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LIÇÃO 22 – APOCALIPSE: ESTRUTURA DO LIVRO 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 21, analisamos o propósito do livro de Apocalipse.  

b) Objetivo: analisar as propostas binária, ternária, quaternária, septenária e concêntrica/climática.  

c) Considerações iniciais:  

i) Processo: Antes de ser um texto, houve uma experiência (visão), seguida de uma reflexão do 

autor (compreensão) e de um projeto literário (como escrever? como organizar? etc.). 

ii) Método: identificar o projeto literário como a planta de um imóvel ou costuras de uma roupa.  

2) PROPOSTA BINÁRIA 

a) Divisão binária: o livro é organizado em torno dos dois blocos (livros ou atos).  
 Ap 1.9 – 11.19 Ap 12.1 – 22.5 

Livro  selado com 7 selos: selos e trombetas  aberto e comido: 7 visões, 7 taças, 7 visões 

Atos  Soberania de Deus: 7 cenas  

(1) visão do céu, 4 – 5;  

(2) seis selos, 6;  

(3) prelúdio, 7;  

(4) 7º selo e 6 trombetas, 8 – 9;  

(5) livrinho, 10;  

(6) templo e testemunhas, 11.1-14;  

(7) 7ª trombeta, 11.15-19.  

Conflito e vitória de Deus: 7 cenas 

(1) mulher e dragão, 12;  

(2) duas bestas, 13;  

(3) certezas e conflitos, 14;  

(4) sete anjos, 15 – 16;  

(5) julgamento de Babilônia, 17 – 19.5;  

(6) vitória sobre as bestas, 19.6 – 20.10;  

(7) juízo, novo céu e nova terra, 20.11 – 22.5.    

3) PROPOSTA TERNÁRIA 

a) Divisão ternária: o esquema geral do livro está organizado em três partes; porém há pelo menos 

duas formas de dividir o livro em três partes: 

b) Três tempos: “Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas”.  
Ap 1.12-20 Ap 2 – 3 Ap 4 – 22 

passado presente futuro 

“as coisas que viste” “as que são” “as coisas que devem acontecer depois destas” 

i) Análise: estrutura cf. 1.19; em 4.1, o anjo diz a João: “te mostrarei o que deve acontecer depois 

destas coisas”; porém, a maior parte do livro é colocada no futuro (3ª seção, caps. 4 – 22) e isto 

não esclarece a organização dos eventos; portanto esta classificação, apesar de ser razoável, não 

contribui para resolver o problema da estrutura do livro.  

c) Três séries de sete juízos: ou seja, os sete selos, sete trombetas e sete taças. 
Ap 6 – 8.6  Ap 8.7 – 11  Ap 15 – 16  

7 selos  7 trombetas 7 taças  

i) Análise: as demais seções do livro são encaixadas à estrutura do livro em três séries de sete 

flagelos; não fica claro se as três séries são sucessivas ou paralelas (paralelas-progressivas).  

4) PROPOSTA SEPTENÁRIA  

a) Divisão septenária: baseada nas séries de ‘sete’ (sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete 

taças) procura-se identificar outras séries de ‘sete’ no livro;  

b) Análise: o maior problema dessa proposta é criar uma divisão artificial para o livro, 

identificando séries de ‘setes’ onde não está claro. 

5) PROPOSTA CONCÊNTRICA  

a) Divisão concêntrica: o livro tem um centro a partir do qual se organizam as seções: 

b) Centro cap. 10 – 11 com os cap. 12 – 15: não consegue explicar a progressão do livro. 

c) Centro cap. 12, circundado pelo cap. 11 (testemunho de Cristo) e 13 (domínio da besta): 

porque demonstra a progressão do tema do cap. 12 até o grande triunfo descrito nos cap. 21 – 22. 

d) Divisão quiástica: o livro tem um centro a partir do qual se organizam as seções: 
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A 1.1-8  Prólogo e saudação epistolar 

