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LIÇÃO 23 – APOCALIPSE: REVELAÇÃO E VISÃO  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 22, analisamos as alternativas de estrutura do livro de Apocalipse.  

b) Objetivo: a partir do gênero literário, analisar o significado de revelação e visão para a interpretação.  

2) VISÕES DO APOCALIPSE: NOÇÕES BÁSICAS  

a) Sentido físico: 

i) Olho humano: órgão físico sensorial da visão pelo qual temos percepção do mundo exterior.  

ii) Imagem: a luz atravessa a córnea e vai para a retina, que registra a imagem invertida; o nervo óptico 

transmite esses impulsos ao cérebro, que processa a imagem dos dois olhos e interpreta como imagem. 

iii) Instrumentos: o ‘olho nu’ pode ser auxiliado por instrumentos para ampliar o alcance da visão; ócu-

los, telescópio, microscópio, binóculo de raio infravermelho.   

b) Sentido figurado/religioso: ver com o coração (compreender); intuição (‘sexto sentido’); ‘terceiro 

olho’; fenômeno comum às religiões — vidência (vidente), capacidade de ver além. 

c) Sentido religioso/cristão: depende de revelação de Deus; “iluminados os olhos do seu coração para 

saberem...” (Ef 1.18); relação entre ‘ver’ e ‘crer’ (Jo 20.29); coisas visíveis e eternas (2Co 4.18; 5.7).  

3) VISÕES DO APOCALIPSE: COMO RECEBEU?  

a) Visão: “Escreve as coisas que viste” (Ap 1.19); o livro é resultado da escrita da visão, chamada de 

“profecia” (1.3,10s); visão e profecia — “e eu vi...”.  

b) Espírito: “Achei-me em espírito [egenómên en pnéumati] no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma 

grande voz como uma trombeta que disse: O que vês, escreve-o num rolo” (1.10-11; 4.2; 17.3 e 21.10). i  

i) Significado: passar para outra esfera; “entrei / fiquei em estado de dominação do espírito (sob seu po-

der ou força)”. “Eu estava imediatamente no espírito; e vi...” (4.2).i  

ii) Outros verbos: “ele me levou [apênegken] em espírito a um deserto...” (17.3; 21.10); v. apophérein 

(transferir, transportar de um lugar para outro) substitui o v. gínomai, no sentido de passar de um estado a 

outro (em 1.10 e 4.2); indicam passagem de um “estado” ou de um “lugar” a outro; transferir. i  

iii) Problema: foi uma transferência (traslado) física? Não! Não foi experiência física ou corporal; João 

passou de um estado “normal” (existência “na carne”), para outro estado não normal (“no espírito”). i  

iv) Ezequiel foi transladado em espírito (11.24;37.1); Filipe é levado fisicamente ao etíope (At 8.39). 

c) Conclusão: o autor foi transportado/movido por uma energia interior que o colocou em outro nível, 

por ação do Espírito do Senhor; é o estado para “ver melhor”; olhar o oculto pela fé. i  

4) VISÕES DO APOCALIPSE: ONDE RECEBEU?  

a) Problema: a visão veio a João ou João foi à visão? A visão “desceu do céu” ou João foi levado para 

outro lugar? Ele diz ter sido transportado “em espírito” (17.3; 21.10); “subir” (4.1).  

b) Evidências internas de mudança de cenário e lugares: i 

i) 4.1s: “Olhei, e eis [vi] uma porta aberta no céu, e a primeira voz como uma trombeta disse-me: Sobe 

aqui e eu te mostrarei... Eu me achei imediatamente em espírito [=1.10], e vi um trono colocado no 

céu...” — Onde João vê o trono? Ele está no céu ou na terra?  

ii) 10.1: “E vi outro anjo poderoso descendo...” — Onde está João? Não há indicação de local.  

iii) 17.1,3: “Veio um dos sete anjos... e falou-me dizendo: Vem, mostrar-te-ei o juízo contra a grande 

prostituta... E conduziu-me em espírito [apênegken... in pneumati] até um deserto. E eu vi uma mulher...” 

— aqui se percebe que João está na terra, em um deserto.  

iv) 21.9s: “E um dos sete anjos veio... e falou comigo, dizendo: Vem, eu vou te mostrar a noiva... E ele 

me levou em espírito [apênegken me en pnéumati] a uma grande e alta montanha, e mostrou a cidade 

santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus” — João está na terra.  

v) Outros textos: 12.1,10; 14.1s, 16; 15.1; 18.4; 20.1; 22.10; etc.  

c) Observações: João não diz que saiu desse mundo (exceto 4.1, “subir”); ele recebeu ordens de escrever 

— em seguida? (ver 1.11,19; 14.13; 19.9; 21.5); escrever é arte física e requer material (papiros, tinta 

etc.). Na primeira visão (1.11-20), João estava na terra; as visões seguintes (a partir de 4.1, “subir”) ocor-

reram no céu; ou “descem” a João, acontecem na terra. João subiu “em espírito”, não fisicamente. i 
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5) VISÕES DO APOCALIPSE: O QUE CONTÊM?  

