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Definição da palavra 

A palavra Apocalipse, do grego 

αποκάλυψις  apokálypsis, significa 

"revelação", formada por "apo“ (tirado de) e 
"kalumna“ (véu) 



Divisão dos povos para Deus 

Judeus Gentios Igreja 

“Portai-vos de modo que não deis escândalo nem 
aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.” 

I Coríntios 10.32  



Autor: João, o Apóstolo 
Data: Entre 95 d.C. 
Tema: Revelação pessoal de Cristo em Glória e 
sua Vinda. 
Palavras-Chave: Trono, Cordeiro, Vencer, Sete, 
eu vi. 
Versículos-Chave: Ap 1.1a,5b,6 e 19. 
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Como entender o Apocalipse? 

• 27 dos 39 livros do Antigo Testamento são 
citados no Apocalipse; 

• Dos 404 versículos de Apocalipse 276 são 
citações de outros escritores bíblicos; 

• Portanto, para entender Apocalipse basta 
consultar a própria Bíblia. 

 



Paralelo entre Gênesis e 
Apocalipse 

Gênesis  Apocalipse 

No princípio criou Deus os céus e a 
terra, - Gn 1.1 

Vi novo céu e nova terra 

Ao ajuntamento das águas chamou 
Mar 

E o mar já não existe, Ap 21.1 

As trevas chamou noite, Gn 1.5 Lá não haverá noite, Ap 21.25 

Deus fez dois grandes luzeiros (sol e 
lua), Gn 1.16 

A cidade não precisa de sol, nem de 
lua, Ap 21.23 

No dia em que dela comeres, 
morrerás, Gn 2.17 

Não haverá mais morte, Ap 21.4 

Multiplicarei sobremodo as tuas 
dores, Gn 3.16 

Não mais haverá sofrimentos, Ap 
21.4 

Maldita é a terra por tua causa, Gn 
3.17 

Não mais haverá maldição, Ap 22.3 



Paralelo entre Gênesis e 
Apocalipse 

Gênesis  Apocalipse 

Satanás aparece como enganador, 
Gn 3.1,4 

Satanás desaparece para sempre, Ap 
20.10 

Foram afastados da Árvore da Vida, 
Gn 3.22-24. 

Reaparece a Árvore da Vida, Ap 22.2 
 

O homem afastou-se da presença de 
Deus, Gn 3.24 

Verão sua face, Ap 22.4 
 

A primeira habitação do homem foi 
um jardim à beira de um rio, Gn 
22.10 

A eterna habitação do homem 
redimido será ao lado de um rio que 
corre para sempre do Trono de 
Deus, Ap 22.1.  



Sistemas de Interpretação do 
Apocalipse 

Futurista 

Histórico 

Preterista 

Simbolista 



Sistema Futurista 

• Apocalipse terá seu cumprimento no futuro; 

• Arrebatamento a qualquer momento e na 
sequencia: 

– Grande Tribulação; 

– Selos, trombetas e taças; 

• Se subdividem em: Pré, Mid e Pós  
tribulacionista; 

 



Sistema Histórico 

• Apocalipse se cumpriu na História da Igreja; 

• Acreditam que a maioria das profecias já se 
cumpriram e as que ainda faltam se 
cumprirão nos nossos dias; 

 



Sistema Preterista 

• Todas as profecias foram cumpridas; 

• Manipularam datas para dizer que tudo já se 
cumpriu no império romano; 



Sistema Simbólico 

• Não há profecia nem história; 

• O livro de Apocalipse é apenas simbólico, 
mostrando a luta do bem contra o mal; 

• São dualistas (bem e mal); 
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Que vão  
acontecer 

“Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as 
que depois destas hão de acontecer; ” 

Apocalipse 1.19  



As 7 Igrejas 

da Ásia 

http://www.luthersem.edu/ckoester/Revelation/Smyrna/main.htm
http://www.luthersem.edu/ckoester/Revelation/Pergamum/main.htm
http://www.luthersem.edu/ckoester/Revelation/Thyatira/Main.htm
http://www.luthersem.edu/ckoester/Revelation/Sardis/Main.htm


Mar Mediterrâneo 
ou Grande Mar 

Mar Negro 

SIRIA IRAQUE 

IRÃ 

EFESO 

SARDES 

PERGAMO 

FILADELFIA 

LAODICEIA 

SMIRNA 

TIATIRA 





Por que 7 igrejas? 

• Porque elas representam períodos da 
história da igreja, do início ao fim, 
demonstrando a situação espiritual em 
todos os tempos. 



1.  Eféso  Igreja Apostólica  30-110 AD 

2.  Esmirna  Igreja Perseguida  110-312 AD 

3.  Pergamo  Igreja Mundana  312-600 AD 

4.  Tiatira  Igreja Profana      600-1517 AD 

5.  Sardes  Igreja Morta   1518-1750 AD 

6.  Filadelfia               Igreja Renovada  1751- hoje 

7.  Laodiceia  Igreja Morna        1910- hoje 

Períodos da História 



7 Espíritos de Deus 
Isaías 11.2 

1. Espírito do Senhor; 

2. Espírito de Sabedoria; 

3. Espírito de Entendimento; 

4. Espírito de Conselho; 

5. Espírito de Fortaleza; 

6. Espírito de Conhecimento; 

7. Espírito de Temor do Senhor. 



Visão de Daniel e João 

Daniel 10.5-6 
• E levantei os meus olhos, e 

olhei, e eis um homem 
vestido de linho, e os seus 
lombos cingidos com ouro 
fino de Ufaz;  

• E o seu corpo era como 
berilo, e o seu rosto parecia 
um relâmpago, e os seus 
olhos como tochas de fogo, e 
os seus braços e os seus pés 
brilhavam como bronze 
polido; e a voz das suas 
palavras era como a voz de 
uma multidão.  