 1.1-3  Título 

 1.4-6  Saudação 

 1.7-8  Destino 

B 1.9-3.22  Situação retórica das cidades da Ásia Menor 

 1.9-10  Autor e situação 

 1.11-20  Visão profética inaugural 

 2.1-3.22  Mensagens proféticas às sete igrejas 

C 4.1-9.21; 11.15-19  Abertura do livro selado – Pragas do Êxodo 

 4.1-5.14  Corte celestial e livro selado 

 6.1-8.1  Pragas cósmicas sete selos 

 8.2-9.21; 11.15-19  Pragas cósmicas – sete trombetas 

D 10.1-15.4  O livro acre-doce Guerra contra a comunidade 

 10.1-11-11.14  Vocação profética 

 12.1-14.5  Interpretação profética 

 14.6-15.4  Libertação escatológica 

C’ 15.5-19.10  Êxodo da opressão de Babilônia/Roma 

 15.5-16.21  Pragas cósmicas sete taças 

 17.1-18  Roma e seu poder 

 18.1-19.10  Juízo sobre Roma 

B’ 19.11-22.9  Libertação do mal e cidade de Deus 

 19.11-20.15  Libertação dos poderes do mal 

 21.1-8  O mundo libertado de Deus 

 21.9-22.9  A grande cidade diferente de Deus 

A’ 22.10-21  Epílogo e marco epistolar 

 22.10-17  Ditos revelatórios 

 22.18-21  Conclusão epistolar 

6) PROPOSTA QUATERNÁRIA 

a) Divisão quaternária: baseada na expressão “em espírito” (1.10; 4.2; 17.3; 21.10): 

i) 1.10: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor: igreja (2 – 3).  

ii) 4.2: E logo fui arrebatado em espírito mundo (4 – 16). 

iii) 17.3: E levou-me em espírito a um deserto Babilônia (17 – 19).  

iv) 21.10: E levou-me em espírito vitória de Deus (21 – 22).  

b) Esquema:  
Ap 1.10 Ap 4.2 Ap 17.3 Ap 21.10 

Igreja (2 – 3) Mundo (4 – 16)  Babilônia (17 – 19) Céu (21 – 22) 

Cenário: terra  Cenário: céu  Cenário: deserto Cenário: monte  

c) Análise: neste caso, o livro estaria organizado em quatro grandes visões; porém, também não 

esclarece se as visões se referem a eventos sucessivos ou paralelos.  

7) TEORIAS DE INTERPRETAÇÃO  

a) Questões: como se organizam as seções do livro? Os eventos se repetem ou se sucedem? As 

principais teorias para responder essa questão são as seguintes:  

b) Teoria da sucessão: os eventos estão em sucessão cronológica; cada juízo dá lugar ao próximo, 

divididos em três séries de sete (selos, trombetas e taças); o fim do mundo aparece apenas no final 

do livro; teoria defendida por dispensacionalistas.  

c) Teoria da recapitulação: as séries de flagelos se repetem de modo paralelo-progressivo, e com 

diferentes enfoques: natureza, história, Igreja e nações.  

seções (cap) 
paralelo 

contraste 
seções (cap) 

6 a 7 — a evolução espiritual  8 a 11 — intervenções de Deus  

12 a 16 — guerras e perseguições   17 a 19 — queda de Babilônia 

8.2 – 14.20 — flagelos das trombetas  15.1 – 19.21 — flagelos das taças 

12 – 13 — ascensão do reino da besta  17 – 19 — queda do reino da besta 

d) Teoria circular (joanina): não segue uma linha, mas circula em espiral, abrindo temas novos e 

retornando a temas antigos, não subindo por degraus, mas em voltas, como uma espiral.  

