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LIÇÃO 27 – APOCALIPSE: CRISTOLOGIA (3/3) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 26, analisamos a cristologia do Cordeiro de Deus em Apocalipse 5.  

b) Objetivo: analisar a cristologia do Verbo de Deus em Apocalipse 19.11-13, 16 (4 vv.).   

2) VERBO DE DEUS: VISÃO  

a) Visão: João vê o céu aberto (19.11a; c/c Ap 4.1), um cavalo branco e o seu cavaleiro (19.11-13,16), seguido 

dos exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro (19.14). 

b) Cavaleiro:  

i) Aparência: os olhos são como fogo (19.12a); tem muitos diademas na cabeça (19.12b) e tem um nome 

escrito que ninguém conhece (19.11c); está vestido com manto tinto de sangue (19.13a); da boca do cavaleiro 

sai uma espada afiada para ferir as nações (19.15a). 

ii) Títulos: “Fiel e Verdadeiro” (19.11); nome secreto (v.12); “Verbo de Deus” (v.13); Rei e Senhor (v.16). 

3) VERBO DE DEUS: FONTES DO ANTIGO TESTAMENTO   

a) Aparência:  

i) Olhos: como “chama de fogo” (Dn 10.6) já foram mencionados na primeira visão (Ap 1.14; Lição 25). 

ii) Diadema: “diadema de graça” (Pv 4.9); Jerusalém “como um diadema real na mão do teu Deus” (Is 62.3).  

iii) Vestes cor de sangue: evoca a linguagem de Is 63.1-6; Deus é retratado como um guerreiro poderoso em 

batalhas contra seus inimigos (Ex 15; Dt 33; Jz 5; Hc 3; Is 26.16–27.6; 59.15-20; Zc 14.1-21). 

iv) Espada da boca: “ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos lábios matará o perverso” (Is 

11.4); “com vara de ferro as regerá” (Sl 2.9); “minha boca como uma espada aguda” (Is 49.2); ver Lição 25.  

v) Nome escrito na coxa: alude ao local da espada do guerreiro (Ex 32.27; Jz 3.16,21; Sl 45.3) e onde se põe 

a mão para juramentos (Gn 24.2, 9; 47.29).  

b) Títulos:  

i) Fiel e Verdadeiro (19.11):  

(1) “O Senhor é Deus de verdade. Ele é o Deus vivo e o rei eterno” (Jr 10.10).  

(2) “Seja o Senhor testemunha fiel e verdadeira contra nós” (Jr 42.5); 

ii) Nome secreto (19.12):  

(1) Anjos ocultam o nome a Jacó (Gn 32.29) e aos pais de Sansão (Jz 13.17s);  

(2) Isaías profetiza um “nome novo, que a boca do Senhor designará” (Is 62.2; c/c “outro nome” (65.15);  

(3) Os patriarcas conheceram a Deus como El-Shaddai, mas não como YHWH (Ex 6.3; v. Targum abaixo).  

iii) Verbo de Deus (19.13):  

(1) palavra de Deus cria (Gn 1), cura e salva (Sl 107.20); promessa (1Rs 8.56) 

iv) Rei dos reis e Senhor dos senhores (19.16): 

(1) Rei de reis: atribuído a Nabucodonosor (Dn 2.37; Ez 26.7), que, por sua vez, proclama Yavé como “Deus 

dos deuses e Senhor dos reis” (2.47) e “Rei do céu” (4.37); título também usado por Artaxerxes (Ed 7.12);  

(2) Senhor dos senhores: em paralelo com “Deus dos deuses” é reservado para Yavé (Dt 10.17; Sl 136.2-3);  

(3) Deus dos deuses: o título isolado ocorre para Deus três vezes — Js 22.22; Sl 50.1; 11.36. 

4) VERBO DE DEUS: FONTES DOS APÓCRIFOS  

a) Aparência:  

i) Diademas:  

(1) Sabedoria 5.16: os justos receberão de Deus “a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor” (Sb 5.16);  

(2) Sabedoria 18.24: “Na sua veste sacerdotal estava representado todo o orbe terrestre, as façanhas dos 

patriarcas, no entalhe das quatro ordens de pedras, e a tua Majestade, no diadema da sua cabeça”. 

(3) 1Macabeus 11.13: Ptolomeu VI usava dois diademas, representando seu poder sobre Egito e Ásia.  

