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LIÇÃO 10 – HISTÓRIA DA INTERPRETAÇÃO DO APOCALIPSE (II) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 9, estudamos três períodos da história da interpretação do Apocalipse, 

desde a era apostólica (30 d.C.) até o Grande Cisma da Igreja Oriental (1054).  

b) Objetivo: abordar o tema nos períodos 4º e 5º, dos grandes papas, reforma e pós-reforma.  

iv) 4º Período: 1054-1517  — era dos papas — poder e decadência  

v) 5º Período: 1517-1648  — era da reforma e das guerras religiosas  

2) 4º PERÍODO: 1054 - 1517 — ERA DOS PAPAS - PODER E DECADÊNCIA  

a) Período (463 anos): do Cisma da Igreja Oriental (1054) à Reforma Protestante alemã (1517).  

b) Fundo histórico: Sacro Império Romano-Germânico (962-1556/1806). 

i) Igreja: grande cisma da igreja oriental (1054); papas poderosos Gregório VII (1073-1085, 

editou o Dictatus Papae) e Inocêncio III (1198-1216); exílio da igreja em Avignon (1305-

1378); Grande Cisma Ocidental e conflitos entre papas rivais (1378-1417); conciliarismo 

(1409-1517); perseguição aos reformadores (martírio de Jon Huss e perseguição de hussitas).   

ii) Escolástica: o desenvolvimento da teologia como ciência mediada pela filosofia grega com o 

objetivo de resolver as contradições da fé (Anselmo, Tomás de Aquino, William Ockham etc.).   

iii) Seitas: cátaros (1140); valdenses (1180); beguinos; espirituais franciscanos; taboritas/hussitas. 

iv) Tensão escatológica: guerra dos cem anos entre Inglaterra e França (1337-1453); conflitos 

com muçulmanos e pestes altamente letais (‘Peste Negra’, 1347-1351).  

v) Política: cruzadas contra Islã (1096-1272); tomada de Constantinopla (1453); expulsão dos 

árabes da península ibérica (1492); navegações, conquista e colonização do ‘novo mundo’;  

vi) Destino manifesto: a conquista do novo mundo foi inspirada por ideais apocalípticos;i  

(1) Colombo acreditava estar cumprindo profecias do AT;  

(2) ele se referia às terras invadidas como “novos céus e nova terra”;  

(3) Portugal se considerava uma nação ‘destinada’ a colonizar os povos;  

c) Apocalipse: interpretações na tradição histórico-profética —  

i) Joaquim de Fiore (1135-1202): calabrês, cisterciense, contemporâneo das cruzadas anti-islã;  

(1) Definiu o Apocalipse como “a chave das coisas passadas, o conhecimento das coisas que 

estão por vir; a abertura do que está selado, a revelação do que está oculto”.ii 

(2) Método concordista: iii  

(a) 1ª etapa (quantitativo): concordância literal entre AT e NT; relação de proporcionalidade e 

similitude; p. ex.: 12 patriarcas=12 apóstolos; império = império; guerra=guerra; etc.   

(b) 2ª etapa (qualitativo): análise do resultado num plano mais alto (inteligência espiritual);  

(c) Resultado: desvendar o plano geral da história e delinear a tendência do futuro;  

(3) Identificação: a primeira besta (Ap 13) é Maomé; a segunda besta são as seitas medievais; 

os quatro seres viventes são pastores, diáconos, doutores e monges; as duas testemunhas (Ap 

11) seriam duas ordens que surgiriam no final (franciscanos e dominicanos).  

(4) Trindade: a história dividida em 3 eras concêntricas: era do Pai (AT: homem carnal e lei); 

era do Filho (carne e espírito); era do Espírito (perfeita liberdade, espiritualidade e amor);  

(5) Expositio in Apocalipsim (1195): uma das obras mais influentes de todos os tempos; divide 

Ap em 7 partes: era do Pai (1.1-11.18); era do Filho (11.19-19.21), era do Espírito (20.1-10), a 

iniciar entre 1200-1260; depois dessa era, virá a eternidade (“o sábado eterno”). 

(6) Milênio: abrange toda a história desde a ressurreição de Jesus, seguido da era do Espírito.  

(7) Anticristo: havia muitos anticristos, mas o maior deles — homem iníquo (2Ts 2.4) — já 

estava vivo em seus dias e tomaria o trono do papa; seria derrotado pelo anjo-papa de Ap 7.2. 