8) PARA REFLETIR  



 

ANEXO DA LIÇÃO 21 – APOCALIPSE: ESTRUTURA DO LIVRO 

1) ESTRUTURA TERNÁRIA: MOLDURA E CONJUNTOS (ADOLF POHL) 

a) Adolf Pohl (1927-): alemão, professor e escritor de comentários do NT.   

b) Livro: Apocalipse de João: Comentário Esperança. Curitiba: Ed. Evang. Esperança, 2001. 

c) Estrutura ternária: o modelo de Pohl pode ser classificado como ternário (Ap 1.9).  

d) Proposta:  

i) Moldura: a visão inicial (“o que viste” — passado) cumpre a função de uma moldura.  

ii) Conjuntos principais: “as coisas que são” (presente) e “as que devem acontecer” (futuro). 

seções capítulos conteúdo 

Moldura  1 Prefácio 

 1.1-3 Abertura do livro 

 1.4-8 Proêmio (semelhante à epístola)  

 1.9-20 A incumbência de João 

1º conjunto  2.1 – 3.21 O QUE É 

  As sete cartas às Igrejas 

2º conjunto 4.1 – 22.5 O QUE TEM DE ACONTECER 

 4.1 – 5.14 Preâmbulo: Deus e o Cordeiro no trono,  

 6.1-17 e 8.1  Os sete Selos 

 7.1-17 Peça intermediária:  

 8.2-5 Preâmbulo: As orações dos santos  

 8.6 – 9.21 e 11.14-19  As sete Trombetas 

 10.1 – 11.13 Grande peça intermediária:  

3 apêndices:  

12.1 – 13.18 Dragão, mulher, besta e falso profeta 

14.1-5  Os 144 mil e o Cordeiro 

14.6-20  A grande multidão  

 15.1-8 Preâmbulo: O novo cântico dos vitoriosos,  

 16.1-14 e 16.20 As sete Taças 

 16.15 Exclamação intermediária:  

3 apêndices:  

17.1 – 19.10 Mistério e queda de Babilônia 

19.11 – 21.8 Consumação e juízo final  

21.9 – 22.5  Nova Jerusalém, novos céus e nova terra 

Moldura 22.6-21 Epílogo 

 22.6-20 Encerramento do livro,  

 22.21 Voto final de bênção (semelhante à epístola) 

e) 2º conjunto (4.1 – 22.5): o coração do livro: qual é sua estrutura?  

i) Sete: como o livro apresenta seções de ‘7’ alguns autores tentam encontrar esta mesma estrutura na sua seção 

principal (7 estrofes com 7 linhas), porém acaba sendo uma estrutura artificial (A. Pohl). 

ii) 3 séries de “sete”: informadas pelo autor; sempre há um preâmbulo; interrupção entre o nº 6 e 7 — interlúdios 

(7.1-17; 10.1 – 11-13). 

iii) Demais seções (cap. 12 – 14 e 17.1 – 22-5):  

(1) 12 – 14: esta seção está ligada à seção anterior; p.ex., 11.7 menciona a besta do abismo, que será apresentada 

apenas nos cap. 12 – 13; da mesma forma os períodos (42 meses, 1260 dias, 3,5 anos) liga ao cap. 11.  

(2) 17.1 – 22.5: as mensagens de 17.1 – 19.10 e 21.9 – 22.5 são comunicadas por um anjo das taças; a seção 

intermediaria (19.11 – 21.8) não menciona o anjo, mas está ligada à série das taças (ver 6ª taça).  

2) ESTRUTURA QUATERNÁRIA: ASSUNTOS DO LIVRO (GEORGE LADD) 

a) George Ladd (1911-1982): canadense, pastor e professor batista, especialista em teologia do Novo Testamento. 

Era crítico do dispensacionalismo e propunha o reino de Deus como chave para interpretar a escatologia.   

b) Livro: Apocalipse: Introdução e Comentário. São Paulo: Vida Nova e Mundo Cristão, 1980. 

c) Estrutura quaternária: 

i) Quatro séries de sete: sete cartas, sete selos, sete trombetas, sete taças. 

ii) Três interlúdios: as multidões, as duas testemunhas, a mulher e o dragão. 

iii) Quatro visões: marcadas pelas exp “Vem e vê” 1.9; 4.1; 17.1 e 21.9.  