(4) Nota: a mãe de Ramsés II usava três diademas porque era filha, esposa e mãe de reis.i 

ii) Vestes cor de sangue:  

(1) “Quão belo é o Rei Messias que está preparado para levantar da Casa de Judá! O cinto de seu quadril! Ele 

desceu, se revestiu da batalha, aproximou de seus adversários, ele matará o rei com seus governantes, não 
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haverá reino ou governo que esteja em pé diante dele; avermelhadas as montanhas que o homem os matará, 

a sua roupa lavará completamente no sangue avermelhado, como uvas pisadas” (Targum Palest. Gn 49.11).  

iii) Espada da boca:  

(1) Salmos de Salomão 17.24: o Messias “destruirá as nações ímpias com a palavra de sua boca”.  

(2) 1Enoque 62.4: “A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais 

perecerão na sua presença”. 

b) Títulos:  

i) Fiel e Verdadeiro (19.11): em 3 Macabeus 2.11, sumo sacerdote Simão ora a Deus — “Tu és fiel e 

verdadeiro”; a resposta de Deus é referida como “julgamento justo” contra o rei ímpio (2.22). 

ii) Nome secreto (19.12):  

(1) José e Asenate 15.12: “Por que você procura isso, meu nome, Asenate? Meu nome está nos céus no livro 

do Altíssimo, escrito pelo dedo de Deus no início do livro antes de todos, porque eu sou o chefe da casa do 

Altíssimo. E todos os nomes escritos no livro do Altíssimo são indizíveis, e o homem não pode pronunciá-

los nem os ouvir neste mundo, porque são excessivamente grandes, maravilhosos e louváveis”. 

(2) Targum Palestino de Ex 6.3: “mas pelo nome da Palavra de Deus, não fui conhecido por eles”. 

(3) Targum Isaías 62.2: “Os gentios verão a tua inocência e todos os reis a tua glória; e eles o chamarão pelo 

novo nome que por seu Memra [Logos] o Senhor deixará claro.” 

(4) Ascensão de Isaías 9.5: “E aquele que tem permitido, este é o Senhor, teu Deus, o Cristo Senhor, que será 

chamado ‘Jesus’ no mundo, mas seu nome não podes ouvir até tu subiu para fora do teu ventre”. 

(5) 4 Baruque 6.9: “Oh, grande nome, que ninguém pode saber”. 

(6) Odes de Salomão 42.20: “E coloquei meu nome em sua cabeça// Porque eles são gratuitos e são meus.” 

(7) Evangelho de Filipe 54.4-16: “Só há um nome que não se pronuncia no mundo, o nome que o Pai deu ao 

Filho, e que está acima de todas as coisas: o nome do Pai. Pois o Filho não se tornaria Pai, a não ser que 

usasse o nome do Pai. Aqueles que têm este nome conhecem-no, mas não o pronunciam. Mas, aqueles que 

não têm este nome não o conhecem.” “‘Jesus’ é um nome oculto, ‘Cristo’ é um nome revelado”. 

(8) Evangelho da Verdade 12.16-18: “O nome do Pai é o Filho [...] Pois, de fato, o nome do Pai não é falado, 

mas revelado por meio do Filho. [...] Sendo um nome maravilhoso. Quem, portanto, será capaz de pronunciar 

um nome para ele, o maravilhoso nome, exceto aquele a quem o nome pertence, e os filhos, em quem repousa 

o nome do Pai, que, por sua vez, repousaram em seu Nome?” 

iii) Verbo de Deus (19.13):  

(1) Sabedoria 18.15-16: “A tua Palavra todo-poderosa, vinda do céu, do seu trono real, precipitou-se, como 

guerreiro impiedoso, ao meio de uma terra condenada ao extermínio. Levando o teu decreto irrevogável como 

espada afiada, erguendo-se, encheu tudo de morte e, tocando o céu, andava sobre a terra”. 

iv) Rei e Senhor:  

(1) 2 Macabeus 13.4: Deus é referido como “Rei dos reis”, no conflito com os reis selêucidas. 

(2) Daniel 3.90: “Deus dos deuses” aparece no cântico dos jovens na fornalha. 

(3) 1 Enoque 9.4: “Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis.”  

(4) 1 Enoque 63.2,6: “Abençoado é o Senhor Deus, o Senhor dos reis, o Senhor Deus, o Senhor dos ricos, o 

Senhor da glória, e o Senhor da sabedoria. [...] Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o 

Senhor dos reis o qual é Rei sobre todas as coisas.” 

5) VERBO DE DEUS: FONTES DO NOVO TESTAMENTO   

a) Aparência: 

i) Olhos: como “chama de fogo” já foram mencionados na primeira visão (Ap 1.14; Lição 25). 

ii) Diademas: o dragão usa diademas em suas sete cabeças (Ap 12.3); a besta usa diademas nos chifres (13.1); 

a mulher parturiente usa uma coroa com 12 estrelas na cabeça (12.1); provavelmente o título Verbo de Deus 

estivesse escrito nos diademas (em contraste com os diademas da besta). 

iii) Espada da boca: a frase, com alguma variação, ocorre em Ap 1.16; 2.12, 16; 19.15, 21; c/c “Jesus matará 

[o iníquo] com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda” (1Ts 2.8); Hb 4.12.  

b) Títulos:  

i) Fiel e Verdadeiro (19.11): gr. pistos e alethinos;  

(1) João: “A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo” (Jo 1.17). “Eu sou [...] a verdade” (Jo 14.6). 