Apocalipse 1.13-15 
• ... um semelhante ao Filho do 

homem, vestido até aos pés 
de uma roupa comprida, e 
cingido pelos peitos com um 
cinto de ouro.  

• E a sua cabeça e cabelos eram 
brancos como lã branca, 
como a neve, e os seus olhos 
como chama de fogo;  

• E os seus pés, semelhantes a 
latão reluzente, como se 
tivessem sido refinados numa 
fornalha, e a sua voz como a 
voz de muitas águas. 



Cristo é Preexistente 

• O Alfa e o Ômega  

– Apocalipse 1.8 “Eu sou o Alfa e o Ômega”  





Patmos - Πάτμος 

•  é uma pequena ilha da Grécia a 55 Km da 
costa sudoeste da Turquia e a 96 Km de 
Éfeso, no mar Egeu, possui uma área total de 
34,6 km² e uma população de 2.700 
habitantes (2002). 



Patmos - Πάτμος 

•  Segundo uma tradição preservada por 
Ireneu, Eusébio, Jerônimo e outros, o exílio 
de João aconteceu em 95 ou 96 d.C., no ano 
décimo quarto do reinado de Domiciano.  



Eféso  
Ἔφεσος 



Éfeso - Igreja do amor 
decadente 

• Éfeso significa desejável; 

• Representa a igreja do Século I; 

• Muitos servos de Deus a pastorearam, 
inclusive João o apóstolo do amor; 

• Nicolaítas: discípulos de Nicolau que alguns 
dizem ser o diácono desviado que prega a 
sucessão apostólica e desejo de EXERCER O 
PODER SOBRE O POVO (casta especial); 



Esmirna 
Σμύρνη 



Esmirna – Igreja Perseguida 

• Esmirna significa “amargura”; 

• Representa  o período de 100 a 312 AD; 

• Tribulação de 10 dias – perseguições de 64 a 
305 d.C sob 10 imperadores romanos ou a de 
Dioclesiano em 10 anos. 

• Sê fiel até a morte! 

 



Pérgamo 
Πέργαμος 



Pérgamo – Igreja Mundana 

• Seu nome significa Casamento; 

• Adoravam o deus da medicina – 
Esculápio – possuía um bastão que era 
um serpente, atual símbolo da área da 
saúde. 

• Representa a união da igreja com o 
Estado; 



Pérgamo – Igreja Mundana 

• “Conheço o lugar que habitas” (v. 13) 

• “... onde está o trono de Satanás” (v.13) 

• “... a doutrina de Balaão ...” (v.14) 

• “... doutrina dos nicolaítas ....” (v.15) 

– no versículo 6 era obra, agora é doutrina 

• “...uma pedrinha branca ...” (v. 17) 



Pedrinha branca 

• Três circunstância se recebia pedra 
branca: 

1. Tribunais: o juiz tinha pedras brancas e 
pretas; 

1. Branca: absolvido, perdoado; 

2. Preta: condenado; 

2. Jogos públicos: os vencedores recebiam 
pedras brancas com seus nomes tendo o 
direito de “aposentadoria vitalícia do 
governo” 

3. Passe livre: direito de ir e vir. 



Tiatira 
Θυάτειρα 



Tiatira - Igreja Profana 

• Seu nome significa “quem sacrifica sempre”; 

• Está bem financeiramente mas mal 
espiritualmente; 

• Representa os anos 600 a 1517; 

 



Tiatira - Igreja Profana 

• “Profetisa Jezabel” (v. 20) 

– Se declarava profetisa, ensinava e seduzia 

– Prostituição e coisas sacrificadas aos ídolos; 

– Doutrina misturada; 

 



Sardes 
(Σάρδεις 



Sardes – Igreja Morta 

• Seu nome significa “remanescente”; 

• correspondente ao moderno vilarejo 
turco de Sart (província de Manisa), foi a 
capital da antiga Lídia. 