seção capítulos conteúdo 

I 1.1-8    .  Introdução 

1 1.9 – 3.22 1ª VISÃO: o Cristo na glória e as igrejas   

A 2.1 – 3.22   1ª série de 7: cartas às sete igrejas da Ásia 



2 4.1 – 16.21 2º VISÃO: visão do céu  

 4.1 – 5.14 O trono de Deus e o Cordeiro 

B 5.1 – 8.1 2ª série de 7: abertura dos sete selos  

i 7.1-17 1º interlúdio: os 144 mil e as multidões  

 8.1 O sétimo selo 

C 8.2 – 11.19 3ª série de 7: Sete anjos e as trombetas  

ii 10 – 11.13  2º interlúdio: anjo e livro / as testemunhas 

iii 12 – 14.20  3º interlúdio: dragão, mulher, besta, falso profeta e consolo. 

D 15.1 – 16.21 4ª série de 7: Sete anjos e as taças  

3 17.1 – 21.8 3ª VISÃO: Julgamento da Babilônia  

 17.1-18 O mistério da Babilônia  

 18.1 – 19.5 Queda de Babilônia  

 19.6 – 21.8 Triunfo e consumação final  

4 21.9 – 22.5 4ª VISÃO: Jerusalém Celestial  

II 22.6-21 Conclusão  

3) ESTRUTURA SEPTENÁRIA: SETE SEÇÕES (W. HENDRIKSEN) 

a) William Hendriksen (1900-1982): holandês, professor, escreveu comentários de evangelhos e epístolas; um 

dos maiores especialistas em Novo Testamento.   

b) Livro: Mais que vencedores. São Paulo: Cultura Cristã, 2001. 

c) Estrutura septenária: 

i) Sete seções: as multidões, as duas testemunhas, a mulher e o dragão. 

seção cap. conteúdo 

1 1 – 3   Cristo e todas as igrejas de todas as épocas 

2 4 – 7  
Visão do céu e dos selos: da primeira à segunda vinda de Cristo; começa com o Cristo 

imolado (5.6) e termina com o juízo final (6.16-17) e com a Igreja triunfante (7.16-17). 

3 8 – 11 
Sete trombetas: os acontecimentos no mundo (8 – 9) e na Igreja (10 – 11); termina com 

o juízo final (11.15,18). 

4 12 – 14  

Dragão, besta e falso profeta: narra o nascimento de Cristo, a perseguição da Igreja, o 

reino do anticristo (besta e Babilônia); termina com a narrativa da segunda vinda de 

Cristo (14.14-16). 

5 15 – 16 Sete taças: os flagelos das taças descrevem o juízo final. 

6 17 – 19 Julgamento da Babilônia, juízo de Cristo e o triunfo do reino de Deus.  

7 20 – 21  
Consumação: condenação do diabo; juízo final e a descrição da Nova Jerusalém, dos 

novos céus e nova terra.  

d) Análise:  

i) Paralelismo: As sete seções correm paralelamente e abrangem o período que vai da primeira à segunda vinda 

de Cristo, visto de diferentes perspectivas.  

ii) Mesmo lapso temporal: a 3ª seção (caps. 8 – 11) falam de 42 meses (11.2) ou 1260 dias (11.3); a 4ª seção 

(caps. 12 – 14) também menciona os 1260 dias (12.6) e 3 tempos e meio (12.14; o mesmo que 3 anos e meio); 

todas essas referências de tempo são equivalentes: 1260 dias = 42 meses (42x30) = 3,5 anos. 

e) Adela Yarbro Collins: o livro é organizado em série de setes. 

seção cap. conteúdo 

 1.1-8 Prólogo  

1 1.9 – 3.22 Sete mensagens  

2 4.1 – 8.5 Sete selos  

3 8.2 – 11-19 Sete trombetas 

4 12.1 – 15.4 Sete visões  

 15.1 – 16.20 Apêndice de Babilónia  

5 19.11 – 21-8 Sete visões  

 21.9 – 22.5  Apêndice de Jerusalém  

 22.6-21 Epílogo  

 

 


