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LIÇÃO 20 – APOCALIPSE: CONTEXTO RELIGIOSO-ECLESIAL  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 19, apresentamos os dados introdutórios ref. ao contexto histórico amplo.  

b) Culto ao imperador: Roma não exigia culto exclusivo ao imperador e seus deuses, mas os cris-

tãos não davam reciprocidade: “há um só Senhor [...] um só Deus que é Pai de todos” (Ef 4.5-6).  

c) Objetivo: continuar a apresentação do contexto histórico das igrejas do Apocalipse.  

2) CONTEXTO RELIGIOSO: JUDEUS E CRISTÃOS  

a) Ano 70 d.C.: queda de Jerusalém — evento central do período.  

i) Templo: foi totalmente queimado e destruído, suas riquezas levadas para Roma.  

ii) Mortes: segundo Josefo, morreram mais de um milhão de judeus na guerra.  

iii) Sobreviventes: cerca de 100 mil judeus foram reduzidos à escravidão.  

b) Entre 30 d.C. (morte de Jesus) e 70 d.C. (destruição de Jerusalém): 

i) Sociedade externa: para o Império Romano, não havia diferença entre judeus e cristãos (ver At 

18.12-14); os cristãos eram considerados uma seita judaica (nazarenos). 

ii) Vantagem: inicialmente, por não serem distinguidos, os cristãos usufruíam os privilégios con-

cedidos aos judeus (dispensa do culto ao imperador, pagamento de impostos e serviço militar).  

iii) Conflitos entre judeus e cristãos, como demonstram o livro de Atos e epístolas de Paulo, os 

conflitos vão se agravando, mas são tratados como questão religiosa interna. 

c) Após o ano 70 (destruição de Jerusalém): 

i) Aumentou a tensão entre judeus e cristãos; ocorrem expulsões das sinagogas e perseguições.  

ii) Maldição judaica: “que nazarenos e hereges morram em um instante; que eles sejam apagados 

do livro da vida e não contados entre os justos” (datada de algum momento do final do séc. I).  

iii) O Império Romano descobre o cristianismo como seita distinta do judaísmo; aumenta a perse-

guição e a hostilidade aos judeus são estendidas aos cristãos.  

iv) Os cristãos sofrem hostilidade tanto por parte dos judeus, como das autoridades romanas.  

v) A isenção tributária dos judeus foi suspensa; o imposto do templo foi revertido para o Império 

Romano; foi colocada em circulação moedas em comemoração à derrota de Jerusalém.  

d) Considerações: o pano de fundo de Apocalipse deve levar em conta os conflitos judeu-cristãos 

e as perseguições locais e gerais das autoridades contra os cristãos.  

3) CONTEXTO CULTURAL: CRISTÃOS E A SOCIEDADE 

a) Patrono-cliente: relação de lealdade entre pessoas desiguais, portanto hierárquica, mas com 

obrigações mútuas, em que um se obriga ao “socorro um do outro em tempos de necessidade”.  

i) Patrono: ajuda mais o cliente do que recebe ajuda, o que estabelece uma relação de dívida 

permanente desse para com aquele, uma vez que tal “débito não pode ser saldado”;  

ii) Estrutura social: a relação cliente/patrono começa com o imperador e desce até às relações 

mais comuns da sociedade; são contratos explícitos e implícitos baseados em honra/vergonha.i  

iii) Exemplos: entre donos de terra e arrendatários, senhores e (servos) libertos, general e solda-

dos, artesãos e aprendizes, mestre e discípulos.  

b) Cristãos: praticavam relações igualitárias, de serviço mútuo e cooperação; “João, irmão vosso”. 