(8) Antipapa: sua interpretação abriu caminho para identificar o papa como o anticristo.   
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ii) Rupert de Deutz (1074-1129): alemão, beneditino,  

(1) Método histórico: o Ap contém a chave de leitura da história; ele relacionou os eventos do 

livro com a história e previsão do futuro;  

(2) Commentaria in Apocalypsim: os símbolos do Ap. são eventos históricos, de Adão ao 

Concílio de Niceia;iv p. ex., Ap 12 é o prenúncio do conflito entre Gregório VII e Henrique IV.  

iii) Irmão Dolcino (1316): ordem dos ‘irmãos apostólicos’, não reconhecida pelo papa;  

(1) o anticristo estava para se manifestar em seus dias e que eles seriam arrebatados antes;  

(2) depois da morte do anticristo, Dolcino e seus irmãos voltariam para pregar a fé em Jesus.v  

iv) Taboritas: primeiro grupo a defender a crença no arrebatamento dos santos.   

3) 5º PERÍODO: 1517 - 1648 (A) — IGREJA DA REFORMA  

a) Período (131 anos): da Reforma Protestante (1517) ao fim das guerras religiosas (1648). 

b) Fundo histórico:  

i) Reformas religiosas e políticas: Alemanha, França, Suíça, Inglaterra, Holanda etc.;  

ii) Guerras religiosas: guerra dos 80 anos (1568-1648); dos 30 anos (1618-1648) e outras; 

c) Apocalipse: não houve desenvolvimento relevante da escatologia, especialmente porque o 

Apocalipse era usado para fundamentar revoluções violentas (Muntzer e anabatistas). 

d) Reformadores: preferiram o método histórico contra o método alegórico de Agostinho. 

i) Lutero (1483-1546): aplicou o método linear-histórico; por exemplo, os três ais eram a 

heresia ariana, o ataque dos muçulmanos e o império papal, respectivamente; o papado era a 

‘Babilônia’ e o papa era o anticristo; mas como identificar o evento da Reforma no Apocalipse? 

ii) Calvino (1509-1564): o Apocalipse foi um dos poucos livros a não receber comentário; mas 

posteriormente seus discípulos comentaram o Apocalipse na Bíblia de Genebra.   

e) Guerra de interpretações: todos os reformadores interpretavam o papa como ‘o’ anticristo;  

i) Para os luteranos, Lutero era o anjo que anuncia o Evangelho eterno (14.6-7);  

ii) Para os católicos, Lutero e os luteranos eram o anjo do abismo (9.11).  

4) 5º PERÍODO: 1517 - 1648 (B) — IGREJA DA REFORMA RADICAL  

a) Radicais: cristãos não alinhados às igrejas estatais (anabatistas, menonitas etc.); Thomas 

Muntzer (1488-1525) foi adversário de Lutero a quem chamou de ‘besta’ e ‘prostituta’. 

b) Escatologia: como eles não confiavam, nem esperavam favores do Estado, romperam com a 

política e colocaram toda esperança na vinda de Jesus e estabelecimento do reino de Deus.   

c) Consequências: ênfase na evangelização, missões e avivamento das igrejas.  

5) 5º PERÍODO: 1517 - 1648 (C) — IGREJA DA CONTRA-REFORMA  

a) Fundo histórico: Concílio de Trento (1545-63); novas ordens católicas; inquisição;  

b) Teólogos: 

i) Luis de Alcazar (1554-1613): jesuíta espanhol, seu comentário, Vestigatio arcani sensus in 

Apocalypsi (1614), seguia a interpretação ‘preterista’, em oposição à exegese de Joaquim de 

Fiore (milenarismo e futurismo), bem como a dos reformadores (histórico-profético).  

ii) Francisco de Ribera (1537–91): teólogo jesuíta espanhol. 

(1) Futurismo: em oposição a Lutero, inovou a interpretação com o ‘futurismo’, projetando as 

profecias de Dn 9.24-27 (70ª semana), Mt 24 (sermão profético) para o futuro distante;  

(2) Sacrum Beati Ioannis Apostoli & Evangelistiae Apocalypsin Commentari (500 p): os cap. 

1-3 se referiam à Roma Antiga e os cap. 4-19 se referiam a um período futuro literal, de 3,5 

anos, anterior à segunda vinda, em que a igreja se desviará do papa seguindo o anticristo;  

6) PARA REFLETIR 
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