• Representa o período de 1518-1750 d.C; 

• “tens nome de que vives e estás morto” 
(3.1); 

• “não achei as tuas obras perfeitas diante 
de Deus” (v. 2)  



Filadelfia 
Φιλαδέλφεια 



Filadélfia – Igreja renovada 

• Seu nome significa “amor fraternal”; 

• Representa o período de 1751 até hoje; 

• “... a chave de Davi ...”; 

• “... Pus uma porta aberta, a qual ninguém 
pode fechar... “ (v.8); 

• “... guardarei da hora da tentação...” (v.10) 



Laodicéia 
Λαοδίκεια 



Laodicéia – Igreja Morna 

• Seu nome significa “direitos do povo”; 

• Nesta igreja a opinião do povo substitui a 
palavra de Deus; 

• “Eis que estou à porta e bato” (v.20); 

 



Laodicéia – Igreja Morna 

• Laodicéia não tinha água potável, recebia 
água de duas cidades vizinhas: 

1. Hierápolis  águas quentes, termais; 

2. Colossos  águas frias, refrescantes; 

• A água era encanada e quando chegava a 
Laodicéia se tornavam mornas, sendo 
imprópria para o uso imediato; 











Hierápolis vista de Laodicéia 

Termas 
Hierapolis 



IGREJA ÉPOCA SIGNIFICADO CARÁTER ELOGIO 

ÉFESO Século I Desejável 
Igreja do Amor 

decadente 

Labor, 
perseverança, 

sofrimento por 
Jesus 

ESMIRNA 100-312 d.C. Amargura 
Igreja 

Perseguida 
És rico 

PÉRGAMO 313-600 d.C. Casamento Igreja Mundana 
Conservou o nome 

de Cristo, não 
negou o seu nome 

TIATIRA 601-1517 d.C. 
Que sacrifica 

Sempre 
Igreja Profana 

Amor, fé, serviço, 
perseverança, 
últimas obras 

maiores que as 
primeiras 

SARDES 1518-1750 d.C. Remanescente Igreja Morta 

FILADÉLFIA 1751-hoje  Amor Fraternal Igreja Renovada 
Guardou a palavra 
e não negou a Jesus 

LAODICÉIA 1751-hoje Direitos do povo Igreja Morna 



 

ÉFESO 

Igreja Ortodoxa, 
porém, Indiferente   

Conheço as tuas 
obras, labor e 
perseverança 

Aquele que 
conserva na mão 

direita as 7 estrelas 

Dar-lhe-ei que se 
alimente da árvore 

da vida 

 

ESMIRNA 

Igreja  Sofredora – 
sem censura 

Conheço a tua 
tribulação e 

pobreza 

O primeiro e o 
último, que esteve 

morto e reviveu 

De modo nenhum 
sofrerá o dano da 

segunda morte 

 

PÉRGAMO 

Igreja Tolerante, 
herética, porém fiel 

até o martírio 

Conheço o lugar em 
que habitas, onde 

está o trono de 
Satanás 

Aquele que tem a 
espada afiada de 

dois gumes 

Ao vencedor, dar-
lhe-ei do maná 

escondido 

 

TIATIRA 

Igreja Transigente, 
tolerava Jezabel, 

tendo crescente zelo 

Conheço as tuas 
obras, amor, fé, 

serviço e 
perseverança 

Jesus, que tem os 
olhos como chama 

de fogo e os pés 
semelhantes a latão 

reluzente 

Ao vencedor, dar-
lhe-ei ainda a 

estrela da manhã 

 

SARDES 

Igreja Morta –  

Nominal 

Conheço as tuas 
obras, tens nome de 

que vives... 

Aquele que tem os 
sete espíritos de 

Deus 

Vestiduras brancas, 
e não riscarei o seu  

 

FILADÉLFIA 

Igreja Fiel 

Igreja avivada, que 
tinha uma porta 

aberta 

Conheço as tuas 
obras, guardastes a 

minha palavra e 
não negastes o meu 

nome 

Aquele que tem a 
chave de Davi, que 

abre e ninguém 
fecha, e fecha e 
ninguém abre 

Ao vencedor, fá-lo-
ei coluna no 

santuário do meu 
Deus 

 

LAODICÉIA 

Igreja Morna 

Mundana 

Conheço as tuas 
obras, que nem és 
frio e nem quente 

O Amém, a 
testemunha fiel e 

verdadeira 

Dar-lhe-ei sentar-se 
comigo no meu 

trono 





Capítulo 4 

Coisas que hão de acontecer ... 



A Igreja 

• A Igreja não é mencionada mais na Terra; 

– Os capítulos 1 a 3 mencionam 19 vezes a Igreja; 

– Dos capítulos 4 a 21 não aparece nenhuma vez; 

– É mencionada novamente no capítulo 22.16 

• Do capítulo 4 em diante a Igreja já está com 
Cristo! 

 



Trono de Deus 

• Pedra de Jaspe e Sardônio (Ap 4.3) 

• Conforme Êxodo 28.17-20 

– Sardônio  primeira pedra do peitoral do 
sacerdote 

– Jaspe  última pedra do peitoral 

• Simbolizam o Juizo 



Êxodo 28.17-20 

“E o encherás de pedras de engaste, com 
quatro ordens de pedras; a ordem de um 
sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo; 
esta será a primeira ordem;  

E a segunda ordem será de uma esmeralda, 
de uma safira, e de um diamante;  

E a terceira ordem será de um jacinto, de 
uma ágata, e de uma ametista;  

E a quarta ordem será de um berilo, e de 
um ônix, e de um jaspe; engastadas em 
ouro serão nos seus engastes. “ 



Trono de Deus 

• Arco de Deus  pacto noético 

– Fidelidade de Deus 

• Esmeralda  pedra da Tribo de Judá; 

– Ficava no peitoral do sacerdote simbolizando 
Judá; 



Trono de Deus 

• 24 anciãos  representantes do Antigo e 
Novo Testamento 

– 12 Tribos  

– 12 Apóstolos 

• Anjos não são corados, mas homens; 



