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4ª SEÇÃO – APOCALIPSE: ANÁLISE DO CONTEÚDO   

1) ABORDAGEM SISTEMÁTICA  

a) Cinco temas teológicos: total de 386 vv.  

i) Cristologia (36 v.): 1.5, 11-19; 2.1; 8, 12, 18; 3.1, 7, 14; 5.5-14; 17.14; 19.11-15; 22.13.    

ii) Eclesiologia (102 v.): 1.6, 9-10, 20; 2 – 3; 7; 11.1-14; 14.1-5, 12-13; 19.1-10; 20.4-6. 

iii) Sistema de dominação (40 vv.): 12 – 13; 20.1-3. 

iv) Julgamentos (144 v.): 6; 8 – 9; 11.15-19; 14.14-20; 15.6-8; 16 – 18; 19.16-21; 20.7-15; 21.8. 

v) Reino de Deus (64 v.): 4.1 – 5.4; 10; 21.1 – 22.5. 

2) JUSTIFICATIVAS 

a) Peças: em vez de seguir o texto como uma sequência lógica, analisar por partes, sem a preocupação de 

montar o quadro geral. 

b) Interpretação livre: com base no uso livre que o autor do Apocalipse faz do Antigo Testamento, a 

interpretação livre dos símbolos e dados nos ajudará a evitar ‘exatidões’.    

3) METODOLOGIA  

a) Relação com as fontes literárias: Antigo Testamento, Novo Testamento, apócrifos ou mitologia etc.   

b) Relação com o contexto histórico: política imperial, culto do imperador, restrições econômicas sociais etc. 

c) Simbologia: identificação e interpretação dos símbolos (dessimbolizar). 

d) Mensagem original: identificar a mensagem aplicada à realidade do Apocalipse.   

e) Mensagem atual: identificar o sentido da mensagem para nossa realidade latino-americana. 

4) REQUISITOS  

a) Leitura prévia: ler os textos bíblicos a serem abordados em cada aula.  

b) Estudo posterior: após as aulas, estudar com atenção as referências bíblicas e os argumentos.  
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LIÇÃO 25 – APOCALIPSE: CRISTOLOGIA 

2) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 24, analisamos as fontes literárias do livro de Apocalipse.  

b) Objetivo da aula: apresentar a cristologia do Apocalipse e sua mensagem para a igreja.   

3) FILHO DO HOMEM: VISÃO  

a) Visão (1.11-20): comissão (1.11), aparência (12-16), reações (17-18), comissão (19), explicação (20). 

b) 1ª Comissão: “O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas” (1.11). 

c) Aparência: 1.12-16;   

i) Cabeça: cabelos brancos como a lã/neve (1.14a), olhos como chamas de fogo (1.14b; 2.18a); rosto brilhante 

como sol (1.16c); espada afiada saindo da boca (1.16b; 2.12); voz como de muitas águas (1.15b);  

ii) Tronco: com vestes talares, cingido com cinto de ouro à altura do peito (1.13b);  

iii) Membros: sete estrelas na mão direita (1.16a; 2.1); pés semelhantes ao bronze polido (1.15a; 2.18b), 

d) Reação de João: 1.17a; João caiu aos pés de Jesus como morto. 

e) Reação de Jesus: 1.17b-18 

i) Ânimo: Jesus toca João com sua mão e lhe diz para não ter medo (1.17b). 

ii) Autoidentificação: “eu sou o primeiro e o último” (1.17c; 2.8); “o que vive” (1.18a); “estive morto, mas 

eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno” (1.18b-c-d).  

f) 2ª Comissão: “escreve [...] as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas” (1.19). 

g) Explicação: as sete estrelas são os sete anjos; os sete candeeiros são as sete igrejas (1.20); c/c 2.1.  

4) FILHO DO HOMEM: FONTES DO ANTIGO TESTAMENTO  

a) Aparência de Jesus: combina características de visões que Daniel e Ezequiel tiveram de seres celestiais. 

i) Visão de Ezequiel: c/c “figura semelhante a um homem” (Ez 1.26);  

ii) Visão de Daniel:  

(1) Diversos: Daniel 7.9 (ancião de dias), 7.13 (filho do homem) e 10.6 (anjo=homem vestido de linho);  

(2) Especial: em Daniel 7, em posição aos impérios (bestas), surge “um como o filho do homem” que recebe 

“o domínio, e a honra, e o reino” e o “seu domínio é um domínio eterno” e o seu reino “não terá fim”.  

iii) Rosto: lembra o rosto de Moisés (Ex 34.29); Deus é “sol e escudo” (Sl 84.11); luz para sempre (Is 60.19). 

