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INTRODUÇÃO

 Alguém ao ler o título “Ex Positis” (isto posto) 
“Jurisprudência Escatológica”, poderá pensar que seria 
o cúmulo da loucura? Bom, com termos complexos é res 
communis ominium (coisa comum a todos).

 Mais a tônica centralizada está mesmo na sentença 
interrogativa: Existe um relativismo abstrato ou concreto 
em conotação expositiva entre a Jurisprudência e a 
Escatologia? Terminantemente que sim!

 A justiça escatológica, a juridicidade exegética da 
Bíblia, a jurisconsultoria da penalização espiritual e a 
própria Jurisprudência Escatológica, estão espalhadas 
ao longo das passagens do AT como também do NT. Esta 
veracidade, por sua vez frenética, também é explícita, não 
precisa ser togado, escatólogo ou algum outro especialista 
em Escatofobia, para perceber as correlações entre os dois 
fatores predominantes. 

 A dedicatura escatológica tem pleno funcionamento, 
e é por sua vez existente em um cumprimento do pagamento 
do Deus Supremo Juiz, entretanto, ninguém ficará sem a 
sua devida recompensa, tanto em sentido positivo como 
também em sentido negativo.

 A Jurisprudência Escatológica tem sua extensão 
no pagamento devido a todos os seres que praticaram 
delitos espirituais ou como é chamado de forma geral pelo 
Cristianismo: pecado. Em contrapartida, é importante, 
mas muito importante mesmo destacar que, nem sempre 
“crime” é “pecado” ou até mesmo o “pecado” seja “crime”. 
Por exemplo: alguns especialistas brasileiros, dizem que 
adultério é um ilícito civil e não crime, mas adultério por 
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sua vez continua sendo pecado, mas não é crime; em caso 
de pedofilia, tanto é crime como é pecado; pregar em países 
islâmicos é considerado crime, porém pregar a palavra de 
Deus é pecado?

 A Jurisprudência Escatológica nada mais é do que um 
relato exposto de todos os julgamentos descritos na Bíblia 
Sagrada. Alguns julgamentos já foram realizados, outros 
estão em andamento e outros se realizarão no futuro.

 Seja bem-vindo à nossa exposição jurídica da Bíblia 
Sagrada, e que todos se conscientizem de que todos passarão 
por alguns tipos de julgamento: o homem, a mulher, o 
diabo, os anjos.

 Nesta obra, o(a) leitor (a) é convidado(a) a refletir 
nos temas mais importantes da escatologia bíblica em uma 
visão pentecostal ortodoxa conservadora. 

 Assuntos como: Arrebatamento da Igreja, 
a vida após a morte, tribunal de Cristo, a grande 
tribulação, o julgamento do anticristo, julgamento das 
nações e muito mais. Nesta obra, o leitor (a) poderá 
“confrontar” com outras obras já existentes, porque 
essa disciplina em si já está acoplada com uma série de 
dificuldades. Com certeza, uma ajuda aos iniciantes, 
aos amantes da palavra profética e, principalmente, a 
todos os servos de Deus que esperam o arrebatamento. 
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ABREVIATURAS

a.C. – Antes de Cristo
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Impr. – imperativo

Ind. – indicativo

KJA. - King James Atualizada

Méd. – médio

NVI – Nova Versão Internacional

NTLH. - Nova Tradução na Linguagem de Hoje 

NT – Novo Testamento

Pass. – passivo

Subst. – substantivo

Pron. – pronome
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DEFINIÇÃO DO TERMO ESCATOLOGIA

 O termo “escatologia” é técnico. É formado por duas 
palavras gregas, veja: “e)sxato/v, eskhatos”. Substantivo grego 
traduzido por “último”; “logo/v, logos”. Tratado, estudo, 
doutrina.  Ao pé da letra, “escatologia” significa: doutrina 
das últimas coisas. Portanto, é a escatologia um estudo 
dos últimos acontecimentos da história da humanidade. 
Outros autores a identificam como a doutrina das coisas 
finais. Fica claro, de acordo com a exposição das escrituras, 
que a escatologia está relacionada com o campo profético, 
pois envolve o estudo das profecias. Com respeito a essas 
verdades futuristas, vejam o que disse o apóstolo João: ARA 
“Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar 
aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer 
e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou 
ao seu servo João” (AP 1:1)  Almeida Revista Atualizada.