Capítulo 5 



Livro selado com 7 selos 

• A quantidade de Selos diz respeito à 
importância do documento, ao número de 
testemunhas; 

• Em Jeremias 32 temos um exemplo; 

– Escritura em 2 cópias: selada e aberta; 

– Selada: ficava com o proprietário; 

– Aberta: declarava quem era o dono; 

• Só o dono poderia abrir a escritura selada; 



Jeremias 32.8 

Veio, pois, a mim Hanameel, filho de meu tio, 
segundo a palavra do SENHOR, ao pátio da 
guarda, e me disse: Compra agora a minha 
herdade que está em Anatote, na terra de 

Benjamim; porque teu é o direito de herança, 
e tens o resgate; compra-a para ti. Então 

entendi que isto era a palavra do SENHOR.  



Jeremias 32.9-10 

Comprei, pois, a herdade de Hanameel, filho 
de meu tio, a qual está em Anatote; e pesei-lhe 

o dinheiro, dezessete siclos de prata.  

 E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar 
por testemunhas; e pesei-lhe o dinheiro numa 

balança.  



Jeremias 32.11 e 14 

E tomei a escritura da compra, selada segundo 
a lei e os estatutos, e a cópia aberta.  

Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de 
Israel: Toma estas escrituras, este auto de 
compra, tanto a selada, como a aberta, e 
coloca-as num vaso de barro, para que se 

possam conservar muitos dias.  



Quem é digno de abrir o 
livro? 

• O livro selado com 7 selos, era um rolo. Só 
proprietário poderia abrir o livro; 

• Isso significa que Jesus Cristo é o dono de 
tudo, a terra e toda a sua plenitude; 

• Quando Jesus abrir o livro equivale a dizer: 
“O MUNDO É MEU”; 



Capítulo 6 
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Primeiro Selo 
Apocalipse 6.1-2 

 E, HAVENDO o Cordeiro aberto um dos 
selos, olhei, e ouvi um dos quatro animais, 

que dizia como em voz de trovão: Vem, e vê.  

E olhei, e eis um cavalo branco; e o que 
estava assentado sobre ele tinha um arco; e 
foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e 

para vencer.  



Segundo Selo 
Apocalipse 6.3-4 

E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o 
segundo animal, dizendo: Vem, e vê.  

E saiu outro cavalo, vermelho; e ao que estava 
assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz 
da terra, e que se matassem uns aos outros; e 

foi-lhe dada uma grande espada.  



Terceiro Selo 
Ap. 6.5-6 

E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer 
ao terceiro animal: Vem, e vê. E olhei, e eis um 

cavalo preto e o que sobre ele estava 
assentado tinha uma balança na mão.  

E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, 
que dizia: Uma medida de trigo por um 

dinheiro, e três medidas de cevada por um 
dinheiro; e não danifiques o azeite e o vinho. 



Quarto Selo 
Apocalipse 6.7-8 

E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 
quarto animal, que dizia: Vem, e vê.  

E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que 
estava assentado sobre ele tinha por nome 
Morte; e o inferno o seguia; e foi-lhes dado 

poder para matar a quarta parte da terra, com 
espada, e com fome, e com peste, e com as 

feras da terra.  



Quarto Selo 
Quarta parte da Terra morta 



Quinto Selo 
“Os deixados para trás” 

Apocalipse 6.9-11 
“E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as 

almas dos que foram mortos por amor da palavra de 
Deus e por amor do testemunho que deram.  

E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó 
verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o 

nosso sangue dos que habitam sobre a terra?  

E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-
lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, 

até que também se completasse o número de seus 
conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos 

como eles foram.” 



Sexto Selo - Terremoto 
Apocalipse 6.12 

• E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis 
que houve um grande tremor de terra; e o 
sol tornou-se negro como saco de cilício, e a 
lua tornou-se como sangue;  



Apocalipse 7  
passagem parentética (  ) 



144.000 Judeus 

• Deus voltará a tratar com os Judeus no 
período da Grande Tribulação; 

• O texto diz claramente que 144.000 judeus; 

– 12.000 de cada tribo; 

– 12.000 X 12.000 = 144.000 

 



Por que não aparece a tribo 
de Dã e Efraim? 

• Os nomes de Dã e Efraim são substituídos 
pelos de Levi e José que não aparecem em 
outras listas; 

• A resposta do porque os nomes destas tribos 
não aparece está no versículo 3 do próprio 
capítulo 7  só serão assinalados “os servos 
do nosso Deus” 



Ezequiel 48.31-34 

E as portas da cidade serão conforme os nomes das 
tribos de Israel; três portas para o norte: a porta de 
Rúben uma, a porta de Judá outra, a porta de Levi 
outra.  

E do lado oriental quatro mil e quinhentas canas, e três 
portas, a saber: a porta de José uma, a porta de 
Benjamim outra, a porta de Dã outra.  

E do lado sul quatro mil e quinhentas canas por 
medida, e três portas: a porta de Simeão uma, a porta 
de Issacar outra, a porta de Zebulom outra.  

Do lado ocidental quatro mil e quinhentas canas, e as 
suas três portas: a porta de Gade uma, a porta de Aser 
outra, a porta de Naftali outra.  



