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LIÇÃO 19 – APOCALIPSE: CONTEXTO HISTÓRICO  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 18, apresentamos os dados introdutórios ref. aos destinatários.  

b) Objetivo: apresentar dados introdutórios ref. ao contexto histórico amplo de Apocalipse.  

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

2) CONTEXTO HISTÓRICO: ROMA E IMPERADORES 

a) Linha do tempo do século I:  

Anos        

30  40  50  60 66 70  80  90 95 100  

 Calígula Cláudio Nero Vespasiano Tito Domiciano Nerva  Trajano  

Morte 

de Cristo  
    

Destruição de 

Jerusalém  
  

João escreve 

Apocalipse  
 

    Início da guerra dos judeus     

    Morte de Pedro e Paulo   

b) Imperadores romanos entre Tibério (14-37) e o final do século I:  

i) Calígula (37-41 d.C.): considerava-se ‘deus’ e exigiu culto em vida; devasso e imoral; mandou 

colocar sua estátua no templo de Jerusalém, mas morreu antes, assassinado por um guarda.  

ii) Cláudio (41-54 d.C.): Atos 11.28 (fome); Atos 18.2 (expulsão dos judeus de Roma); procurou 

restaurar a religião romana; envenenado pela esposa Agripina aos 64 anos.  

iii) Nero (54-68 d.C.): filho de Cláudio; mandou matar mãe, tutor, esposas, senadores etc.; culpou 

os cristãos pelo incêndio de Roma e os perseguiu; martírio de Paulo e Pedro; início da guerra ju-

daico-romana (66-70); suicidou-se aos 30 anos; fim da dinastia julio-claudiana (27a.C.- 68 d.C.).  

iv) Quatro imperadores: Galba (jun/68-jan/69, Otão (jan-abr/69), Vitélio (abr-dez/69). 

v) Vespasiano (69-79 d.C.): comandou a guerra contra judeus (66-68); após o suicídio de Nero e 

o ano dos quatro césares (69), voltou a Roma para assumir o império; morreu doente aos 69 anos.  

vi) Tito (79-81 d.C.): filho de Vespasiano, comandante da guerra que destruiu Jerusalém, grande 

trunfo de Vespasiano e Tito no império; morreu de doença, aos 41 anos, sem deixar sucessor.   

vii) Últimos imperadores do séc. I: Domiciano (81-96), Nerva (96-98) e Trajano (98-117). 

c) Domiciano (81-96 d.C.): destaques para o reinado de Domiciano 

i) Fontes:  

(1) Historiadores: Josefo, Tácito, Suetônio, Plínio Jovem, Juvenal, Marcial etc.;  

(2) Crítica: os historiadores mais recentes criticam as fontes e tendem a atenuar o testemunho 

negativo de Domiciano, resultando num perfil mais equilibrado. 

ii) Vida pessoal: filho de Vespasiano, irmão mais novo de Tito, suspeito da morte desse.  

iii) Governo: autocrata e ambicioso, tentou repetir a grandeza de Augusto; acabou com a fachada 

de democracia dos reinados de seu pai e irmão e estabeleceu governo centralizador; produziu bons 

resultados na organização burocrática, nos ajustes econômicos; no final, era um reino de terror. 

iv) Religião:  

(1) promoveu a religião romana, edificou templos a Jupiter e à Minerva, ao seu pai Vespasiano e 

irmão Tito; exigiu culto imperial; todos os deuses eram tolerados, sem prejuízo da religião; se-

gundo Eusébio, perseguiu judeus e cristãos. 

(2) Títulos: Domiciano se fazia chamar de ‘senhor e deus nosso’ (cf. Suetônio), ‘deus presente’ 

(cf. Marcial), ‘deus’, ‘mestre e deus’ (Plínio); títulos divinos constam em moedas do seu tempo.i  

v) Morte: assassinado aos 44 anos; condenado pelo Senado a ‘damnatio memoriae’. i 

vi) Considerações: é provável que haja exagero nas fontes sobre Domiciano, mas não se pode negar seu 

autoritarismo e exigência de culto imperial; quanto às perseguições, pode ter ocorrido diferentes níveis de 

intensidade devido aos governantes locais. Em todo caso, o imperador foi assassinado e seu nome banido 

pelo Senado. Portanto, mesmo correndo o risco de algum exagero, foi um período difícil para os cristãos.       
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3) CONTEXTO RELIGIOSO: CULTO AO IMPERADOR  

a) Origem: surgiu no oriente e foi assimilado por Roma; a partir de Augusto, o imperador encarna 

não apenas o Império, mas a deusa Roma, tornando-se um poder independente dos demais; unifi-

cou títulos políticos, cívicos e religiosos (divi filius, pontifex maximus); inicialmente, o culto era 

prestado após a morte do imperador, mas depois passou a ser prestado (e exigido) em vida. ii 

b) Centros de culto na Asia:  

i) Templos: no séc. I, foram construídos 17 templos ao imperador na Ásia Menor (At 19.31).  

