
TEMA: APOCALIPSE PÉ NO CHÃO 

Prof. Eliseu GP (eliseugp@yahoo.com.br) — Youtube: abre.ai/teologiapenochao  

Facebook: Teologia Pé no Chão (https://www.facebook.com/teologiapenochao) 

 

LIÇÃO 26 – APOCALIPSE: CRISTOLOGIA   

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 25, iniciamos o estudo da cristologia do Apocalipse, com a visão do ‘Filho do Homem’.  

b) Objetivo: continuar o estudo da cristologia do Apocalipse, sobre o título ‘Cordeiro de Deus’ (cap. 5).   

2) CORDEIRO DE DEUS: VISÃO (4.1 – 5.4) 

a) Cenário: João é levado ao céu (4.1), à sala do trono de Deus (4.2). 

i) Personagens: Deus (4.3), 24 anciãos, 7 espíritos (tochas) de Deus (4.4-5), 4 seres viventes (4.6-8).  

ii) Ambiente: há relâmpagos, vozes (4.5); mar de vidro como cristal (4.6). 

iii) Culto: os 4 seres viventes adoram a Deus e os 24 anciãos se prostram diante de Deus (4.9-11). 

b) Evento: Deus segura um livro com 7 selos na sua mão direita (5.1); um anjo poderoso pergunta quem pode 

abrir o livro (5.2), mas ninguém se apresenta (5.3); João chora (5.4), mas um ancião lhe apresenta o Leão de 

Judá e raiz de Davi que pode abrir o livro (5.5); João olha e vê o Cordeiro (5.6), que toma o livro da mão 

de Deus (5.7). Os 4 seres e 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro com harpas e taças (orações dos santos) 

(5.8), e cantam um novo cântico (5.9-10); milhões de anjos se unem ao cântico (5.11-12); por fim, todas as 

criaturas participam da adoração ao Cordeiro (5.13-14). Então, o Cordeiro começa a abrir os selos (6.1). 

c) Jesus: é apresentado por dois títulos messiânicos que se revelam numa figura sacrificial. 

i) Títulos: “Leão de Judá” e “raiz de Davi” (5.5). 

ii) Cordeiro: a palavra ocorre 27 vezes no Ap ref. a Cristo (7 vezes).  

(1) Descrição: o Cordeiro está em pé no meio do trono (5.6a), “como tinha sido morto” (5.6b; cf. “foi morto”, 

6.9, 12; 13.8). tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus “enviados por toda a terra” (5.6c). 

(2) Culto: recebe culto dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos (5.8), o mesmo culto prestado a Deus (4.8-11); 

recebe culto dos anjos (5.12) e de todas as criaturas (5.13; c/c 7.9-10); c/c adoração Deus (4.11)/Cristo (5.12).   

(3) Ação: abre os selos (6.1-17; 8.1); os habitantes da terra temem a ira do Cordeiro (6.16); pastoreia o povo 

de Deus (7.9,10,14,17; 14.1-5, 10); pelo seu sangue, os santos vencem o dragão (12.11); vence a besta (17.14); 

tem o livro da vida (13.8; 21.27); seu cântico é entoado pelos santos (15.3); tem apóstolos (21.12).  

(4) Reino: bodas do Cordeiro (19.7,9); esposa do Cordeiro (21.9); é templo e lâmpada dos santos (21.22s).  

(5) Identidade: “o Cordeiro é o Senhor dos senhores e Rei dos reis” (17.14b). 

d) Trono: o Cordeiro é entronizado (7.17) e compartilha o trono de Deus (22.1, 3; cf. 3.21). 

3) CORDEIRO DE DEUS: FONTES DO ANTIGO TESTAMENTO  

a) Títulos:  

i) Leão de Judá: bênção de Jacó para Judá: “é leãozinho. [...] o cetro não se arredará de Judá” (Gn 49.8-10); 

o leão é o animal mais mencionado no AT (150x), símbolo de força e poder, como no trono de Salomão (1Rs 

10.19-20); Yavé é comparado a um leão (Jó 10.16; Is 31.4; Jr 50.44; Os 5.14; Am 3.8). 

ii) Raiz de Davi: visão de Isaías sobre o Messias, que virá do “tronco de Jessé, um rebento”, “das suas raízes 

um renovo” (Is 11.1); “as nações recorrerão à raiz de Jessé” (11.10).     

iii) Cordeiro: substituto de Isaque (Gn 22.7-13); o cordeiro pascal da saída do cativeiro do Egito (Ex 11–12; 

29; Nm 28–29); o Servo de Iavé é comparado a um cordeiro mudo levado ao matadouro (Is 53.7); para os 

judeus, ‘cordeiro’ nunca aparece como título messiânico;i segundo Comblin, o pano de fundo do ‘cordeiro’ 

do Apocalipse é o ‘Servo sofredor’ de Isaías 53; mais que um título, é uma figura.ii  

(1) Bode e carneiro: símbolos apocalípticos em Dn 8.1-8, 20-21 ref. reis do Império da Média-Pérsia.    

b) Chifre: símbolo de poder e força; ver descrição do quarto animal na visão de Daniel (7.7,20). 

c) Olhos: na visão de Zacarias, os sete olhos são “os olhos do Senhor que percorrem toda a terra” (4.10). 