Apocalipse 21.12 

 E tinha um grande e alto muro com doze 
portas, e nas portas doze anjos, e nomes 
escritos sobre elas, que são os nomes das 

doze tribos dos filhos de Israel.  

 

Dã irá se converter e terá seu nome numa 
das portas da nova Jerusalém  



O grupo de remidos no céu 
Apocalipse 7.9-17 

Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma 
multidão, a qual ninguém podia contar, de 
todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, 
que estavam diante do trono, e perante o 
Cordeiro, trajando vestes brancas e com 

palmas nas suas mãos;  



• Houve silêncio no céu por meia hora; 

• Depois e total calmaria, vem repentina 
destruição; 

 

Sétimo Selo 
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SEGUNDO 
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QUARTO 

 

QUINTO 
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Ap 8.1 



7 Trombetas 

• Essas são trombetas de Juízo, não de festa. 

• Deus proclamando para que o povo se 
arrependa mas infelizmente estes não o 
ouviram. 
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Capítulo 11 



“E FOI-ME dada uma cana semelhante a 
uma vara; e chegou o anjo, e disse: 

Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o 
altar, e os que nele adoram.  

E deixa o átrio que está fora do templo, e 
não o meças; porque foi dado às nações, e 
pisarão a cidade santa por quarenta e dois 

meses.” 

Apocalipse 11.1,2  



• O Templo já estará construído; 

• Só é medido o lugar de Deus; 

• O lugar dos gentios será usado por 1.260 
dias (primeiros 3 anos e meio); 



Duas testemunhas  
Apocalipse 11.3-4 

E darei poder às minhas duas testemunhas, e 
profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, 

vestidas de saco.  

Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais 
que estão diante do Deus da terra.  



Duas testemunhas  
Apocalipse 11.5-6 

E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá 
da sua boca, e devorará os seus inimigos; e, se 

alguém lhes quiser fazer mal, importa que 
assim seja morto.  

Estes têm poder para fechar o céu, para que 
não chova, nos dias da sua profecia; e têm 
poder sobre as águas para convertê-las em 

sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de 
pragas, todas quantas vezes quiserem.  



Duas testemunhas  
Apocalipse 11.7-8 

E, quando acabarem o seu testemunho, a 
besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os 

vencerá, e os matará.  

E jazerão os seus corpos mortos na praça da 
grande cidade que espiritualmente se chama 
Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também 

foi crucificado.  



Duas testemunhas  
Apocalipse 11.9-10 

E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e 
nações verão seus corpos mortos por três dias 
e meio, e não permitirão que os seus corpos 

mortos sejam postos em sepulcros.  

E os que habitam na terra se regozijarão sobre 
eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns 

aos outros; porquanto estes dois profetas 
tinham atormentado os que habitam sobre a 

terra.  



Duas testemunhas  
Apocalipse 11.11-12 

E depois daqueles três dias e meio o espírito 
de vida, vindo de Deus, entrou neles; e 

puseram-se sobre seus pés, e caiu grande 
temor sobre os que os viram.  

E ouviram uma grande voz do céu, que lhes 
dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em 
uma nuvem; e os seus inimigos os viram.  



Fatos sobre a Grande 
Tribulação 

• Na primeira parte o Anticristo Defende 
Israel; 

• Na segunda parte o Anticristo Persegue 
Israel; 

 



Duas Testemunhas 

As duas testemunhas pregarão por 1.260 dias e 
na primeira metade da tribulação! 

 Por que? 

 Porque Israel estará confiando que o anticristo 
é o Messias. 

 



Por que duas testemunhas? 

• A lei diz que pelo testemunho de 2 ou 3 
pessoas poderá haver juízo. 

– Deuteronômio 19.15 

– Número 35 

– Hebreus 10 

– Mateus 18 

– João 8 

– 2 Coríntios 13.1 



Por que são chamadas de 
testemunhas? 

• Porque viram ouviram alguma coisa 



Qual é o testemunho delas? 

• Gálatas 1.8,9  
“Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos 
anuncie outro evangelho além do que já vos tenho 

anunciado, seja anátema.  

Assim, como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-
lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do 

que já recebestes, seja anátema.” 

 

JESUS CRISTO é o Messias de Deus! 



João 20.11 e 12 

“E Maria estava chorando fora, junto ao 
sepulcro. Estando ela, pois, chorando, 

abaixou-se para o sepulcro.  

E viu dois anjos vestidos de branco, 
assentados onde jazera o corpo de Jesus, 

um à cabeceira e outro aos pés. “ 

Maria não estranhou a presença desses 
anjos, porque se apresentaram como 

homens 



Atos 1.10-11 

“E, estando com os olhos fitos no céu, 
enquanto ele subia, eis que junto deles se 

puseram dois homens vestidos de 
branco.  

Os quais lhes disseram: Homens galileus, 
por que estais olhando para o céu? Esse 

Jesus, que dentre vós foi recebido em 
cima no céu, há de vir assim como para 

o céu o vistes ir” 



Profetas, oliveiras e 
candelabros 

• Zacarias 4.4 

– “E, por cima dele, duas oliveiras, uma à direita 
do vaso de azeite, e outra à sua esquerda.” 

• Zacarias 4.14  

–  “Então ele disse: Estes são os dois ungidos, que 
estão diante do Senhor de toda a terra.” 

No texto de Zacarias 4 é uma 
referência a Zorobabel (líder 

político) e Josué (líder religioso) 
em 520 a.C (retorno) 



Profetas, oliveiras e 
candelabros 

• Por que cadelabros? 

– Porque são LUZ neste mundo! 

• Por que Profetas? 

– São porta vozes de Deus, representantes Dele na 
terra. 

• Por que Deus os enviaria? 

– Porque ama a humanidade! Evangelismo! 

 



Suposições 

• Moisés e Elias 

– “Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes 
que venha o grande e terrível dia do SENHOR;” 

Malaquias 4.5 

– “E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, 
falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, 
disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se 

queres, façamos aqui três tabernáculos, um para 
ti, um para Moisés, e um para Elias.”  

Mateus 17.3,4 



Suposições 

• Moisés e Elias 

– “Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; 
ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão; mas, se 

algum dentre os mortos fosse ter com eles, 
arrepender-se-iam.  Porém, Abraão lhe disse: Se 

não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco 
acreditarão, ainda que algum dos mortos 

ressuscite.”  

Lucas 16.29-31 



Suposições 

• Moisés e Elias 

– “E, desde os dias de João o Batista até agora, se 
faz violência ao reino dos céus, e pela força se 

apoderam dele.  

– Porque todos os profetas e a lei profetizaram até 
João.  

– E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia 
de vir.”  

Mateus 11.12-14 



Suposições 

• Moisés e Elias 

– Se você disser a um judeu que Jesus é o Messias, 
ele lhe dirá que só acredita se Moisés e Elias 
afirmarem isso. 



Suposições 

• Enoque e Elias 

– Argumenta-se que é pelo fato deles não terem 
provado a morte; 

 

“E, como aos homens está ordenado morrerem 
uma vez, vindo depois disso o juízo, Assim 

também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar 
os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem 

pecado, aos que o esperam para salvação.” 

Hebreus 9.27 

 



Serão mortos pelo Anticristo 
Ap. 11.8 

• “Ó DEUS, os gentios vieram à tua herança; 
contaminaram o teu santo templo; 
reduziram Jerusalém a montões de pedras. 
Deram os corpos mortos dos teus servos por 
comida às aves dos céus, e a carne dos teus 
santos às feras da terra.” 

Salmo 79,1-2 



Sodoma e Egito 

• Jerusalém é assim chamada porque se 
tornou lugar de sodomitas e de prostituições 

  

– “Se o SENHOR dos Exércitos não nos tivesse 
deixado algum remanescente, já como Sodoma 
seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a 
palavra do SENHOR, vós poderosos de Sodoma; 
dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de 
Gomorra.” 

Isaías 1.9-10 



Sodoma e Egito 

• Egito neste texto é o sinônimo de 
prostituições conforme Ezequiel 23. 

– Aolá  Samaria (reino do Norte) 

– Aolibá  Jerusalém (reino do Sul) 

•  O texto declara que se prostituíram no 
Egito. 



Sodoma e Egito 
• Neste tempo Jerusalém estará em poder dos 

gentios e o que predominará serão os pecados de 
perversão sexual e religiosa; 

 “E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também 
nos dias do Filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, 
e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou 

na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como 
também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: 
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e 

edificavam;  Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma 
choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos.”  

Lucas 17.26-30 

 



Terremoto em Jerusalém 

• 1/10 da cidade destruída (caiu); 

• 7.000 mortos 

• Os demais deram glória a Deus, 
atemorizados.  
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Capítulo 12 



Apocalipse 12.1-3 

“E VIU-SE um grande sinal no céu: uma mulher 
vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e 
uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E 

estava grávida, e com dores de parto, e gritava com 
ânsias de dar à luz.  

E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande 
dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez 
chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas 



Apocalipse 12.4-5 

“E a sua cauda levou após si a terça parte das 
estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o 
dragão parou diante da mulher que havia de 

dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe 
tragasse o filho. E deu à luz um filho homem 
que há de reger todas as nações com vara de 
ferro; e o seu filho foi arrebatado para Deus e 

para o seu trono.” 



Apocalipse 12.6-8 

“E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha 
lugar preparado por Deus, para que ali fosse 
alimentada durante mil duzentos e sessenta 

dias.  

E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o dragão, e batalhavam o 

dragão e os seus anjos;  

Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar 
se achou nos céus.” 



Apocalipse 12.9-10 

“E foi precipitado o grande dragão, a antiga 
serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que 

engana todo o mundo; ele foi precipitado na 
terra, e os seus anjos foram lançados com ele.  

E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: 
Agora é chegada a salvação, e a força, e o 

reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; 
porque já o acusador de nossos irmãos é 

derrubado, o qual diante do nosso Deus os 
acusava de dia e de noite. ” 



Apocalipse 12.11-12 

“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e 
pela palavra do seu testemunho; e não 

amaram as suas vidas até à morte.  

Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles 
habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar; 
porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, 

sabendo que já tem pouco tempo. ” 



Apocalipse 12.13-15 

“E, quando o dragão viu que fora lançado na 
terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho 
homem. E foram dadas à mulher duas asas de 
grande águia, para que voasse para o deserto, 

ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 
e tempos, e metade de um tempo, fora da vista 
da serpente. E a serpente lançou da sua boca, 
atrás da mulher, água como um rio, para que 

pela corrente a fizesse arrebatar.” 



Apocalipse 12.16-17 

“E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a 
sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara 

da sua boca. E o dragão irou-se contra a 
mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da 

sua semente, os que guardam os 
mandamentos de Deus, e têm o testemunho de 

Jesus Cristo.” 



Quem é a mulher? 

• A mulher de Apocalipse 
12 é Israel 
– Gênesis 37.1-11 

– Isaías 26.16-18 

– Isaías 13.8 

– Isaías 21.3 

– Isaías 61.7-8 

– Isaías 66.7 

– Jeremias 4.31 

– Jeremias 13.21 

 

 

– Jeremias 22.23 

– Oséias 13.13 

– Miquéias 4.10 



Seu filho regeria as nações 
com vara de ferro 

• Salmo 2.9 

– “Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os 
despedaçarás como a um vaso de oleiro.” 

• Isaías 11.4 

– “Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá 
com eqüidade aos mansos da terra; e ferirá a terra 
com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus 
lábios matará ao ímpio,” 



Quem é a criança? 

• Jesus, o leão da tribo de Judá 

– Apocalipse 2.27 

•  “E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas 
como vasos de oleiro; como também recebi de 
meu Pai.” 

– Apocalipse 19.15 

• “E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir 
com ela as nações; e ele as regerá com vara de 
ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho 
do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.” 

 



Descrição do Dragão 

• Dragão 

– Vermelho 

– 7 cabeças 

– 10 chifres 

– 10 diademas 

– Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu 



Quem é o dragão? 

• A resposta está na Bíblia! Não deduza, não invente, 
não conjecture! 

• Versículo 9 

– “E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, 
chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; 
ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram 
lançados com ele.”  

• Capítulo 20.2 

– “Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo 
e Satanás, e amarrou-o por mil anos.”  



Por que Vermelho? 

• Porque é a sua especialidade (cor de 
sangue); 

– Matar, roubar e destruir 

– João 10.10 

• “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a 
destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham 
com abundância.” 



7 cabeças, 10 chifres,  
10 coroas (diademas) 

• Faça o paralelo entre 
Daniel 2 e Daniel 7; 

• Veja os 4 impérios 
mundiais: 
– Babilônia (1 cabeça) 

– Medo-Persa (1 cabeça) 

– Grego (4 cabeças) 

– Romano (1 cabeça) + 10 
chifres; 

 

 



É o inimigo que governa os 
reinos deste mundo 

• O reinos dos gentios estão sob influência do 
inimigo e assim ficará até que Jesus volte e 
corte a cabeça, até que a pedra atinja os pés 
da estátua 











A cauda trouxe consigo  
1/3 das estrelas (anjos) 

• Muitas vezes os anjos são referenciados 
como estrelas na Bíblia 

– Jó 38.7 

•  “Quando as estrelas da alva juntas alegremente 
cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? “ 

– Isaías 14.13 

• “E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima 
das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no 
monte da congregação me assentarei, aos lados do 
norte.”  



A cauda trouxe consigo  
1/3 das estrelas (anjos) 

• Ezequiel 28 e Isaías 14 falam de Satanás 
antes da queda, quando ainda era querubim 
ungido. 

– Os reis de Tiro e Babilônia referenciados nos 
textos acima eram tão maus que foram 
comparados à satanás na sua maneira de agir. 

• O querubim ungido estava no mesmo nível 
do arcanjo Miguel; 

 



A cauda trouxe consigo  
1/3 das estrelas (anjos) 

• Qual era o nome do querubim? Isaías 14.12 

 

ַחר ֵהיֵלל בֶּן־שָׁ  
hêylêl ben-shâchar 

Hy w llh 
Hallel u Yah 

Aquele que louva a Deus como 
primeira atividade do dia! 

Estrela da manhã 

filho da alva 



A cauda trouxe consigo  
1/3 das estrelas (anjos) 

• Qual era o nome do querubim? Isaías 14.12 

 

“Quomodo cecidisti de caelo, lucifer, fili aurorae? 
Deiectus es in terram, qui deiciebas gentes,” 

Isaías 14.12 (Vulgata Latina) 

 



O que o dragão quer com 
Israel? 

• O que ele quer com um país que o nome 
nem cabe no mapa de seu território? Que o 
nome é escrito sobre o Mar Mediterrâneo de 
tão pequeno que é? 

• Porém Deus colocou Jerusalém como centro 
do mundo (umbigo, no hebraico); 

 



O que o dragão quer com 
Israel? 

• Quer destruir o bebe (Mateus 2); 

– Herodes, governador da época mandou matar 
as crianças. 

• Queria matar por causa da promessa de 
Gênesis 3.15; 

 



Deserto 

• Israel será oprimido pelos reis do norte e do sul 
mas fugirá para o território de Edom, Moabe e 
Amom que hoje corresponde à Jordânia que tem 
acordo de paz com Israel. 



Israel irá fugir para o 
Deserto  

• A mulher fugirá para Edom e Moabe 

– “E entrará na terra gloriosa, e muitos países 
cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom e 
Moabe, e os chefes dos filhos de Amom.” 