4) CONTEXTO RELIGIOSO-ECLESIAL: ADVERSIDADES  

a) Método: analisar o livro em duas partes: 1ª parte, caps. 1 a 3; 2ª parte, caps. 4 a 20. 

b) Primeira parte (caps. 1 a 3): ameaças e perigos latentes. 

i) Textos bíblicos:  

(1) 1.9: “Eu, João, teu irmão e companheiro na tribulação...”;  
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(2) 1.17s: “Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Eu estava morto, mas eis que estou 

vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno”;  

(3) 2.10: “Olha, o diabo vai jogar alguns de vocês na prisão para serem provados, e vocês terão 

tribulação por dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida”;  

(4) 2.13: “Você mantém meu nome firme e você não negou sua fé em mim, nem nos dias de An-

tipas, minha testemunha, minha fiel, que foi morto entre vocês.”  

ii) Considerações: não menciona violência e martírio (exceto Antipas, 2.13); enfatiza a fidelidade 

(2.10); chamado ético (arrependimento); o foco principal é na atitude dos cristãos frente ao mun-

do; transparece os conflitos com judeus (2.9; 3.9). ii 

c) Segunda parte (caps. 4 a 20): aumento das ameaças e risco de vida:  

i) Textos bíblicos:  

(1) 6.9-11: “e vi ao pé do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do 

testemunho que guardaram. [...] e foi dito para ficarem quietos um pouco, até que o número de 

seus conservos e seus irmãos, que deveriam ser mortos como eles, fosse completado”;  

(2) 7.9-17: “santos que vieram da grande tribulação”;  

(3) 12.11: “Eles o derrotaram (Satanás) pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho 

que deram, porque não amaram tanto a vida a ponto de evitar a morte...”;  

(4) 12.17: “O dragão... foi travar guerra contra o resto de sua descendência”;  

(5) 13.7,15: “E (a besta) foi permitido travar guerra contra os santos e derrotá-los... Ele (a segun-

da besta) tinha o poder de matar” todos aqueles que não adoravam a imagem da besta”;  

(6) 16.6: “Porque eles derramaram o sangue de santos e profetas”;  

(7) 17.6: “Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas”.  

d) Considerações: aumenta a violência contra os cristãos (morte, guerra contra os santos); a causa 

da perseguição é a fidelidade a Deus e ao testemunho de Jesus Cristo (1.9; 6.9; 12.11; 17.6; 19.10; 

20.4); “guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus” (12.17).  

5) CONTEXTO ECLESIAL: TESTEMUNHAS E MÁRTIRES 

a) Advertências de Jesus:  

i) Sinóticos: “[Eles] lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos 

cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome” (Lc 21.12; Mc 

4.17; Mt 5.11, 44; 10.23; 23.34; Lc 11.49; 1 Pe 3.14s; 4.14ss).  

ii) João: “Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim mes-

mo” (15. 18); “Se me perseguiram, também perseguirão a vós outros” (15.20; 17,14).  

b) Testemunha:  

i) Etimologia latina: testis (atestar; testamento); da palavra tris (‘três’); a ideia é que uma terceira 

pessoa pode dar testemunho entre duas pessoas em conflito.  

ii) Etimologia grega: martyr (testemunha); martyrion (testemunho); martyromai (testemunhar). 

iii) Significado no NT: a palavra testemunha/testemunho é muito usada por Jesus e pelos apósto-

los; por exemplo: “sereis minhas testemunhas” (Atos 1.8); “somos testemunhas” (Atos 2.32; 3.15; 

5.32; 10.39); “nuvem de testemunhas” (Hb 12.1); “[Jesus] a fiel testemunha” (Ap 1.5; 3.14).   

c) Mártir: o NT cita execução de cristãos, mas não usa a palavra portuguesa mártir; Estêvão (At 

7.54); “Antipas, minha testemunha” (Ap 2.13); “decapitados pelo testemunho de Jesus” (20.4). 

d) Testemunha e mártir:  

i) Nova acepção: mártir, pessoa que dá testemunho da sua fé e é fiel até a morte; cerca de 20 mil 

cristãos foram martirizados até 300 d.C.; palavra foi criada pelo sangue das testemunhas de Jesus. 

ii) Paulo: “Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; somos reputados como ovelhas para 

o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores...” (Rm 8.36-37). 

iii) Jesus: “Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último!” (Ap 1.17).  

6) PARA REFLETIR  
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