(2) Apocalipse: c/c “Jesus Cristo, a fiel testemunha” (Ap 1.5) e “[Jesus] o Amém, a testemunha fiel e 

verdadeira” (Ap 3.14, carta a Laodiceia); “estas palavras são fiéis e verdadeiras” (21.5; 22.6). 

(3) Verdadeiro: “o santo, o verdadeiro” (Ap 3.7); “santo e verdadeiro” (6.10); “justos e verdadeiros” (15.3); 

“verdadeiros e justos” (16.7; 19.2); “verdadeiras palavras” (19.9); c/c “Deus verdadeiro” (Jo 17.3; 1Jo 5.20). 



ii) Nome secreto (19.12): paralelo com Ap 2.17 — “ao vencedor dar-lhe-ei [...] uma pedrinha branca com e 

sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe” — e 3.12 

— “gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus’.  

iii) Verbo de Deus (19.13):  

(1) Forma absoluta: apenas no Prólogo de João (1.1-14): “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 

Deus e o Verbo era Deus [...] o Verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como do Unigênito de Deus”. 

(2) Forma qualificada: em 1Jo 1.1 “Verbo da vida” e aqui, Ap 19.13 (“Verbo de Deus”).  

(3) Ocorrência: todas se ref. ao Cristo pré-encarnado; apenas Ap 19.13 se ref. à volta vitoriosa de Cristo. 

(4) Deus Filho: “Nestes últimos dias nos falou pelo Filho [...] pelo qual também fez o mundo” (Hb 1.2). 

(5) Apocalipse: no singular ocorre 5 vezes — “palavra de Deus e o testemunho de Jesus” (1.2); João estava 

preso por causa da palavra de Deus” (1.9); mártires por causa da “palavra de Deus” (6.9; 20.4); “Verbo de 

Deus” (19.13) — e no plural ocorre 2 vezes — (17.17); “estas são as verdadeiras palavras de Deus” (19.9).  

iv) Rei e Senhor:  

(1) Jesus é o “bendito e único Soberano [dunastes], o Rei dos reis e Senhor dos senhores” (1Tm 6.15). 

(2) Jesus é “o príncipe [archon] dos reis da terra” (Ap 1.5). 

(3) Jesus é “Rei dos reis e Senhor dos senhores” ocorre duas vezes em Apocalipse: 17.14 e 19.16.   

6) VERBO DE DEUS: FONTES DA MITOLOGIA  

a) Aparência: a deusa Tyrannis usava muitos diademas, tiaras e cetros.i  

b) Títulos:  

i) Nome secreto: nos Papiros Mágicos Gregos (PMG), os nomes secretos são revelados e invocados; os 

deuses têm nomes secretos desconhecidos dos homens (Crátilo, Platão); diversos seres têm nomes conhecidos 

na terra e nomes secretos que eles revelam a quem quiserem (p.ex., Briareus/Aegaeon, Ilíada). i  

ii) Verbo de Deus: corresponde ao “Logos”, conceito da filosofia clássica grega (Heráclito de Éfeso) para 

expressar a razão que rege o universo e todas as coisas que existem de forma ordenada. 

iii) Rei dos reis: há relatos de estátuas com títulos escrito na coxa — “a Zeus, rei dos reis”. i  

7) VERBO DE DEUS: INTERPRETAÇÃO DOS SÍMBOLOS — DESSIMBOLIZAR  

a) Aparência:  

i) Cavalo: animal de guerra, indicando Jesus como um rei guerreiro vitorioso; c/c “jumentinho” (Zc 9.9) 

ii) Branco: simboliza vitória; c/c “nuvem branca” (Ap 14.14) e “trono branco” (20.11).   

iii) Diademas: reis gregos e generais romanos recebiam diademas representando vitórias sobre cidades; i  

iv) Vestes cor de sangue: os comandantes das legiões romanas usavam roupas vermelhas; no período 

imperial, as cores vermelha ou púrpura eram reservadas para o imperador. i  

v) Espada da boca: representa a palavra de Deus (já foi abordada na primeira visão; Lição 25). 