Daniel 11.41 



Amon 

Moabe 

Edom 











“A soberba do teu 
coração te enganou, 
como o que habita nas 
fendas das rochas, na 
sua alta morada, que 
diz no seu coração: 
Quem me derrubará 
em terra?”  
 

Obadias 1.3 







A MULHER E O DRAGÃO 

MULHER 
Pelo fato da mulher está vestida de sol tendo os pés firmado na lua, com 

doze estrelas sobre a sua cabeça. É uma nítida referência à Israel, que 
simbolicamente é a esposa de Jeová. 

CRIANÇA 
É uma referência a Cristo, a semente da mulher de Gn 3.15, que triunfou 

em todos os conflitos ao longo dos séculos.  

DRAGÃO 

Como está explícito, refere-se ao diabo, Ap 12.9. As sete cabeças, sete 
diademas e dez chifres, representam o seu domínio como príncipe deste 

mundo caído; ou suas pretensões de domínio universal e os esforços feitos 
para isso.  

GUERRA 
Naturalmente refere-se aos conflitos que foram travados entre o bem e o 

mal desde de Gn 3.15 

FUGA 

A água como rio que o dragão lançou atrás da mulher pode referir-se às 
grandes perseguições movidas por vários povos, e ultimamente pode 
referir-se ao anti-sionismo que tende a crescer ao aproximar a Grande 

Tribulação. O deserto pode significar que o remanescente fiel de Israel será 
preservado entre os gentios durante o período da Grande Tribulação. 

TEMPO 

Os 1.260 dias do verso 6 identificam com um tempo, tempos e metade de 
um tempo do verso 14, expressão que significa 3 anos e meio. O mesmo 
que 42 meses de 30  dias. Uma referência à metade da Grande Tribulação 

que será de 7 anos, conforme a profecia bíblica de Daniel 9. 



Apocalipse 13 
As duas Bestas  

• Sobe do Mar  Anticristo  - político 

• Sobe da Terra  Falso profeta – religioso 

 

O anticristo firmará 
um acordo por uma 
semana de anos 
conforme o texto de 
Daniel 9.27. 



Bestas  
“E ele firmará aliança com muitos por 

uma semana; e na metade da semana fará 
cessar o sacrifício e a oblação; e sobre a 
asa das abominações virá o assolador, e 

isso até à consumação; e o que está 
determinado será derramado sobre o 

assolador.” 



CAPÍTULO 13 – AS DUAS BESTAS 
 

SOBE DO MAR 
 

       Tinha aparência complexa de 
leopardo, de urso e de leão, 
os três primeiros dos quatro 
animais de Daniel 7.3-6, e 
parece identificar-se com o 
quarto, retendo de certo 
modo as características dos 
seus predecessores. O dragão 
deu-lhe o seu poder, o seu 
trono e grande autoridade, 
isto é, poder político, Ap 13.2. 
Uma referência ao Anticristo 
que se levantará no período 
da Grande Tribulação.  

SOBE DA TERRA 
 

 Tinha aparência de um 
cordeiro. A besta cordeiro é o 
cabeça eclesiástico da Igreja 
apóstata unida ao último 
império do mundo, cujo 
cabeça político será a besta 
leopardo, o próprio Anticristo. 
Talvez um potentado 
ecumênico que despreza a 
Palavra de Deus, assessorado 
por um agente de uma 
superpotência atéia. Mais a 
frente, a besta que sobe da 
terra é chamada de falso 
profeta, Ap 16.13; 19.20; 20.10. 
A seguir analise o significado 
do número 666. 



Número 6 - homem 

• O número 6 é o número de homem: 

• O homem foi criado no 6º dia, Gn 1.27,31. 

• Ao homem foi ordenado trabalhar 6 dias, Ex 20.9 

• O escravo servia por 6 anos, Ex 21.2. 

• A terra devia ser cultivada 6 anos, Lv 25.3,4. 

• O gigante media 6 côvados, I Sm 17.4. 

• O gigante de Gate tinha 6 dedos, II Sm 21.10. 

 



666 - besta 

• O número 666, o número da besta. 

•  Super homem,  

– pecador no espírito 

– na alma  

– e no corpo 

 



Nabucodonozor e o número 666 

Dn 3.1     60 altura               Dn 3.5 – 6 instrumentos 

                  6 largura               Dn 3.10- 6 instrumentos 

                  6 instrumentos Dn  3.15- 6 instrumentos 

 O perfil do anticristo, II Tm 3.1-5 

        Egoísta                  ingrato                     cruéis 

     Avarentos            profanos                sem amor 

 Presunçosos  sem afeto natural    traidores 

      Soberbos       irreconciliáveis     obstinados 

      Blasfemos      caluniadores          orgulhosos 

Desobedientes  incontinentes   Amigos deleites 

                 6                               6                                  6 



Capítulo 14 - Parentético 



Capítulo 14 
Parentético 

• Remidos no monte Sião; 

• Anjo proclamando o evangelho eterno; 

• Anjo proclamando a queda de Babilônia; 

• Anjo anunciando o julgamento da Besta; 

• Bem-aventurança aos mortos do Senhor; 

• Ceifa de gentios; 

• Ceifa de Israel; 
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