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LIÇÃO 24 – APOCALIPSE: FONTES LITERÁRIAS  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 23, analisamos o significado de revelação e visão para a interpretação do Apocalipse.  

b) Objetivo: analisar as fontes literárias usadas na elaboração do livro de Apocalipse.   

2) APOCALIPSE: LINGUAGEM DO ANTIGO TESTAMENTO i 

a) Dependência do Antigo Testamento: metade do Ap faz referência ao AT de forma indireta e livre; 

principalmente Êxodo, Salmos, Isaías, Ezequiel e Daniel.   

b) Demonstrações de uso do AT: 

i) Correlações: pragas do Egito (Ap 8 e 16); os rolos de Ez 2.8-9 (Ap 5.1 e 10.9); a inimizade entre o dragão 

e a mulher (Ap 12.17) lembra Gn 3.15; Cordeiro degolado (Ap 5.6) c/c Is 53 e Ex 12. 

ii) Escatologia: anúncio da vinda de Cristo (Ap 1.7) c/c Dn 7.13 e Zc 12.10,14; quatro seres (Ap 4.6-8) c/c 

Ez 1.4-14 e Is 6.23; visão de Cristo (Ap 1.13-15) c/c Dn 7–10; cavalos (Ap 6.2-8) c/c Zc 1.8-10 e 6.1-7; 

calamidades de Ap 8.7-9,11 c/c pragas do Egito (Ex 7 – 11).   

iii) Personagens e lugares: Sodoma/Egito c/c Jerusalém (Ap 11.8); Gogue/Magogue (Ap 20.8 c/c Ez 38; Gn 

10.2), Babilônia (Ap 18), Jezabel (Ap 2.20), Balaão (Ap 2.14); cântico de Moisés (Ap 15.3; Ex 15); “leão de 

Judá”, “raiz de Davi” (Ap 5.5), “filho do homem” (Ap 14.14), “rei dos reis e senhor dos senhores” (Ap 17.14; 

19.16; c/c Dt 10.17); “governar com vara de ferro” (Ap 12.5; 19.15; c/c Sl 2.9); “novo céu e nova terra” (Ap 

21.1; c/c Is 65.17; 66.22); doze tribos (Ap 7.5-8); Miguel e anjos (Ap 12.7; Dn 12,1).  

c) Pergunta: por que João usou essas fontes? Hipóteses:  

i) Segurança: linguagem em código para ser interpretada apenas para aqueles que conhecem o AT. 

ii) Economicidade: invoca a linguagem do AT e a memória do povo por conveniência.  

iii) Intertextualidade: invoca também a mensagem/teologia das fontes do AT, para que sejam lidas de forma 

intertextual, integrando as mensagens a fim de dar o pleno sentido.  

3) APOCALIPSE: LINGUAGEM DOS APÓCRIFOS i 

a) 1º Enoque: coleção de apocalipses do séc II a.C. e I d.C.  

i) Semelhanças linguísticas e conceituais:  

(1) 1 En 39-40: visão do trono celestial rodeado por espíritos e quatro arcanjos (cf. Ap 4-5).  

(2) A figura central é um “filho do homem”, figura messiânica (cf. Ap 1,13).  

(3) Ele se assentará no trono de Deus (1 En 45,3; 51,3).  

(4) Julgamento: aflição aos pecadores (45,2; 69,27ss), destruídos pela palavra que sai de boca (62.2; cf. Ap 

19.15.21), reis lançados no abismo (53,1-5; 56,8), queimados com fogo (48,9; 54,1-6; 63,10).  

(5) Os justos, por outro lado, viverão com ele em uma nova terra (48,3-6; 61,8-13; cf. Ap 21).  

ii) Comparação de passagens:  

(1) 1 En 9.4: Os anjos exclamam: “Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis.” O mesmo 

título, embora em ordem inversa, é encontrado no Ap 17.14 e 19.16.  

