acusador (12.10), enganador; no final, o
adversário será derrotado (20.10).
a) Guerra cósmica: no cap. 1.12-20, Cristo é apresentado como um guerreiro
divino; as expressões “espada afiada” ou “espada de dois gumes” se referem a
armas de guerra. O tema da guerra evoca as ideias de Deus como o protetor do
seu povo no AT. Há muitas referências a perseguição e martírio dos cristãos.
b) Assim como Cristo morreu e venceu a morte, assim também os mártires vencem
o maligno por sua morte fiel ao testemunho de Jesus (12.11; 13.7); o sangue dos
mártires está diante de Deus (6.9), que promete vingá-los (6.10). A guerra narrada
nos cap. 12 e 13 termina com a intervenção de Deus (12.6,13-17).
3) JUSTIÇA DE DEUS
a) Teodiceia: Deus é justo; seus juízos são necessários; a justiça é retributiva
(“segundo as suas obras”); o bem será eterno e o mal será derrotado.
b) Missão: haverá discípulos de todas as línguas, tribos e nações, o que demonstra
que o “evangelho eterno” (14.6,7) será aceito por muitos povos.
4) ECLESIOLOGIA
a) Perseverança dos santos: Jesus, fiel testemunha (1.5), é o modelo de
perseverança dos santos; João é o companheiro de tribulação (1.9); as cartas
terminam com a chamada aos “vencedores” (vitoriosos), que herdam as
promessas escatológicas (2.7,11,17,26; 3.5,12,21).
b) Adoração: a linguagem de adoração está no livro todo; há diversos exemplos de
adoração (cap. 4, 5, 7, 15, 19).
5) PARA REFLETIR:

