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LIÇÃO 21 – APOCALIPSE: PROPÓSITO DO LIVRO  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 20, concluímos os dados introdutórios referente ao contexto do Apocalipse.  

b) Objetivo: responder a pergunta sobre o propósito/motivação do livro de Apocalipse.  

c) Considerações iniciais:  

i) Por que alguém decide escrever? Considerando o alto custo, o baixo índice de leitura e a tra-

dição oral (memorização), as razões para escrever no mundo antigo são muito diferentes de hoje.  

ii) Resposta: uma pessoa escreve quando o conteúdo está ameaçado de perda, ou quando não tem 

acesso aos destinatários ou quando é urgente.    

iii) Apocalipse: o autor escreveu porque assim lhe foi ordenado (“o que vês, escreve”; Ap 1.11); 

além disso, ele está distante (preso/exilado) e a situação das igrejas destinatárias é dramática.  

iv) Esta situação é a chave para responder a pergunta pelo propósito do livro; a mensagem era im-

portante e urgente para as igrejas. Sendo assim, a mensagem deve ser inteligível e responder ime-

diatamente à situação. O propósito do livro está em relação direta com o contexto das sete igrejas.   

d) Implicações:  

i) Propósito negativo: o autor não pretende falar (especular) para os séculos/milênios futuros.   

ii) Propósito positivo: ou o Apocalipse foi relevante para os destinatários originais, ou não teria 

sentido para eles; isso não implica ‘preterismo’, mas ‘presentismo’ — o foco original do autor.  

iii) Conclusão: é imperioso partir do propósito do livro em relação às igrejas da Ásia.  

2) PROPÓSITO: INDICANDO A SITUAÇÃO DAS IGREJAS  

a) Igrejas da Ásia: enfrentavam problemas externos e internos; exemplos: na igreja de Sardes “al-

gumas pessoas” que “não mancharam as suas vestes” (Ap 3.4); a igreja de Filadélfia tinha “pouca 

força” (3.8); a igreja de Laodiceia era reprovável em muitas áreas.  

b) Problemas: além do culto ao imperador e dos conflitos com judeus, havia festivais de ídolos 

(bebedice e glutonaria) e imoralidade sexual (orgias de fertilidade, prostituas cultuais; cf. Ap 2.14-

15, 20); desde o Concílio de Jerusalém, os cristãos era orientados a evitar tais coisas (At 15.2).  

c) Reação das igrejas:  

i) Alguns cristãos recusavam participar desses atos e assumiam as consequências; outros defendi-

am a necessidade de atender esses eventos a fim de garantir os interesses econômicos e sociais;  

ii) Nicolaítas (Éfeso; Ap. 2.6), balaamitas (Pérgamo; Ap. 2.14, 20) e jezabelistas (Tiatira; 2.20). i  

3) PROPÓSITO: INDICANDO EVIDÊNCIAS INTERNAS   

a) Evidências diretas: o que o próprio livro afirma.  

i) “Para mostrar [deiknuo] aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer” (Ap 1.1; 

22.6); o verbo aparece em Ap 4.1; 17.1; 21.9-10; 22.1,6,8).  

ii) “para [vos] testificar [martyreo] estas coisas às igrejas” (22.16); verbo em 1.2; 22.18, 20.  

b) Evidências textuais: textos que se dirigem ao leitor.   

i) 1.3: “Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam o 

que está escrito nele, porque o tempo está próximo” (cf. 22.7). 

ii) 7 vezes: “Quem tem ouvidos, ouça... “Ao vencedor darei”: acesso à árvore da vida (2.7); vida 

eterna (2.11); o maná e novo nome (2.17); cetro real e autoridade (2.27); vestes brancas (3.5); par-

te na nova Jerusalém (3.12); e no trono” (3.21).  

iii) 13.9s: “Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado ao cativeiro, que vá ao cativeiro”.  

iv) 16.15: “Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes.”  

v) 21.6-8: “Ao sedento darei gratuitamente da fonte... Aquele que vencer herdará estas coisas.” 

vi) 22.18s: “Declaro a todo aquele que ouve as palavras da profecia neste livro: Se alguém acres-

centar algo a eles, Deus acrescentará a ele as pragas que estão escritas neste livro.” 
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c) Evidências externas:  

i) Relação do Apocalipse com Evangelhos:   

(1) Apocalipse é continuação do Evangelho: o Evangelho termina com a ascensão de Jesus e o 

Apocalipse começa com a apresentação do Cristo glorificado;  

(2) Apocalipse é cumprimento do Evangelho; é antecipação das promessas do Evangelho. 