(2) 1 En 10.12s: Deus ordena: “Amarra-os setenta gerações sob as colinas da terra até o dia do seu juízo final, 

até que se cumpra o juízo eterno. Naquele dia eles serão enviados para o abismo de fogo, para atormentar, e 

eles serão acorrentados na prisão para sempre.” c/c Ap 20.2, 10.  

(3) 1 En 22.5; 47.2: “E eu vi os espíritos dos filhos dos homens que haviam morrido, cujas vozes se elevavam 

ao céu reclamando ...”; c/c Ap 6,9s: “as almas dos mortos por causa da palavra... clamavam com grande voz” 

(4) 1 En 14.18-23: descrição do trono de Deus, c/c Ap 1 e 4;  

(5) 1 En 22.9-11: provações e destinos, c/c Ap 20 sobre ressurreição e segunda morte.  

(6) 1 En 63.2-4: canção semelhante a Ap 15.3s.  

b) 2 Baruque: provavelmente contemporâneo de Apocalipse. 

i) O autor espera uma intervenção divina em breve (19.5; 20.1s; 88.1ss), após a destruição do templo.  

ii) O fim será precedido por calamidades (27.1-15), mas os justos serão protegidos (29.1s).  

iii) Os nomes dos justos, que são numerados (23.4s), estão escritos em livros (24.1).  

iv) Os pecadores morrerão por terremoto ou fogo (70.71), ou morrerão pela espada (72.2-6).  

v) Um tempo de paz e prosperidade (29,4-8) será estabelecido após a primeira vinda do Messias (25.5-8); 

depois, após a ressurreição dos mortos, o paraíso será estabelecido (48-52; cf. Ap 20).  
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c) 2 Esdras: contemporâneo do Apocalipse, série de sete visões, escritas por ordem de Deus.  

i) fim dos tempos: previsto para breve (4.26; 5.51ss), precedido por calamidades (5.1-13; 6.17; 9.1-13).  

ii) Antes do juízo final, haverá 400 anos de paz na presença do Messias (7.28-35; cf. Ap 20).  

iii) Os inimigos de Deus serão destruídos pelo fogo que sai de sua boca (cap. 13).  

d) Outros apocalipses:  

i) Guerra entre Deus e Satanás: a vitória de Deus e do seu povo e a destruição dos adversários; “A guerra dos 

filhos da luz com os filhos das trevas” (1QM), entre Miguel e Belial e seus exércitos (cf. Ap 12.7s).  

ii) Destruição deste mundo pecaminoso e ímpio: Is 13.9-13, 24.18-23; Jer 4.23-28; 1 En 1.7; 45.4ss; 69.27s; 

91.14; 100.4s; 2 Br 70; 2 Esdras 6.20-29; 7.28ss.  

iii) Novo mundo: Is 25.6; 65.17; Zc 14.6-9; 1En 91.16s; 2Br 39-40; 44.12-15; 48-50; 2Es 7.31,112ss; 8.52ss.  

iv) Futuro imediato: Is 13.6; 55.10ss; Jr 25.8-14; 29.10-14; Sf 1.14-18; Ag 2.20-23; Dn 9.24,27; 11.36; 1En 

89.68-90; 2Br 27.1-28; 54.1,17; 70-74; 85.9-15; 2Es 4.26,48-50; 5.55.  

v) Convicção de vitória definitiva de Deus: cf. Jr 46-51; Ez 38-39; Am 1-2; Zc 9; Dn 7-8.  

vi) Deus guerreiro a favor do seu povo: Ex 15; Dt 7; 20; a “guerra santa” em Qumran (1QM).  

4) APOCALIPSE: LINGUAGEM DOS MITOS i 

a) Mulher e o dragão (Ap 12): representa a luta entre o princípio da vida e o da morte.  

i) Baixa Mesopotâmia: Tiamat (deusa do caos/monstro/dragão/serpente) ataca seres celestiais, mas é morta 

por Marduque; seu corpo é dividido; arrasta um terço das estrelas com ela.  

ii) Egito: a deusa Ísis é perseguida por Set (deus do caos), que tenta matar seu filho Hórus, mas é morto.  

iii) Grécia: a deusa Leto é perseguida pela cobra Píton, que tenta matar seu filho Apolo, mas consegue se 

salvar fugindo com seu filho para Delfos; mais tarde, Apolo mata Píton a flechadas.  

b) Nascimento do herói: exemplos, Moisés e Faraó; Jesus e Herodes; o herói cresce e mata o rei violento; no 

mito do Egito, combate entre o sol e as trevas, mas o sol sempre ressurge como uma fênix.  

c) Mulher em trabalho de parto: alude a Is 7.14; c/c Gn 3,15; Qumran, em 1QH 3,7-13.  

d) Mulher com estrelas e astros (Ap 12):  

i) Éfeso: deusa Ártemis era retratada com estrelas e a lua crescente.  

ii) Egito: a deusa Ísis foi saudada como “sol feminino”, “senhora das estrelas / do sol”.  

iii) Cyme (Ásia Menor): foi encontrada uma imagem de Ísis com o sol, a lua e as estrelas.  

e) Duelos entre deuses: o deus derrotado é expulso das terras do deus vitorioso e se vinga nos habitantes da 

terra; conflito entre Marduque e Tiamat, Baal e Mot, Zeus e Titãs, Apolo e Píton.  

f) Anjos caídos (Ap 12.7-9):  

i) Versões semelhantes: Gn 6,1-4, 1 En 6 e Jub 5.1-11; o principal está em 2 Enoque 29.4: “Um dos coros 

dos arcanjos se extraviou junto com a divisão que estava sob sua autoridade. Ele teve a ideia insana de colocar 

seu trono acima das nuvens que estão sobre a terra e que ele seria igual a mim em poder. E eu o lancei das 

alturas juntamente com os seus anjos” (c/c Lc 10.18).  

ii) Is 14.12-15: “Como caíste do céu, Lúcifer, filho da Aurora!”   

g) Confronto de Miguel com o dragão e seus exércitos (Ap 12,7):  

i) Dn 10.13-21: Gabriel, ajudado por Miguel, é confrontado pelos anjos da guarda da Pérsia;  

ii) Nos apócrifos, Miguel é mencionado com frequência como anjo da guarda de Israel (cf. Dn 12.1).  

h) Monstros (Ap 13): comparáveis a Leviatã, Raabe e Beemote, conhecidos nos escritos do AT.  

i) Liviâthâ (6 vezes): monstro marinho (Jó 3.8; Sl 104.26); crocodilo (Jó 41.1; Sl 74.14); do caos, morto por 

Baal (mito cananita); por Iavé (Sl 74.13); cf. Is 27.1 (ref. Egito ou Babilônia); (Is 51.9; Ez 29.3; 32.2);  

ii) Tanniyn (23 vezes): monstro marinho (Jó 7.12; Sl 74.13; Is 51.9); serpente (Sl 91.13); dragão (Is 27.1);  

iii) Rahab (3 vezes): monstro marinho (Is 51.9); representa o poder do Egito (Sl 87.4; 89.10; Is 30.7).  

iv) Dragão: designa faraó (Ez 29.3ss e 32.2-8), termo usado para Raabe em Is 51.9; designa o general romano 

Pompeu que é chamado de “orgulho do dragão” (Salmo de Salomão 2.29).  

v) Beemote e Leviatã: “Naquele dia os dois monstros, a fêmea chamada Leviatã, foram designados para 

habitar no abismo do mar acima das nascentes das águas, e o macho chamado Beemote, que ocupará o imenso 

deserto com o peito ...” (1 En 60.7s; c/c Jó 40.15-41.26). “Você atribuiu ao Beemote como seu território uma 

parte da terra que secou no terceiro dia (da criação), um país de mil montanhas. Ao Leviatã, tu deste a sétima 

parte, as águas” (2 Ed 6.49); c/c Ap 13: “Vi uma besta sair do mar ... vi outra besta subir da terra...”.  

5) PARA REFLETIR  

 
i Arens, E.; Mateos, M. Apocalipsis, la fuerza de la esperanza: estúdio, lectura y comentario. Lima: CEP, 2019, p. 5263. 