4) CORDEIRO DE DEUS: FONTES APÓCRIFAS  

a) Leão de Judá: o leão (Messias) vence a águia (Roma) (4 Esdras 1.1-12); 

b) Raiz de Davi:  

i) 4 Esdras 12.32: “o Messias que o Altíssimo tem mantido até o final do dia, surgirá da posteridade de Davi”.   

ii) Eclesiástico 47.25: “[Deus] deu a Jacó um resto e a Davi uma raiz dele nascida”. 
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iii) Testamento de Judá 24: “Ele é o Ramo do Deus Altíssimo, e a Fonte da qual a vida é dada a todos os 

homens. Neste dia resplandecerá o cetro do meu reino, pois da sua raiz nascerá um broto, e desse broto sairá 

uma vara de justiça que será sobre as nações, para julgar e para salvar a todos quanto invocarem ao Senhor.”iii 

iv) Salmos de Salomão 17.4, 21: “Senhor, tu escolheste Davi rei sobre Israel, e prometeste-lhe acerca de 

sua descendência para sempre, de que seu reino nunca iria te desapontar.” “Veja, Senhor, e levanta-lhes 

o rei deles, filho de Davi, para reinar sobre Israel, seu servo, no tempo que escolheste, Deus” . 
c) Cordeiro de Deus:  

i) Testamento de José 19.13: “E eu vi que de Judá saía uma virgem que se cobria com um vestido de linho, e 

que dela surgia um Cordeiro imaculado cuja mão esquerda era semelhante a mão de um leão, e todas as bestas 

selvagens investiam contra ele; mas o Cordeiro vencia a todas, e as esmagava sob seus pés”.iii 

i) Testamento de Benjamin 3.6-8: Jacó abençoa José dizendo: “Em ti se cumprirão todas as profecias 

referentes ao Cordeiro de Deus que há de salvar o mundo. Uma vítima imaculada, oferecida pelos 

transgressores, pois era entregue à morte pela traição de um homem ímpio. Seu sangue será o conserto para 

a salvação das nações a partir de Israel. Ele é o que destruirá a Belial e seus servos.” iii 

ii) 1Enoque 85–90 (Apocalipse dos Animais): Deus é chamado de “Senhor das ovelhas”; Davi é um cordeiro 

estabelecido como “carneiro” (rei) sobre as ovelhas em lugar do “carneiro” Saul; no futuro, o “Senhor das 

ovelhas” virá à terra com sua espada para derrotar os animais ferozes (inimigos de Israel). Ele se senta no 

trono e os livros selados são abertos diante dele. iv 

2) CORDEIRO DE DEUS: FONTES DO NOVO TESTAMENTO  

a) Leão de Judá:  não é mencionado no NT, exceto em Ap 5.5. 

b) Raiz de Davi: raiz de Davi (Ap 5.5); “a raiz e a geração de Davi” (22.16); c/c “chave de Davi” (Ap 3.7). 

i) Genealogia: Jesus é filho de Davi (Mt 1.1,20), nasceu “na cidade de Davi” (Lc 2.11); “descendência de 

Davi” (Rm 1.3; 2Tm 2.8); foi chamado de “filho de Davi” (Mt 9.27; 12.23; 15.22; 20.30, 31). 

ii) Entrada triunfal: Jesus é aclamado como filho de Davi, herdeiro do trono (Mt 21.9, 15; Mc 11.10). 

iii) Nazareno: derivado do heb. nézer (‘renovo’); c/c tsemach, ‘renovo’ (Jr 23.5; 33.15); “o meu servo, o 

Renovo” (Zc 3.8; 6.12); Jesus foi chamado “nazareno” (Mt 2.23). 

c) Cordeiro de Deus: o título ‘Cordeiro’ ocorre 29 vezes em Ap. 

i) Jesus foi apresentado como “o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29,35; At 8.32). 

ii) “cordeiro sem defeito e sem mácula” (1Pe 1.19). 

iii) “Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado” (1Co 5.7; cf. Lc 22.7). 

d) Chifres: citados várias vezes em Apocalipse (dragão, 12.3; besta, 13.1,11; 17.3,7,12,16). 

3) CORDEIRO DE DEUS: FONTES DA MITOLOGIA  

a) Carneiro: retrata deuses ou símbolos de deuses; no Egito, os deuses Quenubis e Anum tinham cabeça de 

carneiro; mais tarde, Anum foi identificado com Zeus retratado com cabeça de carneiro; conforme Heródoto, 

“no Egito antigo, o carneiro nunca era usado como animal sacrificial”.  

b) ‘Áries’ (carneiro): signo do zodíaco, nome de constelação cujas estrelas formam a cabeça de um carneiro. 

c) Cordeiro: é o oposto dos deuses do poder, como Júpiter ou Saturno   

4) CORDEIRO DE DEUS: ‘DESSIMBOLOGIA’  

a) Títulos reais: Leão de Judá indica a realeza judaica; Raiz de Davi indica a restauração da aliança davídica. 

i) Título pascal: Cordeiro de Deus indica a obra da redenção, conjugando figuras do AT e do NT ref. a Jesus. 

ii) Considerações:  

(1) Contraste entre título e imagem: o ancião indica Jesus pelos títulos reais ‘Leão de Judá’ e ‘raiz de Davi’, 

mas João vira e vê um ‘cordeiro’, ou seja, os títulos reais pertencem ao cordeiro — um cordeiro que reina. 