FORMAS DE INTERPRETAÇÃO 
ESCATOLÓGICA

 Está comprovado no contexto histórico que ao longo 
dos séculos foram desenvolvidas diversas formas de se 
entender a escatologia bíblica. Para efeito de uma boa 
compreensão, destacaremos as principais delas, veja:

Preterista 
 O termo “preterista”, de certa forma, tem ligação com 
o termo português pretérito, que por sua vez tem ligação 
com o “passado”, ou algo do passado. Agora, com respeito à 
forma escatológica “preterista”, é a forma interpretativa que 
diz que os acontecimentos (uma boa parte) já aconteceram 
na época do império romano. Segundo este pensamento, 
a expressão “últimos dias”, sendo assim, nesta relação, já 
teria acontecido.
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Futurista
 Nesta forma interpretativa, considera a maioria 
dos eventos escatológicos como não acontecidos.  Nesta 
interpretação, considera os capítulos 4-22 do livro do 
Apocalipse como ainda não cumpridos.

Histórica
 Nesta forma de entendimento escatológico, as 
mensagens em Daniel, Ezequiel e principalmente no livro 
do Apocalipse, já aconteceram em toda a época da igreja, 
e ainda continuam dentro do quadro eclesiológico dos 
nossos dias.

Idealista
 Neste particular, considera os eventos escatológicos 
como simbólicos. Neste modo de entender, a escatologia 
não terá qualquer efeito prático sobre a humanidade. 

SÍNTESE DAS ESCOLAS  INTERPRETATIVAS

Escola existencial 
 O principal expoente da formulação existencial foi 
mesmo Rudolf  Bultmann (1884 - 1976). A formulação 
existencialista já era presente no campo filosófico, de 
acordo com os comentaristas contemporâneos. Bultmann 
não escreveu como especialista em teologia sistemática, 
mas como estudioso do Novo Testamento. Vejamos as 
principais afirmações da escola:

• Ele tem um método, faz separação principal do 
seu pensamento;
• Interpretou a escatologia com uma visão 
existencialista filosófica;
• Cria que Jesus entendia o reino de Deus como 
futuro, e a consumação como futuro próximo.
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Escola consistente
 Sobre a origem do termo, está entre Joahanes 
Weiss e Albert Schwetzer (1875- 1965). Desenvolveram 
a amplitude da escola interpretativa, que  acreditava que 
as ações de Cristo eram escatológicas. De acordo com 
alguns relatos históricos, a escola consistente se formou da 
divisão, do cisma dos liberais. Alguns ensinos de Schwetzer 
tinham interpretação já para aqueles dias, em referência à 
escatologia.

Escola realizada
 O principal expoente da  terra foi Charles Dodd 
(1884- 1973). De acordo com o ponto de vista de Dodd, 
as previsões das sagradas escrituras já se cumpriram nos 
tempos bíblicos. Ele sustentava que ainda no momento 
presente já não nos resta nenhuma especulação profética. 
De certa forma, a escatologia realizada tem um certo 
paralelismo com a escatologia consistente, sendo que a 
escatologia realizada era antagônica aos ensinos de Cristo 
como futuros. Por esta razão o nome “realizada”.

Escola individual
 Neste particular interpretativo, com referência ao 
contexto escatológico, a escatologia pessoal ou individual 
acreditava que o contexto escatológico está relacionado ao 
indivíduo. Isto se referindo à sua morte, estado intermediário 
e outras. Neste particular o contexto escatológico nada tem 
haver com Israel ou com a igreja, somente com o indivíduo. 

DOUTRINAS SOBRE O MILÊNIO

 AINDA neste volume o (a) aluno (a) encontrará uma 
exposição doutrinária sobre o milênio. Mas é preciso ver 
também outras posições sobre outras correntes, veja:
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Conceito amilenista
 Ao pé da letra, “amilenismo” significa: “não ao 
milênio”. O amilenismo é uma doutrina que diz que, 
segundo alguns, todas as referências ao milênio devem 
ser consideradas como simbólicas ou alegóricas, isto em 
consideração aos bens concedidos à igreja, a Israel e ao 
mundo. De certa forma, o conceito amilenista descarta a 
existência do milênio literal. 