iv) Pés brilhantes: anjo (Dn 10.6); querubim (Ez 1.7); os sacerdotes do AT oficiavam descalços, portanto 

com pés à mostra; c/c teofania em Ex 24.9s onde os pés de Deus se apoiam em pavimento de safira.  

v) Voz: som de águas (Ez 1.24;43.2); estrondo (3.12; c/c Dn 10.6); teofania do Sinai (Ex 19.16; 20.18). 

vi) Trombetas - 3 casos: guerras (Jz 3.27; 6.34; Ez 7.14); chegada do rei (coroação; 2Sm 15.10; 1Rs 1.34s); 

cultos de adoração durante procissões festivas (2Sm 6.15; Ne 12.35,36) ou holocaustos (2Cr 29.27,28).i 

vii) Vestes: c/c Dn 10.5s;  

(1) típicas de sacerdote (Ex 28.4; 29.39; em Ez 9.2, tem sentido geral com ênfase no juízo contra os ímpios;  

(2) o cinto (faixa) de ouro é traje sacerdotal (Ex 28.4; 29.5) ou real (poder de julgar). 

viii) Espada: “minha boca como espada afiada” (Is 49.2); c/c “sopro dos seus lábios” (Is 11.4); cetro (Sl 2.9). 

b) Reação de João: medo/desmaio; c/c Isaías (6.5); Ezequiel (1.28; 3.15), Daniel (7.15; 8.17; 10.8-9). 

c) Reação de Jesus:  

i) Autoidentificação: “Eu sou”: “Eu sou o que sou” — Yavé (Ex 3.6); fórmula de autorrevelação de Deus.  

(1) “primeiro” e “último”: Deus como criador e soberano sobre a história (Is 41.4; 44.6; 48.12);  

(2) “o que vive”: “Deus vivo” (Dt 5.26; Js 3.10; 1Sm 17.26, 36; Sl 42.2; 84.2; Jr 10.10; 23.36; Os 1.10);  

(3) “o que vive para sempre” (Dn 4.34; 6.27; 12.7);  

(4) Fórmula de juramento “tão certo como vive o Senhor” (Jz 8.19; Rt 3.13; 1Sm 14.39; 2Sm 15.21; 2Rs 2.2).  

ii) Chave da morte: “portas da morte” (Jó 17.16; Sl 9.13); “do além” (Is 38.10); nunca menciona ‘chave’.  

d) Comissão: o objetivo (1.11) e o desfecho da visão (1.19) é comissionar de João, semelhante ao chamado 

de Moisés (Ex 3), Gideão (Jz 6.15-16), Isaías (Is 6.1-8) Jeremias (Jr 1.4-10), Ezequias (Ez 1–3 .15) etc. 

e) Explicação: 

i) Candeeiros: heb. menôrâh; no tabernáculo (Ex 25.31-40; no templo; visão de Zacarias (Zc 4.1-14). 

ii) Estrelas: podem ser associadas a anjos (Jó 38.7); culto às estrelas era proibido em Israel (Dt 4.19); 

iii) Mistério: ref. a sonhos que precisam ser interpretados (Dn 2.18-47; 4.9).  
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5) FILHO DO HOMEM: FONTES DOS LIVRO APÓCRIFOS  

a) Aparência:  

i) Filho do Homem: é visto como o Messias, Salvador e libertador, escolhido pelo Altíssimo para julgar os 

povos, libertar seu povo e reinar (4º Esdras 13; 1Enoque 37-71, Similitudes de Enoque). 

ii) Cabelos brancos: Enoque (46.1; 71.10) descreve Deus como ancião de cabeços brancos; Apocalipse de 

Abraão (11.2) descreve anjo Iaoel com cabelos brancos como neve.  

iii) Rosto e pés: Apocalipse de Sofonias (6.11s) menciona anjo com rosto brilhando como o sol e pés como 

bronze ardendo em fogo; os pés de Jesus transfigurado eram “mais brancos que a neve” (Atos de João).  

iv) Voz poderosa: no Apocalipse de Abraão: a voz de Deus (17.1) e o canto das criaturas (18.1) como som 

de muitas águas; escritos de Qumran: “o som de suas vozes era como o som de muitas águas” (1QH 2.27).  

b) Explicação: sete estrelas (Sol, Lua, Júpiter, Mercúrio, Marte, Vênus e Saturno) indicados na menorá;i 

6) FILHO DO HOMEM: FONTES DO NOVO TESTAMENTO  

a) Aparência:  

i) Rosto brilhante como o sol evoca a transfiguração de Jesus (Mt 17.2; Lc 9.29; anjo em Ap 10.1); “os justos 

resplandecerão como sol” (Mt 13.43);  

ii) Branco (lã/neve): brancura ofuscante como em Mc 9.3: “como nenhum lavandeiro poderia alvejar”.   

iii) Vestes: anjos vestidos de linho com cinto de ouro (Ap 15.6); aqui não tem relação com sacerdote ou juiz. 

iv) Voz alta ou poderosa: 20 vezes em Ap; ver “voz que vem do céu”, 14.2; “voz da multidão”, 19.6.  

v) Trombeta: aparece em cenários escatológicos (Mt 24.31; 1Co 15.52 e 1Ts 4.16) e em teofanias (Hb 12.19). 

vi) Espada afiada: gr. romphaia espada grande e larga, usada na guerra (diferente de machaira, punhal). ii  

vii) Espada que sai da boca: exclusiva de Ap, sempre ref. a Cristo; “aquele que tem a espada afiada de dois 

gumes” (2.12); a espada é usada para ‘pelejar’ contra os que não se arrependeram (2.16) e para ‘ferir’/‘matar’ 

as nações (19.15,21); c/c machaira em “a espada do Espírito que é a palavra de Deus” (Ef 6.17; Hb 4.12). 

viii) Filho do Homem: 69 vezes (Sinóticos) e 13 vezes (Ev. João); At 7.56; Hb 2.6; Ap 1.13; 14.14. 

(1) Ministério terreno: Mc 2.10: “o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados” — título com 

prerrogativa divina; Mc 2.28: “O Filho do Homem é senhor também do sábado” — autoridade divina sobre 

o sábado; Mt 18.10-14: “O Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido” (NVI). 

(2) Sofrimento e morte: representante dos homens na cruz; após a confissão de Jesus como o Messias, ele 

começou a falar sobre seu sofrimento, morte e ressurreição (Mt 16; Mc 8.29-31). “Porque o Filho do homem 

também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos” (Mc 10.45).   

(3) na glória escatológica: compare Dn 7.9-10 com Ap 1.12-16 e 5 11-12;  

(a) Resposta de Jesus ao sacerdote: “Tu o disseste” (Mt 26:64) ou “Eu o sou” (Mc 14:62); “Vereis o Filho 

do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu”;  

(b) Sermão profético: “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se 

lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele 

enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro 

ventos, de uma à outra extremidade dos céus” (Mt 24.30-31).  

b) Reação de João: c/c apóstolos na transfiguração (Mt 17.6); Saulo no caminho de Damasco (At 9.3-4) 

c) Reação de Jesus: 

i) “Eu sou”: fórmulas 

(1) predicativa: 5 vezes em Ap (1.8, 17; 2.23; 21.6; 22.16); 48 vezes no NT para Jesus/Deus (Mt: 5x; Mc: 3x; 

Lc: 4x; Jo: 24x; At: 6x); metáforas ‘eu sou’ (Jo 6.35, 48, 51; 8.12; 10.7,9,11,14; 11.25; 14.6; 15.1,5). 

(2) absoluta: 8 vezes em Jo 6.20; 8.24, 28, 58; 13.19; 18.5,6,8; 3 vezes Sinóticos (Mt 14.27; Mc 6.50; 13.6);  

ii) Primeiro e último: “o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim” (Ap 22.13; c/c Ap 1.8);  

iii) “o que vive”: ref. ao “Deus vivo” (Mt 16.16; 26.63; At 14.15; 2Co 3.3; 1Ts 1.9; 1Tm 4.10; Hb 3.12; 9.14; 

10.31; 12.22); “o Pai, que vive” (Jo 6.57); “eis que vivo” c/c “morrendo e eis que vivemos” (2Co 6.9). em 

Apocalipse a expressão ocorre duas vezes — em 1.18 e em 7.2: “o selo do Deus vivo”;  

iv) “o que vive pelos séculos dos séculos”: eternidade de Deus/Cristo; ocorre também em 4.9,10; 10.6; 11.15; 

15.7; Jesus é o único que pode afirmar que “vive”, porque morreu e ressuscitou; “nele estava a vida” (Jo 1.4; 

5.26); “eu sou a ressurreição e a vida” (Jo 11.25-26); “eu sou a vida” (Jo 14.6); 

v) Chave da morte: ‘de’ indica posse (tem uma chave) ou lugar (chave para), interpretação preferida.i   

d) Explicação: 

i) Candeeiros: gr. lychnia; 12 vezes; Ap 1.12,13, 20; 2.1,5; 11.4; velador (Mt 5.15; Mc 4.21; Lc 8.16); porta 

candeia (lychno, lâmpada); “o Cordeiro é a sua lâmpada” (Ap 21.23; 22.5). 

ii) Mistério: cenário escatológico (1Co 15.51-52); mistério revelado (1Co 2.7; Rm 16.25s; Ef 3.5, 9-10; Cl 

1.26-27; 2Tm 1.9-10; Tt 1.2-3; 1Pe 1.20); ocorre 4 vezes em Ap, 1.20; 10.7; 17.5, 7.  



7) FILHO DO HOMEM: FONTES DA MITOLOGIA  

a) Aparência:  

i) Rosto brilhante como o sol: o sol era associado aos deuses (ver “templo do sol”, Jr 43.13).  

ii) Olhos dos deuses tinham qualidade especial de brilho (estátua equestre de Domiciano);  

iii) Vestes talares com cintos de ouro são atribuídas a deuses (Zeus, Apolo, Mitra) e heróis;  

iv) Pés descalços aparecem na estátua de Augusto, como indicativo de morte e ‘deificação’. i   

b) Reação de Jesus: 

i) Título: ‘primeiro’/‘último’ ocorre no grego (Teogonia, de Hesíodo), mas nunca com o sentido bíblico;  

ii) ‘Deus vivo’ ocorre em literatura grega em relação a deuses. 

iii) Chave: a morte nunca aparece como possuindo chaves; a chave do Hades pertence a Plutão ou a Hécate.i   

c) Explicação: estrelas ref. à astrologia (constelação Ursa Maior ou Plêiade); símbolos de poderes (deuses). i  

8) FILHO DO HOMEM: SIMBOLOGIA 

a) Aparência: não indicam aparência visual, mas o poder e a glória de Jesus. i  

i) Filho do homem: o humano libertador e vencedor em oposição ao governo bestial (desumanizante). 

ii) Características: cabelos brancos indicam eternidade (Jo 1.1; Hb 13.8); santidade (Is 1.18; 6.1-3); sabedoria 

e honra; olhos de fogo: indicam juízo imparcial do coração (1Co 4.5); rosto brilhante, indica grande glória;  

iii) Vestes talares: os trabalhadores usavam cinto na cintura; apenas os poderosos usavam cinto no peito. i  

iv) Voz poderosa: indica autoridade; som de cachoeira (cascata) ou das ondas do mar nas pedras da praia. i  

v) Espada afiada: Cristo tem poder judicial universal. ii  

b) Reação de Jesus: 

i) “Não tenha medo”: Jesus concede segurança às igrejas ameaçadas pelo império. 

ii) Chave: Jesus derrotou as forças do mal e tem real autoridade/poder sobre tudo que ameaça a vida. 

c) Explicação: 

i) Mão direita: representa poder e autoridade (Sl 110.1; Mt 26.64 etc.);  

ii) Segurar: indica posse e/ou proteção. i  

iii) Candeeiros: assim como as candeias queimavam diante de Deus no tabernáculo/templo, assim as candeias 

queimam diante de Cristo glorioso (Ap 4.5); ii   

iv) Mão direita com estrelas:  símbolo de poder e autoridade sobre as igrejas;  

9) FILHO DO HOMEM: INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL ORIGINAL  

a) Aparência: 

i) Visão: a aparência de Jesus contrapõe a imagem pretensamente augusta do imperador e dos deuses.  

ii) Vestes: as vestes de Jesus contrapõem as pretensões sacerdotais do imperador (pontifex).   

b) Reação de João: o medo é a reação natural diante do Cristo glorioso; c/c Ap 19.10; 22.8. 

c) Reação de Jesus: 

i) Toque: Jesus anima João a não ter medo, porque ele cuida da sua igreja; se Cristo glorioso, único a ser 

temido, anima João a não temer, então os cristãos não precisam temer as ameaças do império e mais ninguém. 

ii) Título divino: primeiro/último fala de eternidade (c/c Cl 1.15-17).  

iii) Chaves da morte: a poder de Jesus sobre a morte e a vida contrapõe o poder do imperador; c/c Ap 3.7b;   

d) Explicação: 

i) Candeeiros: Jesus cuida das igrejas em contraste com patrocínio do imperador às cidades-sedes de cultos.  

ii) Sete estrelas: contraste com “as pretensões dos imperadores romanos, que afirmavam seu domínio cósmico 

com os símbolos dos planetas à sua volta” (Krodel). i  

10) FILHO DO HOMEM: INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL ATUAL  

a) Quais são os poderes que ameaçam a vida hoje?  

b) Como Jesus se apresenta hoje?  

c) Que mensagem essa visão transmite para nós hoje? 

 
i OSBORNE, Grant R. Apocalipse: comentário exegético. São Paulo: Vida Nova, 2014 
ii AUNE, David E. Revelation 1- 5. Word Biblical Commentary, 52A. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1997.  