(2) Vitória: não vem pela violência praticada, mas pela violência sofrida — transformada em redenção. 

(3) Cruz de Cristo: a violência imperial foi transformado em altar, no qual a última vítima substituiu todas as 

demais vítimas da violência; a cruz de Cristo é o golpe fatal contra toda violência e contra toda morte.  

(4) Osborne: “A vitória foi, de fato, alcançada: não pela espada, pelo sacrifício”. vi 

b) Cordeiro: cordeiro (filhote de ovelha/carneiro) ou carneiro (os chifres indicam idade adulta)? 

i) Sete chifres: onipotência; chifre representa poder/força — “toda autoridade nos céus e na terra” (Mt 28.18). 

ii) Sete olhos: onisciência; são “os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra” (Ap 5.6; c/c Jo 14.26; 

15.26; 16.7, ref. envio do Espírito Santo ao mundo); c/c “aquele que tem os sete espíritos de Deus” (3.1); 

“sete espíritos que se acham diante do seu trono” (1.4) e “sete tochas de fogo que são os sete espíritos” (4.5).  

iii) Em pé: apesar de “tendo sido degolado”, o cordeiro está em pé — símbolo de vitória.v 

iv) Temas: (1) redentor, (2) objeto de adoração, (3) regente, (4) juiz, (5) pastor e noivo (Hiyller). vi 



v) Imagem central: o Cordeiro de Deus é o centro do livro, desde a visão dos cap. 4 – 5 até o desfecho (22).  

5) CORDEIRO DE DEUS: INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL ORIGINAL 

a) Títulos:  

i) os títulos reais Leão de Judá e Raiz de Davi indicam dignidade e autoridade, mas a atenção recai no 

Cordeiro, o que indica o último estágio da história;  

ii) paradoxo: entre leão (caçador) e cordeiro (caça); não é cordeiro débil ou fraco, mas poderoso e vencedor. 

b) Cordeiro de Deus:  

i) Salvador: “a salvação pertence ao nosso Deus, que está no trono, e ao Cordeiro” (Ap 7.14).  

ii) Pastor: o Cordeiro pastoreia e conduz seu povo “às fontes da água da vida” (7.16-17; c/c Is 49.10); c/c 

“meu servo Davi” (Ez 34.23; 37.24); e seu povo o segue (não se afasta) por “onde quer que vá” (14.4). 

iii) Rei: o Cordeiro reina (“está no trono”); é rei de reis e senhor de senhores (17.14; 19.16); reina com Deus 

na nova Jerusalém (22.1-2); pastor é uma figura bíblica e oriental para rei.  

iv) Guerreiro: o cordeiro vence o sistema de dominação (17.14) e todos os ímpios (19.11-20).  

c) Cordeiro ‘degolado’:  

i) Crucificação: a cruz é “o poder do não-poder”; “a cruz transtorna todos os nossos conceitos de poder”. i 

(1) Redenção: “foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, 

língua, povo e nação” (Ap 5.9; c/c 1.5); “sangue do Cordeiro” (7.14; 12.11). 

(2) Páscoa: o que o cordeiro pascal foi para os hebreus, Jesus é para a humanidade — o êxodo final.  

ii) Sete chifres: em contraste com o imperador divino, Jesus tem toda autoridade, acima do império (17.14).  

iii) Sete olhos: Jesus vê todas as injustiças sofridas pelo império e julgará toda violência (jo 5.22, 30; 8.16; 

9.39; conforme a expressão “livro da vida do Cordeiro” (13.8; 21.27). 

iv) Considerações: dois aspectos — o cordeiro pascal (misericórdia) e o carneiro militar (justiça); iv todo o 

poder de Deus é enviado ao mundo por causa do Cordeiro.vii  

d) Trono: centro do poder de fato, em contraste com a sede do império, pretensamente universal.  

e) Liturgia: não há adoração “historicamente escapista, nem politicamente neutra”;i adorar o Cordeiro como 

o único digno de adoração implica recusar culto ao imperador. 

6) CORDEIRO DE DEUS: INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL ATUAL  

a) Poder: todos os poderes do céu se prostram diante de Deus e do Cordeiro; esse é o papel ideal de todos os 

poderes — sujeitar-se a Deus (não a uma religião!) e aos mais vulneráveis da sociedade. 

b) Violência: como a figura do cordeiro vencedor pode orientar a postura dos cristãos frente à tentação da 

violência — política armamentista? Política imperialista?  

c) Idolatria: como a dignidade do Cristo pode orientar a postura dos cristãos frente à tentação da idolatria 

dos sistemas totalitários — nacionalismo, consumismo etc.  
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