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LIÇÃO 17 – APOCALIPSE: AUTORIA E DATAÇÃO  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 16, concluímos a segunda sessão da história da interpretação do Apocalipse, 

desde o século I até o século XX, destacando a escatologia latino-americana.  

b) Terceira Sessão: aborda os temas introdutórios do livro: autoria/datação, destinatários, gênero 

literário, contexto histórico, estrutura e teologia do livro. 

c) Objetivo: iniciar a apresentação de temas introdutórios — autoria e datação.  

d) Perspectiva: analisar o chão do autor e audiência do livro, comparando com o nosso chão. 

2) AUTORIA: QUEM ESCREVEU?  

a) Autoidentificação genérica: João, cf. Ap 1.1, 4, 9; 22.8.  

i) João, “seu servo João” (1.1); “João, às sete igrejas que se encontram” (1.4).  

ii) “João, vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus, achei na ilha 

chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus” (1.9).  

iii) “Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas” (22.8), um entre os irmãos, “os profetas” (22.9).  

b) Problema: qual João? A falta de precisão decorre de alguns motivos principais:  

i) Poderia ser o apóstolo João, sem necessidade de apresentação.  

ii) Poderia ser outro João, bem conhecido pelos destinatários. 

iii) Poderia ser marca de pseudonímia, porque os livros canônicos normalmente não indicam autor.  

c) Hipóteses de identidade: três casos 

i) João, o apóstolo: um dos doze, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ambos pertencentes ao trio de 

discípulos mais íntimos de Jesus, junto com Pedro; citamos algumas evidências:  

(1) João viveu em Éfeso até idade bem avançada; considerado a última testemunha ocular de Je-

sus, foi torturado por Roma e banido para Patmos.i  

(2) Testemunhos do séc. II: Papias (130), Pastor de |Hermas (140), Justino (150), Policarpo (155, 

discípulo de João) e Irineu (195, de Éfeso, discípulo de Policarpo); Meliton de Sardes (170), es-

creveu um comentário com o título Sobre o diabo e o Apocalipse de João.ii iii iv 

(3) Testemunhos do séc. III: Clemente e Orígenes de Alexandria (233), Tertuliano (207); Hipólito 

de Roma (230) escreveu um comentário do livro.  

ii) Outro João:  

(1) As primeiras objeções e questionamentos quanto à autoria joanina aparecem em meados do sé-

culo III, em contestação a grupos ‘milenaristas’ que baseavam suas crenças no livro.i iii 

(2) Dionísio de Alexandra (265) acata as dúvidas e aceita a possibilidade ser outro João.v 

(3) Eusébio (340) recepciona essas dúvidas e as transforma em certeza, sugerindo que João fosse 

um presbítero de Éfeso ou um discípulo de João; cf. 2Jo 1.1; 3Jo 1.1.i iii  

iii) Múltipla autoria: eventualmente relacionada à dupla datação, mas é pouco fundamentada.  

d) Objeções:  

i) O autor não se chama de apóstolo (18.10; 21.14, menciona os apóstolos sem se incluir), mas 

chama a si mesmo de profeta (22.9) e que seu livro é uma profecia (1.3; 22.7, 10, 18, 19).  

ii) Há nítidas diferenças entre a redação do Evangelho e o Apocalipse (usou amanuense?);  

iii) Há similaridades: o uso de ‘Logos’ (Jo 1.1; 1Jo 1.1; Ap 19.13); o título ‘Cordeiro’, a ausência de 

artigo para ‘Jesus’, o uso do adj. ‘verdadeiro’ (Jo, 13 vezes; Ap, 10 vezes), verbo ‘vencer’ (1Jo, 6 

vezes; Ap 16 vezes), ‘fontes de águas vivas’ (Jo 4.14; 7.38; Ap 7.17; 21.6) etc. ii iv 

iv) Se não era o apóstolo, então era um profeta bem conhecido das igrejas. ii  

e) Considerações:  

i) O autor era conhecido das igrejas, cristão de origem hebraica e conhecia muito bem o AT.  

ii) Considerando a autoridade e a abrangência sobre as igrejas da Ásia, se fosse outro João, seria de 

esperar que as igrejas o conhecessem bem e não o confundissem com o apóstolo   

iii) Há bons motivos para aceitar a tradição da Igreja e atribuir a autoria do livro ao apóstolo. 