Síntese histórica sobre o amilenismo
 Bom, a finalidade principal do amilenismo é negar a 
existência do milênio literal, terrestre. Agora, o amilenismo 
possui outros conceitos teológicos, veja:

• A segunda vinda de Cristo se dará no fim da 
época da igreja, não existe um milênio terrestre;

• O capítulo 20 do livro do Apocalipse teve o seu 
emprego nas perseguições do império romano, 
portanto, nada de futuro;

• Tratam a primeira ressurreição apenas como 
símbolo triunfante dos mártires; e 

• Em (Ap 20. 4) a segunda ressurreição é a 
ressurreição física ensinada no NT.

Conceito pós-milenista
 Ao pé da letra, “pós-milênio” significa: depois do 
milênio. Neste particular é a doutrina que ensina que o 
milênio é a era de plena atuação  de igreja aqui na terra. 
Enquanto que o amilenismo não acredita no milênio 
terrestre, os pós-milenistas creem mais como período da 
igreja. 
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Síntese histórica sobre o pós-milenismo
 Os lideres da reforma, dizem os historiadores, 
continuaram com o pensamento amilenista, e não era dada 
tanta importância ao contexto escatológico. Uma grande 
mudança ao pensamento escatológico foi dada com a 
chegada do pós-milenismo. Foi Daniel Whitby (1638-1726) 
quem deu origem a este ponto de vista. Outros aderiram a 
este pensamento durante os anos.

 No período patrístico, especialmente com Justino 
Mártir (100 -165?), fica claro que era defendido o pré-
milenismo, porém acreditava que as previsões dos 
sofrimentos fossem de certa forma tribulação, sendo que 
Jesus voltaria depois da tribulação. Então o pós-milenismo 
seria até certo ponto coerente, no ponto de vista de Justino. 
E o que dizer da oração de Tertuliano para permanecer em 
pé perante Jesus diante daquelas tribulações? Foi mesmo 
na idade média que o pós-milenismo teve grande influência. 
Uma das ideias mais defendidas do pós-milenismo é 
mesmo a obra apócrifa de Barnabé, que é um dos mais 
antigos escritos paralelos com a bíblia que defende a igreja 
passando pela grande tribulação. 

Principais ensinos 
 Um dos fatores predominantes ao conceito pós-
milenista é o sucesso completo da pregação do evangelho. 
Também no ponto de vista pós-milenista, o reino de Deus é 
uma realidade terrestre, que é algo presente no momento. E, 
por fim, os mil anos descritos no livro do Apocalipse capítulo 
20, são simbólicos em sua natureza e não têm ideia futura.

 O fator predominante do pós-milenismo é mesmo 
que a igreja passará pela grande tribulação, e mais:
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• A igreja será poupada da ira, mas não da grande 
tribulação;

• Os pós-tribulacionistas não confundem a 
“grande tribulação” com “tribulações”;

• No pós–tribulacionismo, “aquele que detém”, 
relatado nas epístola aos Tessalonicenses,  é o 
Espírito Santo, mas não é a igreja. Segundo eles, 
em segundo plano não é nem o Espírito Santo 
nem a igreja;

• O principal ensino do pós-tribulacionista 
é mesmo a passagem da igreja pela grande 
tribulação.

Conceito pré-milenista
 Ao pé da letra, “pré-milenista”  significa:  “aquilo 
que vem antes”. Agora, referindo-se ao agrupamento 
doutrinário do pensamento pré-milenista, é a doutrina 
segundo a qual o Senhor virá buscar a igreja para o 
arrebatamento no final desta dispensação  e, posterior à 
grande tribulação, estabelecer o reino do milênio. 

Síntese histórica sobre o pré-milenismo
 Com o surgimento do pós-milenismo, houve sensível 
retorno ao pré-milenismo após os primeiros anos da 
reforma. De certa forma, o pré-milenismo tem raízes 
históricas na igreja primitiva e teve grandes protagonistas, 
mas foi no período da idade média que o pré-milenismo 
sofreu grande baixa, e a grande razão para este contexto foi 
o conceito de Agostinho.
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Principais ensinos 
 A principal doutrina deste conceito é um milênio 
terreno. Também destaca as duas ressurreições, uma 
referindo-se aos santos e outra aos ímpios. 

Resumo das três posições

O Amilenismo
 O reino milenar não tem nada de literal, é tudo 
espiritual, sendo que na posição amilenista Cristo virá a 
qualquer momento.

O pós-milenismo
 Neste pensamento a igreja já está no milênio, e (Ap 
20. 4) é simbólico.

O pré-milenismo
 Neste particular não há nada de figurado ou simbólico, 
tudo é real. Jesus virá pessoalmente para estabelecer o 
reino milenar de paz na terra.

Mid–tribulacionista
 Ao pé da letra, “mid-tribulacionismo” indica “meio”. 
Neste conceito, difere do pré-tribulacionismo e do pós-
tribulacionismo. O mid-tribulacionismo indica que a 
igreja passará por metade da grande tribulação, ou metade 
daquilo que  é intensificado em (Dn 9. 24-27). 

 O mid-tribulacionismo ensina que a igreja estará 
presente na terra durante uma parte da grande tribulação. 
Segundo este ponto de vista, experimentará uma parte dela, 
mas depois será tirada do pior momento da tribulação. O 
principal fator do mid-tribulacionista é a distinção entre 
uma grande tribulação e a ira. 
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DOUTRINAS SOBRE A 
GRANDE TRIBULAÇÃO

 Ao pé da letra, “pré-tribulacionismo” é 
exatamente antes da tribulação. Neste modo de ver da 
escatologia, significa:  doutrina segundo a qual Jesus 
virá arrebatar a igreja antes da grande tribulação. 
No ponto de vista pré-tribulacionista, acredita-se 
que a grande tribulação diz respeito somente aos 
judeus e aos gentios. Sendo assim, no ponto de vista 
futurista, a igreja não passará pela grande tribulação. 

Síntese histórica do Pré-tribulacionismo
 De acordo com os historiadores, um dos tais a fazer 
um tratado mais detalhado sobre  a grande tribulação foi 
Irineu, isto se referindo ao período patrístico. De acordo 
com os historiadores, Irineu tinha um pensamento pré-
milenista. Foi, contudo, na idade média que a interpretação 
escatológica foi colocada como relevante, sendo adotado 
um estudo pré-tribulacionismo.  No século XIX, o pré-
tribulacionismo explícito ocorreu com o ponto de vista de 
Jonh Nelsom (1800 -1882).

Principais ensinos  
 O fator predominante da escatologia pré-
tribulacionista é mesmo a ausência da igreja durante a 
grande tribulação, e mais: a primeira ressurreição terá 
duas ou até três etapas, sendo a primeira no momento 
do arrebatamento da igreja, enquanto que a segunda na 
tribulação e, talvez, a terceira no milênio; 

 Cristo retornará depois da grande tribulação para 
o estabelecimento do milênio na terra; Quem não subir 
no arrebatamento sofrerá as consequências da grande 
tribulação;



zManual de Escatologia Explicada

24

 Da Segunda ressurreição somente os ímpios 
participarão.

Pós-tribulacionista
 Ao pé da letra, “pós-tribulacionista” significa: depois 
da grande tribulação. No que tange ao campo doutrinário, é 
a doutrina segundo a qual a igreja será arrebatada somente 
após a grande tribulação. Geralmente os textos de (Mt 24) 
são interpretados como uma única vinda de Cristo à terra 
para arrebatar a igreja. 

ETIMOLOGIAS DE ALGUNS 
TERMOS LIGADOS À ESCATOLOGIA

Juízo 
 Este termo pode ser aplicado em diversos ângulos. É 
um dos principais termos ligados ao sistema escatológico. 
Também, não devo deixar de salientar, que está amplamente 
ligado aos campos jurídico, teológico e linguístico.

 
O termo em sentido jurídico
 De acordo com Dr. Donaldo Felipe, em seu importante 
dicionário jurídico, define o termo como: “foro ou tribunal 
no qual se julgam e sentenciam pleitos...”. Já o Dr. Leib 
Soibelman, apresenta em seu Dicionário Geral de Direito 
praticamente o mesmo sentido do exposto acima.

