
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 9 – HISTÓRIA DA INTERPRETAÇÃO DO APOCALIPSE (I) 

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: conclusão da primeira parte do curso, referente a conceitos importantes. 

b) Tema: iniciar a segunda seção do curso referente à história da interpretação do Apocalipse.  

c) Objetivo: demonstrar a influência do contexto histórico na interpretação do Apocalipse.  

d) Critérios: toda narrativa histórica pressupõe critérios de seleção dos eventos; neste caso, vamos 

destacar os teólogos e inovações na interpretação da escatologia, com prioridade para a atualidade. 

e) Estrutura: dividir a história em 8 períodos, destacando as principais inovações de cada um.    

i)  1º Período: 30-100 d.C.  — era apostólica  

ii)  2º Período: 100-312  — era patrística aula 9 

iii)  3º Período: 312-1054  — era constantiniana  

iv)  4º Período: 1054-1517  — era papal (poder e decadência dos papas) aula 10 

v)  5º Período: 1517-1648  — era da reforma e contra-reforma  

vi)  6º Período: 1600-1750  — era da pós-reforma  aula 11 

vii)  7º Período: 1750-1910  — era do teologia liberal   

   — restauracionistas, dispensacionalistas, pentecostais  aula 12 

viii)  8º Período: 1910-2000  — dispensacionalismo / teologia do domínio  aula 13 

   — perspectiva latino-americana  aula 14 

2) 1º PERÍODO: 30 - 100 D.C.  — ERA APOSTÓLICA  

a) Período (70 anos): da ascensão de Jesus (30 d.C.) ao final do NT (100 d.C.). 

b) Fundo histórico: esse período apostólico pode ser dividido pela queda de Jerusalém:  

i) 30 a 70 d.C. (40 anos): da ascensão de Jesus até a queda de Jerusalém; marcado pela expansão 

da Igreja e pela morte dos principais apóstolos. 

ii) 70 a 100 d.C. (30 anos): aumento da perseguição aos cristãos, dispersão da Igreja, perigo de 

heresias; consolidação dos cristãos; data de uma forte perseguição contra cristãos.  

c) Escatologia:  

i) Apocalipse: pode ter sido escrito no primeiro (antes de 70 d.C.) ou no segundo (anos 90 d.C.). 

ii) Iminência: passagens do NT parecem indicar a iminência da vinda de Jesus para aqueles dias; 

outras passagens indicam noção de tempo e do curso da história (2Ts 2.3).  

d) Conclusão: não se deve exagerar a noção de iminência da parousia.    

3) 2º PERÍODO: 100 - 312 — ERA PATRÍSTICA 

a) Período (212 anos): do encerramento do NT (100) até a conversão de Constantino (312 d.C.). 

b) Fundo histórico: os cristãos praticam uma religião ilícita e sofrem diferentes níveis de 

perseguição; surgem apologetas e teólogos em defesa da fé (pais); muitos são martirizados; o 

imperador Diocleciano (284-305) deslanchou grave perseguição contra os cristãos.   

c) Apocalipse:  

i) Circulação: livro muito popular nas igrejas do oriente, onde ele surgiu (Ásia Menor); 

ii) Manuscrito: a cópia mais antiga é do séc. IV ou V.  

iii) Canonização:  

(1) Papias (130), discípulo de João, Justino (153) e Irineu (190, discípulo de Policarpo) atribuíam 

o livro ao apóstolo João;  

(2) Policarpo (155), discípulo de João, cria que o livro era divinamente inspirado; diversos pais 

do séc. II e III também atribuíam o livro a João (Clemente, 215; Orígenes, 233; Tertuliano 207);  

(3) Em meados do séc. III, surgiram contestações referente à autoria joanina, especialmente 

porque alguns heréticos usavam o livro para fundamentar suas crenças; por causa disso, o livro 

não foi incluído no cânon no Concílio de Laodiceia (360), mas foi no concílio de Cartago (397). 
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(4) Cânon Muratoriano, da segunda metade do séc. II, inclui o Apocalipse no rol de livros do NT.  