iv) De qualquer modo, a identificação do autor não compromete a interpretação do livro.  
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3) DATAÇÃO: QUANDO FOI ESCRITO?  

a) Datação:  

i) Perseguição: o teor do livro indica um contexto de perseguição, cabendo duas principais do sé-

culo I: a de 64 efetuada por Nero (reinado 54-68) e a de 95, sob Domiciano (reinado 81-96).  

ii) Jerusalém: entres essas datas, ocorreu a primeira guerra judaico-romana (66-73 d.C.) e a vio-

lenta destruição de Jerusalém (70 d.C.), uma tragédia com impactos para judeus e cristãos.  

iii) Contexto histórico: os detalhes do contexto histórico serão estudados na Lição 19 deste curso. 

b) Cinco hipóteses:  

i) Antes de 70: sob o imperador Nero, o primeiro a promover a perseguição de cristãos. Essa hipó-

tese é indicada pelas Acta Iohannis e no Cânon Muratori. iii  

ii) Entre 70 e 90: no período crítico posterior a destruição de Jerusalém.  

iii) Anos 90: sob o governo de Domiciano. 

iv) Dupla datação: escrito parcialmente nos anos 60 e concluído nos anos 90. 

v) Após o ano 100 ou mais tarde: livro tardio, escrito no século II. 

c) Evidências a favor de cada hipótese: 

i) 1ª hipótese — antes dos anos 70: fortalece o argumento em favor da autoria do apóstolo João; 

não menciona a destruição de Jerusalém; menciona o templo (11.1-2), fazendo pressupor que ele 

ainda está em funcionamento regular.    

ii) 2ª hipótese — entre 70 e 90: reflete a tensão entre judeus e cristãos após a destruição de Jerusa-

lém; combina com conflitos pontuais/locais e não com perseguições generalizadas.  

iii) 3ª hipótese — anos 90:  

(1) Segundo Irineu (190) o livro foi escrito durante perseguição de Domiciano (81-96). Jerônimo é 

ainda mais preciso: anos 14-15 de Domiciano, ou seja, 95 d.C. iii   

(2) Éfeso, cidade de João, era centro de culto ao imperador, prática exigida por Domiciano.  

(3) A situação das igrejas de Éfeso e Sardes pressupõe passagem de tempo desde a fundação des-

sas igrejas. Laodiceia fora destruída por um terremoto nos anos 60, mas agora era rica; os laodi-

censes haviam desprezado a ajuda de Roma: “Sou rica e de não necessito de coisa alguma”.iv  

(4) A Igreja já havia passado por perseguições. Roma era o grande opositor da Igreja (17.9).   

(5) A data é atestada em passagens como 3.10, 13; 17.6; 18.24; 19.2; 20.4). v  

v) 4ª hipótese — dupla datação: cf. 17.10, Nero é o sexto imperador a partir de César; cf. 13.3, a 

lenda de Nero redivivo, segundo a qual Nero não morrera e voltaria para tomar o trono de Roma; 

outros indicam datas entre Vespasiano e Domiciano. iii    

vi) 5ª hipótese — séc. II: apenas testemunhos muito tardios situam o livro no século II. iii  

d) Considerações:  

i) A maioria dos estudiosos situa a escrita do livro na década de 90 d.C., sob Domiciano. 

ii) Todas essas hipóteses apresentam pontos fortes e fracos, portanto são defensáveis.  

4) LOCALIZAÇÃO: ONDE FOI ESCRITO?  

a) Local da visão/experiência: ilha de Patmos (1.9), mar Egeu, 55 km da costa turca, área 45 km2; 

usada como prisão de trabalhos forçados ou exílio.   

b) Local da escrita: o verbo no passado — “achei-me” na ilha indica diferença entre o local da vi-

são e da escrita; o passado pode se referir à experiencia da visão; não é conclusivo.vi 

5) CANONIZAÇÃO: QUANDO FOI ACEITO?  

a) Cânon: processo pelo qual a igreja reconhece um livro como autêntico e inspirado.  

b) Objeções: as objeções de canonização seguem as de autoria que ocorreram no séc. III. iii v    

c) Cânones: Apocalipse consta no Cânon Muratori (170, que o distingue do apócrifo Apocalipse de 

Pedro), nos concílios de Hipona (393), Cartaginense III (397) e Cartaginense IV (419). iii iv v  

6) PARA REFLETIR 
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