O termo em [o] AT

 O termo no AT aparece em ARC mais de 170 vezes e 
é lógico, com vários termos em hebraico.
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a) jpv - Shâphat
 Este verbo hebraico é um dos que ocorre com 
maior frequência em [o] AT. Este até atravessa o sentido 
básico de julgar, sendo assim, para esta direção do 
verbo, basta ler os seguintes textos: (Ex 2: 14; 1 Sam 
8: 20). Mas, dependendo do contexto, o verbo pode 
ter os seguintes sentidos: “julgar, decidir, exercer a 
função de juiz”, como assim o fez Moisés (Ex 2: 14).

 O termo também pode ter o sentido de “resolver”, 
mas resolver o que? Depende de qual assunto se ponha a 
resolver. De acordo com alguns entendidos em hebraico, 
‘juízo’ era um termo comum na nação de Israel.

O termo em [o] NT
 O termo aparece em ARC em [o] NT mais de 60 vezes, 
a primeira vez que aparece está localizado em Mateus 5: 21.

a) kri/nw - krinô
 Este verbo grego em foco, envolvendo todas as 
conjugações, aparece mais de 30 vezes em todo o NT. 
Ele carrega uma amplitude de significados, por exemplo: 
pode ter o sentido de: “separar”, “distinguir”, sendo assim, 
com sentido de “selecionar”, juízo, também pode observar 
o sentido de seleção (ver At 24: 25; Hb 6: 2). Ainda mais 
um sentido pode ser acrescentado, como o de julgar ou até 
mesmo observar (1 Co 11: 13). 
 Uma grande realidade do verbo ‘krinô’ é o sentido de 
peculiar do termo ‘juízo’ que é “interpretar”, sendo assim, 
um juízo não precisará de interpretação? As verdades 
espirituais daqueles que possuem o Espírito Santo não 
precisarão de interpretação? (1 Co 2: 13).
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a) kri/siv - krissis
 Aqui já temos um substantivo, procedente do mesmo 
radical já alistado e basicamente significa “juízo” ou 
“julgamento”. Agora, é importante salientar que às vezes o 
termo indicará, dependendo do contexto, “sentença” ou até 
mesmo “ato condenatório” (Mt 23: 33; Jo 5: 24).

 Observe que ARA traduz (Jo 3: 17) o substantivo 
em foco como ‘julgamento’, já KJA como ‘condenar’. Na 
realidade todos os termos provenientes do radical sempre 
empregam sentidos jurídicos rigorosos, sempre ato 
sentencial. Portanto, o termo será passivo de mudanças de 
tradução dependendo do contexto (Jo 8: 10; Rom 8: 34).

O termo em latim
 O termo proveniente do latim e usado na vulgata 
é iudicio, aparece pelo menos 88 vezes na vulgata. Pelas 
dificuldades de línguas clássicas entre o “i” e o “j”, no 
Dicionário de Latim, do Ministério da Educação, temos 
“judicio”, com “J” em vez de “iudicio”, com “I”.  De “judicio” 
deu origem ao termo “judicial”.

 O termo “judicio” tem correlação com o mesmo 
radical, que é o substantivo “judicium”, empregado em 
latim como termo técnico e tendo alguns sentidos, veja:

a) SENTIDO PRÓPRIO: (muito comum em língua latina)
 Neste particular, “judicio” tem o sentido como uma 
ação de julgar ou um ofício de um juiz;

b) SENTIDO AMPLO: 
 Neste âmbito, o termo “judicium”, encabeça o sentido 
de ação judicial ou até mesmo um processo de investigação 
judicial;
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c) SENTIDO FIGURADO: 
 Com muitos termos latinos, grego, hebraico e em 
língua portuguesa, tem sua conotação figurativa como 
“juízo”, “opinião” (por este motivo que às vezes as opiniões 
se divergem consideravelmente) ou até mesmo “parecer”. 
Também em sentido figurado o termo ‘juízo’ se aplica à 
faculdade de julgar, a razão e a inteligência.