8) VERBO DE DEUS: INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL ORIGINAL  

a) Aparência:  

i) Olhos como fogo: na primeira visão, revela-se a João para a igreja; agora, revela-se ao mundo para juízo. 

ii) Diademas:  

(1) Definições: gr. diádema, indica coroa de governante; em contraste com ‘coroa’ (gr. stephanos), que indica 

vitória, coroa de vencedor, usada pela mulher parturiente (Ap 12.1), Cristo (14.14) e santos (3.11; 4.4).ii  

(2) A besta/dragão usam diademas como pretensão de poder que só pode ser mantido por violência. 

(3) Os “muitos diademas” de Jesus indicam pleno poder de julgar e reinar — “Rei dos reis” (19.16). 

(4) No cap. 5, Jesus recebeu autoridade para reinar e julgar; no cap. 12, resta ao diabo um pouco de tempo. 

iii) Vestes cor de sangue:  

(1) Cor: pode representar apenas a cor vermelha, como os imperadores vitoriosos usavam em Roma. 

(2) Sangue: de Jesus crucificado, dos mártires ou dos inimigos derrotados? Deve-se observar que as vestes 

de Jesus estão tingidas de sangue antes da batalha iniciar; iii no AT, as vestes referiam-se a Deus como 

guerreiro poderoso, mas aqui mostra porque as vestes de Jesus estão tingidas de sangue (sacrifício).iv Além 

disso, o sangue de Jesus é a garantia da vitória dos santos e mártires sobre os ímpios. “Eles, pois, o venceram 

pelo sangue do Cordeiro [...] mesmo em face da morte, não amaram a própria vida” (Ap 12.11). 

iv) Espada da boca: se a espada é metáfora para a palavra de Deus, então o sangue dos inimigos também 

pode ser uma metáfora para sua condenação e derrota. 

v) Considerações: a imagem de Jesus incorpora “o triunfo romano”: cavalo branco, coroas, títulos, exércitos;i 

porém, Jesus é a antítese do guerreiro, pois está apenas com a Palavra de Deus (c/c Ap 6.2). iv   

b) Títulos:  



i) Fiel e verdadeiro e Verbo de Deus: são ‘chamados’, por oposição a ‘nome secreto’; o verbo ‘chamar’ “é 

usado para revelar a interpretação espiritual de nomes de pessoas e lugares em 11.8; 12.9; 16.16”. iii  

ii) Nome secreto (19.12):  

(1) No AT/NT, conhecer o nome significa ter controle (intelectual) sobre alguém, portanto ‘nome secreto’ 

indica soberania e liberdade; “ninguém pode ter poder sobre Cristo”.v 

(2) O ‘nome secreto’ deve ser entendido no nível simbólico, não literal; c/c o “nome mistério” da prostituta 

(Ap 17.5); c/c a canção que somente os seguidores do Cordeiro podem aprender (14.3). iii  

(3) O ‘nome secreto’ está “escrito” e ainda assim é secreto; mas é revelado nos títulos (19.11, 13 e 16); 

segundo Osborne, “o nome básico é conhecido, mas o verdadeiro significado e o relacionamento inerente a 

ele não podem ser revelados até o escaton”. ii  

(4) Kenosis: Jesus recebeu “o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo 

joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é [YHWH]” (Fp 2.9-11). 

(5) Osborne: “Quando combinamos essa passagem com Apocalipse 2.17, surge uma verdade nova e 

empolgante. Na parusia, descobriremos, primeiro, o novo nome, de Cristo (19.12) e então nós mesmos 

receberemos este novo nome (2.17). O nome está escrito em Cristo e depois ele o escreverá em nós!” ii  

iii) “Verbo de Deus” (19.13):  

(1) Verbo de Deus e testemunho de Jesus: indicam “a autorrevelação de Deus nas palavras e atos de Jesus”.iii  

(2) Julgamento: palavra de Deus fere as nações (19.15) e mata inimigos com a espada da sua boca (19.21). 

(3) O ‘nome secreto’ está revelado nos títulos de Cristo; assim como o nome secreto ‘está escrito’ (19.12), 

assim também o título “Rei dos reis e Senhor dos senhores” (v. 16);  

(4) O ‘nome’ é ‘secreto’ no ato da visão, mas será revelado no cumprimento das profecias na vitória. Então 

o nome de Cristo será plenamente revelado (apokalypto) aos crentes; c/c Mt 11.27; Lc 10.22; 1Jo 3.1.   

iv) Rei dos reis e Senhor dos senhores (19.16):  

(1) Assim como Deus foi aclamado como o verdadeiro “rei dos reis” contra as pretensões arrogantes de 

Nabucodonosor, rei da Babilônia, agora também Cristo é proclamado sobre todo imperador romano, 

prefigurada na nova Babilônia; o imperador divino é falso.  

(2) “Visto desde o divino César, seria um título blasfemo, desafiador e provocador”.vi 

9) VERBO DE DEUS: INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL ATUAL  
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