ii) Esmirna: templo construído em 26 a.C.; “sinagoga de Satanás” (2.9); ameaças de prisão (10). 

iii) Pérgamo: pediram permissão para edificar templo a César (29 a.C.); “onde está o trono de Sa-

tanás”; “onde Satanás habita” e onde “Antipas, minha testemunha, foi morto” (Ap 2.13).  

iv) Éfeso: no ano 90, tornou-se sede de templo a Domiciano com estátua de 7 metros; i  

c) Teologia imperial:  

i) “Todo sistema de dominação precisa de uma propaganda ideológica que convença o povo a se 

sujeitar e acreditar que a dominação é o melhor para todos. Como esse sistema é apenas uma ‘apa-

rência’, a ideologia serve para ocultar os verdadeiros objetivos do poder-dominação, construindo 

uma ‘ponte’ entre o império dominador e as sociedades dominadas, pela qual as pessoas podem se 

sentir parte do Império, quando na verdade não são”. ii 

ii) O culto imperial era a “cola ideológica que mantinha unida a civilização romana.”iii  

iii) “A religião romana é personificada no imperador e o culto público e cívico é o modo de legi-

timação divina para o sistema de dominação.” ii  

iv) Política e religião como linguagens do poder: “O poder (político) não se apoia apenas em 

exércitos, impostos e aparatos administrativos. O poder pode ser construído ou constituído em 

formas religiosas, de templo, santuários, imagens, sacrifícios e festivais.”iv  

v) Culto como relação bidirecional: o povo também deseja a divinização do imperador, porque 

ele representa “ordem, sustentação, direção e proteção”ii; havia um consentimento unânime no 

culto que atendia as expectativas dos governantes e dos súditos. ii  

vi) Importância do culto: “O culto era parte integrante e essencial do sistema imperial e autoritá-

rio, que unia o todo em torno de um eixo, o imperador, que por sua vez era o centro do aparato reli-

gioso: por ele se ofereciam sacrifícios [...] e se consultavam os deuses. O culto imperial era substan-

cialmente um meio de expressar lealdade política - daí a inclusão de autoridades políticas deificadas 

e, em primeiro lugar, da deusa Roma. Em relação à pessoa do imperador, tratava-se de mais do que 

simples homenagem, ou mesmo lisonja. Fazia parte da estrutura social e do sistema político: o impe-

rador era a figura mais alta da sociedade, era a autoridade suprema, ninguém mais na terra que os 

deuses, portanto facilmente equiparado a eles. Se o imperador era o representante dos deuses, por 

meio de quem vinha a prosperidade e o bem-estar, a lealdade ao imperador era uma exigência de 

gratidão cívica. O culto ao imperador era o reconhecimento público dessa posição e função do impe-

rador, e era uma expressão cidadã de adesão e submissão a Roma como império.”i 

4) CONTEXTO ECLESIAL: CONFLITOS DOS CRISTÃOS COM O IMPERADOR  

a) Cristãos: a recusa de culto ao imperador tornava os cristãos suspeitos de infidelidade a Roma e 

críticos de todo o sistema imperial como farsa, uma idolatria absolutista que usura a honra a Deus.   

b) Dois senhores: ‘Jesus é o Senhor’ implica que César não é ‘senhor’ (Mt 6.24; ‘pai’, 23.9); recu-

sam divindade ao imperador e afirmam a laicidade do império (‘Estado’ é ‘laico’);  

c) Carta de Plínio a Trajano (112): obrigava cristãos a invocar os deuses e oferecer sacrifícios de 

vinho e incenso perante a estátua do imperador; os que se recusavam eram julgados e mortos; i  

d) Liturgia do Apocalipse: a liturgia das igrejas era modesta em comparação com o suntuoso cul-

to imperial; o livro exalta a liturgia celestial em honra ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. i 

5) PARA REFLETIR  
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