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LIÇÃO 25 – INTERLÚDIO (cap. 10 – 11.14) 
 
1) INTRODUÇÃO  

a) Estrutura: entre a 6ª e a 7ª trombeta 
i) 10.1-2: o anjo forte traz um livrinho aberto do céu e pousa entre a terra e o mar;  
ii) 10.3-4a: o anjo forte e as vozes dos sete trovões;  
iii) 10.4b: João é proibido de escrever as vozes dos sete trovões; 
iv) 10.5-7: o anjo forte anuncia o tempo da revelação do mistério; 
v) 10.8-11: João recebe o livrinho aberto da mão do anjo forte e o come (profecia); 
vi) 11.1-2: João recebe uma cana para medir o templo de Deus;  
vii) 11.3-6: as duas testemunhas e seu poder e ministério; 
viii) 11.7-10: a besta do abismo mata as duas testemunhas e o povo comemora; 
ix) 11.11-13: ressurreição e arrebatamento das duas testemunhas;  
x) 11.14: anúncio do terceiro „ai‟ (sétima trombeta). 

b) Sétima trombeta: 11.15-19 
 

2) INTERLÚDIO: PRIMEIRA PARTE — o livrinho agridoce (10.1 – 11.2) 
a) Visão: “vi outro anjo” — trata-se de outra visão?  
b) Anjo forte: a descrição apela a todos os sentidos (visual, auditivo, sabor, movimento, 

ação, temperatura); o corpo colossal do anjo une céus, terra e mar; anuncia o fim;  
i) Aparência: a Bíblia nunca descreve a aparência dos anjos (exceto Dn 10.5; 12.5-6);  
ii) anjo poderoso: 3x em Ap (5.2; 10.1-2; 18.21); este é o único que desce do céu tra-

zendo um livro com profecias desconhecidas; vestido de „nuvem‟ (glória); rosto bri-
lhante indica seres sobrenaturais e os justos glorificados; não implica divindade (pa-
ralelos em Ez 1.26-28; Dn 12.6-7); pés sobre a terra e mar (10.2,5,8); terra e mar in-
dicam toda a criação terrena (as bestas sobem do mar e da terra). 

c) Trovões (10.3-4): após o grito do anjo, ocorrem 7 trovões (vozes); suas mensagens 
foram inteligíveis para João, porque ele pretende anotá-las, mas é interrompido (sur-
presa), sem explicação do motivo; Apocalipse não revela tudo; pode ser um septenário 
suspenso (o septenário das metades ½), que Deus suspende porque não houve arre-
pendimento (9.20-21); portanto, virá o juízo final “sem demora” (10.6-7). 

d) Juramento (10.5-7; pano de fundo Dn 12): mão erguida ao céu é juramento solene;  
e) Livro (10.2,8-10):  

i) 1ª ordem (10.8-10): João deve comer o livro; João recebe e come o livro, doce na 
boca e amargo no ventre; o livro não é para ler, mas para comer; o livro está aberto 
(pano de fundo em Ez 2.8-10);  

ii) 2ª ordem (10.11): João deve profetizar a “muitos povos, nações, línguas e reis”;  
iii) 3ª ordem (11.1-2): João deve medir (com um caniço) o santuário de Deus, o altar e 

seus adoradores; não deve medir o átrio exterior dado aos gentios. 
f) Tempo: 42 meses = 3,5 anos = 1260 dias. 
 

3) PARA REFLETIR:  
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