
TEMA: APOCALIPSE PÉ NO CHÃO 

Prof. Eliseu GP (eliseugp@yahoo.com.br) — canal: https://www.youtube.com/channel/UC7fLvblK2VUrTsyc1Xta3pQ 

Fanpage (facebook): Escola Bíblica Digital (https://www.facebook.com/ebdescolabiblicadigital/) 

 
LIÇÃO 1 – INTRODUÇÃO E CONCEITOS  

1) INTRODUÇÃO GERAL SOBRE O CURSO 

a) Tema: Apocalipse pé no Chão 

b) Duração prevista: 45 encontros. 

c) Data e horário: domingos, das 10h às 11h30. 

d) Público-alvo: aberto, sem restrições; não é necessário ter conhecimento prévio.  

e) Programa:  

i) Conceitos importantes: apocalipse, revelação, profecia, apocalipsismo, escatologia, fim, 

história, tempo, determinismo. 

ii) História da interpretação do Apocalipse: desde o período do NT até o século XX, destacando 

a contribuição da teologia latino-americana.   

iii) Aspectos introdutórios de Apocalipse: autoria, datação, destinatários, contexto histórico, 

propósito, estrutura e gênero literário (visão e fontes).   

iv) Estudo sistemático do Apocalipse: por camadas temáticas.  

f) Metodologia: leitura alternativa do Apocalipse a partir de autores da América Latina.   

g) Delimitações:  

i) não é um estudo exegético, detalhado, capítulo por capítulo, de Apocalipse;  

ii) não é objeção/contestação das principais teorias do Apocalipse;   

h) Justificativa: o futuro é tema de interesse essencial de todo ser humano;  

i) Propostas escatológicas: capitalista, comunista e escapista.  

j) Atitudes frente ao estudo do Apocalipse: (1) muito interesse ou (2) desinteresse/medo.  

k) Bênção e advertência: é o único livro que oferece uma bênção e uma maldição/advertência:  

i) Benção: “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” (Ap 1.3). 

ii) Advertência: não acrescentar, nem omitir palavras do livro (Ap 22). 

l) Objetivo do curso: vincular a apocalíptica cristã à vida da igreja como meio de resistência. 

2) CONCEITO: APOCALIPSE  

a) Etimologia: transliteração do grego ‘apokalypsis’, do v. ‘apokalyptō’, ‘apo’ + ‘kalypto’.  
i) ‘apó’: preposição equivalente a ‘de’ (origem), ‘desde’, ideia de afastar (p.ex., “arranca-o e 

lança-o de ti”, Mt 5.29; “corta-a e lança-a de ti”, Mt 5.30);  

ii) ‘kalypto’: verbo, significa cobrir, esconder, ocultar; p.ex., “pois não há nada encoberto” (Mt 

10.26); “cobre com um vaso” (Lc 8.16); “Cobri-nos” (Lc 23.30); “se o nosso evangelho ainda 

está encoberto” (2Co 4.3); “para os que se perdem que está encoberto” (2Co 4.4); “cobrirá 

multidão de pecados” (Tg 5.20; 1Pe 4.8).  

b) Significado: ‘apocalipse’ significa revelação, descoberta, manifestação. 

c) Imagens: remover o véu da frente dos olhos (ver 2Co 3.13-16); abrir as cortinas num teatro.  

i) Texto ilustrativo: o texto citado abaixo não se refere ao sentido próprio de ‘apocalipse’, mas 

ilustra a imagem da ‘revelação’ — por o véu (cobrir) e tirar o véu (descobrir).  

ii) 2Co 3.13-16: “E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que 

os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os 

seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do 

velho testamento, o qual foi por Cristo abolido; E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está 

posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará”. 

d) Ocorrências no NT: 

i) v. ‘apokalipto’: “não há nada encoberto que não venha a ser revelado” (Mt 10.26); “que 

ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos” (Mt 11.25ss; 