(3) Evangelhos são ‘revelação’ de Jesus e Apocalipse também é ‘boas novas’;  

ii) Pergunta negativa: o que não saberíamos (ou perderíamos) sem o livro de Apocalipse? 

d) Por que o Império persegue?  

i) Poder total: o império depende do poder total sobre todos para funcionar; todos devem estar 

convencidos da obediência total; qualquer ato de liberdade representa uma ameaça ao império.   

ii) Liberdade: no nível militar, Roma dominou todos os povos ao seu alcance; faltava apenas 

dominar o culto; se todos adorassem o imperador, não haveria rivalidade. 

iii) Economia: dominação pela discriminação da base material de existência; um imperador que 

arroga a si mesmo como deus, não terá limites em qualquer outra esfera da vida.  

iv) Futuro: o império pretendia se perpetuar e controlar o futuro, mas não tinha capacidade de 

predição nem de garantia do futuro da humanidade (falso profeta).     

4) PROPÓSITO: RESPONDENDO A PERGUNTA  

a) Propósito pastoral:   

i) Ver: João viu e os cristãos devem ‘ver’ com ele (revelação); a primeira visão (revelação) é a de 

Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra como pastor das suas igrejas; Jesus é a revelação de Deus; as 

autoridades religiosas viram Jesus, mas não perceberam o ‘sinal’; ver o tempo à luz de Jesus.   

ii) Discernir: os sinais do seu próprio tempo (profetismo); sensibilidade histórica é “pressuposto 

hermenêutico para ler corretamente a palavra de Deus”;ii (c/c Mt 16.1-4; 24.3; Lc 12.54-56).   

iii) Saber: o que está acontecendo no mundo; os filhos de Issacar eram “conhecedores da época, 

para saberem o que Israel devia fazer” (1Cr 12.32); c/c Lc 19.44 (não conheceu a visitação).   

iv) Ouvir o Espírito: João ouviu a voz do Espírito e os cristãos devem ouvir com ele;  

(1) ouvir o Espírito implica em não ouvir o império; conflito de metanarrativas; o império ofe-

rece uma visão global e idólatra da vida (arroga ser Deus).  

(2) ouvir o que o Espírito está dizendo agora, porque, a despeito de semelhanças entre os dias 

de João e os nossos, vivemos outras circunstâncias.  

v) Vencer: enfrentar as adversidades e superar os desafios práticos e o risco de vida; para isso, os 

cristãos deveriam criar comunidades e estilos de vida alternativos (liberdade).  

vi) Guardar o testemunho/obras: ser discípulo de Jesus no seu próprio tempo e lugar. 

vii) Ser fiel: permanecer fiéis no seguimento do Cordeiro “onde quer que ele vá”, mesmo sob ris-

co de “morrer pela espada”, confiando nas promessas da vinda do reino de Deus em plenitude. 

b) Revolução de Jesus: “O Apocalipse é ‘revolucionário’?” (Charpentier) 

i) “Se com isso queremos indicar a determinação de preservar a liberdade fundamental do ser hu-

mano, a liberdade do espírito, a todo custo, então, sim: este livro é revolucionário.  

ii) “Mas não pretende defender a liberdade tomando o poder, senão propondo a todos — porque a 

liberdade não conhece fronteiras — que vivam onde estiverem, simplesmente como pessoas li-

vres. Pode parecer ineficaz contra o poder imperial, mas essa resistência dos cristãos acabará, no 

entanto, se impondo ao poder totalitário do imperador.  

iii) “Não se trata de uma força estoica. Ao aceitar o martírio, os cristãos sabem que se identificam 

com seu Senhor, que soube dar ‘seu fiel testemunho’ diante de Pilatos (1Tm 6.13). E então podem 

enfrentar a morte em paz, porque sabem que, participando da morte de Cristo, também participa-

rão de sua vitória.”iii 

5) PARA REFLETIR  
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