iv) Conclusão: o livro foi considerado canônico pela maioria dos pais da igreja.  

d) Interpretação: sistema alegórico  

i) Milênio: ênfase da visão pré-milenarista, o que era natural; caso contrário, a vinda de Jesus seria 

projetada para um futuro longínquo — por mil anos. 

ii) Clemente (95 a.D.) cria na vinda iminente de Jesus.i   

iii) Didaquê (120 a.D.): a vinda de Jesus será precedida por intensa perseguição contra a igreja sob 

o domínio do anticristo. i  

iv) Orígenes (185): aplicou à interpretação do Apocalipse o mesmo método alegórico que usava 

para todos os demais livros da Bíblia; foi o primeiro a rejeitar o milênio literal.ii  

v) Outros: Justino Mártir (100-165), Irineu (130-202) e Hipólito (170-235) aplicavam a 

interpretação historicista; criam no pré-milenismo (milênio literal); o sofrimento promovido pelo 

anticristo tem o propósito de purificar e preparar a igreja para a vinda de Cristo.i  

e) Comentários:  

i) Primeiros: são do séc. II, de Justino, Irineu, Hipólito, com destaque para Meliton (170), bispo de Sardes;  

ii) Mais antigo e completo: de Vitorino de Pettau (300 d.C.), bispo martirizado por Diocleciano; sua obra 

foi revisada (e alterada) por Jerônimo; foi o primeiro a adotar a teoria da recapitulação (oposta à linear);  

4) 3º PERÍODO: 312 - 1054 — ERA CONSTANTINIANA 

a) Período (742 anos): dividido em dois períodos:  

i) 312-476 (164 anos): da conversão de Constantino à queda do Império Romano Ocidental  

ii) 476-1054 (578 anos): da queda do Império Romano Ocidental ao Grande Cisma da Igreja. 

b) Eventos históricos:  

i) Religião: autorização da religião cristã (312), religião oficial do Império (390); a igreja deixou 

de ser perseguida e passa a ser a eventual perseguidora das religiões proscritas;  

ii) Poder papal: um dos mais importantes papas da história foi Gregório Magno (590-604); 

coroação de Carlos Magno pelo papa Leão III (c. 800), marca a ascensão do poder papal;  

iii) Cisma: ocorre o cisma definitivo entre as igrejas de Roma e de Constantinopla (1054). 

c) Apocalipse: não se dava importância ao livro, porque o conteúdo do livro era constrangedor 

para a relação com Roma; o império é retratado como ‘besta’ e ‘prostituta’;  

d) Interpretação: sistema alegórico (espiritual); iii 

i) Ticônio (330-390): escreveu um comentário de Apocalipse; adotava a interpretação alegórica; 

negava o milênio literal; ele influenciou outros teólogos, como Agostinho e Jerônimo. 

ii) Jerônimo (347-420): revisou e alterou a obra de Vitorino aplicando o método alegórico.  

iii) Agostinho (354-430):  

(1) Estabeleceu parâmetros de interpretação de Apocalipse pelos 700 anos seguintes, até 1100.iv   

(2) Cidade de Deus: adota a interpretação alegórica e dava maior importância ao aspecto moral; 

nos livros XIX-XXII, descreve o destino das duas cidades: (XIX) O fim das duas cidades e a 

felicidade do povo de Cristo; (XX) As profecias do juízo final no Antigo e Novo Testamentos; 

(XXI) o castigo eterno para a cidade do demônio; (XXII) a felicidade eterna dos santos.v 

(3) A partir de Agostinho, o pré-milenismo começou a dar lugar ao amilenismo; de acordo com 

esse ponto de vista, o Apocalipse é um esboço da história da igreja e dos eventos futuros;  

(4) As origens do pós-milenismo também são atribuídas a Agostinho;  

(5) Milênio: em sentido figurado, se refere ao período entre a ascensão e a parousia de Jesus.  

iv) Bede (672-735): monge inglês, foi o primeiro a dividir o livro em sete seções.    

5) PARA REFLETIR  
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