Lc 10.21s); “não foi carne e sangue quem to revelou” (Mt 16.16); “o Filho do homem se 

manifestar” (Lc 17.30); “a justiça de Deus se revela no evangelho” (Rm 1.17);  
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ii) subst. ‘apokalipsis’: “luz para revelação aos gentios” (Lc 2.32); “dia da [...] revelação do 

justo juízo de Deus” (Rm 2.5); “aguarda a revelação dos filhos de Deus” (Rm 8.19); “revelação 

do mistério” (Rm 16.25); Paulo recebeu o evangelho “mediante revelação” (Gl 1.12; 2.2);  

e) Análises: 

i) ‘Apocalipse’ não está associado a catástrofes e tragédias, mas à revelação [de Deus].  

ii) ‘Apocalipse’ está associado ao ato de revelar e ao revelador e NÃO ao que é revelado; o 

conteúdo da revelação pode incluir ‘tragédias’, mas não deve ser reduzido a isso.  

iii) Apocalipse (revelação) pressupõe ‘ocultamento’: o que está oculto?  

3) CONCEITO: REVELAÇÃO  

a) Etimologia: ‘re’ (para trás) + ‘velo’ (véu).   
b) Significado: deixar ver o que estava oculto (encoberto); manifestar; desvelar. 

c) Teologia: a palavra ‘revelação’ tem um significado muito importante para a fé cristã;  

i) fontes de revelação: criação; palavra falada/escrita de Deus; Jesus, a palavra encarnada.    

ii) Importância: sem revelação, não temos acesso ao princípio, ao sentido e ao fim. 

d) Análise: se apocalipse é revelação, o que precisa ser revelado? O que está oculto?   

4) CONCEITO: VELADO – OCULTO  

a) Re-[velação]: o apocalipse/revelação pressupõe que algo está oculto/velado;  

i) Pergunta: O que está oculto/velado ao conhecimento humano?  

ii) Respostas: O que o ser humano não pode ver, mas também o que ele não quer ver. 

b) O ser humano não pode ver o futuro: embora haja diversas metodologias de planejamento 

político e econômico que representam essas tentativas de controle do futuro;  

c) O ser humano não quer ver a realidade:   

i) Negação da realidade: a falta de controle do futuro/destino implica na necessidade de 

negação do presente e da condição assustadora da realidade humana.  

ii) ‘Velação’-ocultação: a falta de acesso à realidade é preenchida por ideologias que recriam 

uma realidade falsa; essas ideologias se apresentam como totalizantes, com princípio (passado), 

meio (presente) e fim (futuro), mas apenas alienam e acomodam o ser humano à realidade falsa. 

d) Apocalipse: rompe a ilusão referente ao passado (princípio) e ao fim e revela o sentido do 

curso completo da vida — passado, presente e futuro.  

e) Luz e trevas: 

i) João 3.19: “a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz”; a 

sociedade iluminada não quer saber a verdade, porque não a suporta e cria sua própria verdade 

explicativa da realidade; lida com a realidade mediante a negação (Brueggemann, p. 59).1 

ii) Filosofia: os antigos filósofos gregos imaginavam a sociedade perfeita sendo dirigida pelos 

filósofos, porque apenas essa elite iluminada pela sabedoria saberia orientar a pólis. 

iii) Iluminismo: os cientistas iluminados pela luz da razão deveriam guiar os povos.  

iv) Conclusão: em ambos os casos, a luz da razão era para a elite e não para todo o povo.  
f) Revelação:  

i) O Apocalipse (revelação) é subversivo, porque oculta a realidade aos sábios e entendidos 

(filósofos e iluministas) e a revela aos pequeninos (Mt 11.25);  

ii) É Deus que desvela o passado (“no princípio”), a precariedade do presente e a incerteza do 

futuro, confundindo os grandes e dando esperança aos pequenos do mundo.   

iii) Brueggemann: “o profeta, colocando-se contra o rei [figura do estável], objetiva 

desenvolver uma simbolização adequada e, por isso, insiste na ligação com a realidade” (p. 61).2 

5) PARA REFLETIR 

 
1 Brueggemann, Walter. A imaginação profética. São Paulo: Paulinas, 1983. 
2 Idem. 