a) Natureza: as visões foram sonho, êxtase (transe), arrebatamento físico ou artifício literário?  

i) Resposta negativa: não são percepção normal, relato histórico, doutrinas ou parábolas (metáforas).  

ii) Resposta positiva: foram reveladas por Deus a João para dar nova percepção da realidade; a mensa-

gem do livro foi revelada por Deus a João, por visão e audição, estado particular (“em espírito”).ii 

iii) Experiencia subjetiva: somente João ouve a voz e ninguém mais ao seu redor; a experiência é inter-

na, mas não procede dele mesmo; ele está consciente e recebe mensagem inteligível. ii  

b) Conteúdo: em algumas visões predomina a descrição (1.10-18; 4.1-8); em outras, o diálogo (5.15), a 

explicação (17.3-18) ou exposição doutrinária (p.ex., 7.9-17) ou liturgia (aclamações e hinos).i  

c) Visão e realidade:  

i) Visões: não são históricas, nem dramáticas (representações teatrais), ou atemporais (viagem no tem-

po); ou seja, não são fáticas ou reais; são ‘imagens-mensagens’; ii  

ii) Exemplos: a besta de sete cabeças e dez chifres, a prostituta sentada em uma cidade, céus que enro-

lam, a Jerusalém celestial; os eventos descritos na terra não são ‘historicizáveis’, mas típicos de sonhos 

(passado) e de ficção científica (futuro). i  

iii) Implicações na interpretação: tratar as percepções de espaço e tempo na categoria de “consciência 

alternativa”, ou seja, não como cálculos e medidas de engenharia ou colhidos da racionalidade.  

6) VISÕES DO APOCALIPSE: QUANDO ESCREVEU?  

a) Processo de escrita: entre a experiencia, a racionalização, preparação para escrever e, finalmente, a 

escrita; ou seja, não há uma transição imediata entre experiencia e escrita (não é psicografia);  

i) Lapso temporal: João recebe ordem de escrever o que viu (1.19), mas será que escreveu imediatamen-

te? uma vez, ele recebe ordem de não escrever (10.4); ele recebeu as visões antes de escrever as cartas às 

sete igrejas (cf. 1.9-11); considerando o lapso de tempo entre a experiencia e a escrita e as limitações de 

transcrever imagens em mensagem, é possível haver perda de detalhes e precariedade da memória. 

ii) Limitação: ao escrever, o próprio autor tem percepção limitada da experiência e “verá que sua lin-

guagem comum não é suficiente para expressar o que experimentou como um carisma, como um dom”.ii 

iii) Interpretação subjetiva: o autor participa ativamente de todo o processo, portanto sua interpretação 

subjetiva deve ser levada em conta; se a mensagem não for inteligível para o autor, não há mensagem.  

iv) Racionalização: a visão não depende de “comunicação oral” ou de “idioma”;ii o autor vê as imagens, 

ouve a mensagem e as transcreve em palavras compreensíveis aos destinatários.  

b) Recursos literários: o uso de elementos, frases, alusões e imagens tiradas do AT, de livros apócrifos 

e de mitos populares indica a composição de uma obra poético-literária. i  

c) Resultado: a experiência faz parte da mensagem; as visões “em espírito” dão compreensão das “reali-

dades mais profundas da vida e a orientam”; a vida cotidiana “será compreendida a partir do significado 

recebido da experiência”; a história “adquire novos significados dados pela experiência da visão, e espe-

cialmente no caso do Apocalipse que coloca toda a realidade em perspectiva escatológica”. ii 

7) VISÕES DO APOCALIPSE: COMO LER?  

a) Bênção: “Bem-aventurado o que lê [singular] e os que ouvem [plural] as palavras da profecia” (1.3).  

b) Liturgia: o que lê para os que ouvem — pressupõe leitura pública do livro inteiro para a igreja reuni-

da; a mensagem está no conjunto do livro e na interpretação da comunidade.   

c) Visão: o autor não apresenta descrições de um espetáculo, não é para ser visto, mas compreendido; as 

visões são convites para descobrir mais realidades do que os olhos podem ver.  

d) Referências ao AT: oculta o sentido para os não-cristãos, mas multiplica o sentido para os crentes. 

e) Mensagem: não é a visão que está em foco, mas a mensagem; a visão é a mensagem; como nos profe-

tas do AT, a “visão” é sinônimo de “palavra” do Senhor.  

f) Leitores modernos: não temos a visão, nem acesso aos símbolos, mas apenas o relato da visão; mes-

mo assim, não se pode esquecer que, antes de ser um relato, é uma visão — “a experiência fundante des-

te texto se originou com outros parâmetros”. ii 

8) PARA REFLETIR  

 
i Arens, E.; Mateos, M. Apocalipsis, la fuerza de la esperanza: estúdio, lectura y comentario. Lima: CEP, 2019, p. 116-129. 
ii Míguez, Nestor. Juan de Patmos, el visionario y su visión. Ribla nº 34, 1999, p. 29-42.  