 De uma forma ou de outra, o substantivo “judicium” 
sempre está associado ao ato judicial. 

Tribunal 
 Dos termos no contexto estudado, em minha opinião 
é este um dos mais amplos.

O termo em sentido jurídico
 De acordo com o Dr. Felipe, o termo ‘tribunal’ 
indica: “conjunto de magistrados que constituem em órgão 
judiciário”.  Em contrapartida, o Dr. Leib, apresenta uma 
casa onde se processam diversos assuntos e se resolvem as 
causas. 

O termo em latim
 Dois termos latinos principalmente onde aparecem 
em vulgata latina. Devo destacar dois que são utilizados 
para a Língua Portuguesa, são eles:

a) “judicium”

b) “tribunal” 
 O primeiro alistado acima é intercalado com juízo, 
estudado anteriormente. Já o segundo, envolvendo todos 
os seus correlacionados, aparece mais de 15 vezes na vulgata 
latina.
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a) SENTIDO PRIMITIVO:
 O substantivo em foco tinha como sentido de 
um tribuno (orador de assembleias políticas) onde se 
sentavam; a partir daí, passou a designar local de assentos 
de magistrados ou juízes. Então, o termo indica que alguém 
vai se sentar (juiz) para ‘resolver’ um assunto qualquer.

O termo em [o] AT
 Em a língua hebraica temos um termo que aparece 
com certa frequência no AT. 

a) aseKi- Kisse’
 Este substantivo hebraico é um dos que mais aparece 
em [o] AT, contudo, na maioria das vezes é traduzido por 
‘trono’ (Dt 17: 18; 1 Re 1: 46; 2 Re 10: 30; 2 Cr 6: 10; ET 1: 
2). Este termo em hebraico indica basicamente ‘cadeira’ ou 
‘assento de honra’ ou até mesmo ‘trono’. Sendo assim, na 
ideia do termo em foco, ‘tribunal’ seria um assento de honra.

b) !jlvi- Shaletan
 Já este substantivo aparece como menos frequência 
em o AT do que o primeiro alistado acima. Contudo traz 
mais uma ideia de ‘domínio’, ‘soberania’ (Dn 4: 23; 6: 27). 
Sendo assim, na ideia do termo hebraico em foco, “tribunal” 
é soberania ou domínio. Devemos prestar atenção que 
depende de sua tradução, em cada contexto enunciado.  

O termo em [o] NT
 No NT a primeira ocorrência do termo ‘tribunal’ em 
ARC se dá em Mateus 27: 19. Já em ARA se dá em Mateus 
5: 22. Nestas duas ocorrências KJA traduz ambas as 
passagens também como ‘tribunal’. Das treze ocorrências 
do substantivo em foco em ARA, encontramos pelo menos 
três termos gregos distintos, veja:
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a) Sune/drion - synédrion
 Observe que em ARA traduz este substantivo como 
‘tribunal’. Aqui o termo é sinédrio, isto é; o alto conselho 
ou o mais elevado corpo de governo, julgamento nativo 
na Judeia. Sendo assim, traz uma ideia de relação ou 
correlação com questões judiciais. De acordo com a Bíblia, 
o sinédrio tinha poder para resolver questões pendentes 
(At 5: 31-36).

b) bh=ma – bêma
 Inicialmente, este substantivo indicava apenas um 
‘passo’ ou uma ‘passada’ (At 7: 5). Mas encontramos em 
dez ocasiões aproximadas, o termo ‘bêma[tos]’ indica uma 
relação ao ‘tribunal’ de julgamento (At 18: 16, 17 Rom 14: 10; 
25: 17). Ainda outros termos poderiam ser traduzidos por 
tribunal. No tribunal encontramos as casas de audiência 
judiciais. No tribunal é o local onde uma pessoa é julgada. 

Sentença  
 Este substantivo aparece muito mais em ARA do que 
em ARC, já que ambas as traduções se intercalam em sua 
tradução. 

 De acordo com o Dr. Leib, principalmente a sentença 
condenatória é a questão que decide a questão fundamental 
de uma determinada causa. Já o Dr. Donaldo, define o 
substantivo como uma decisão que o juiz ou tribunal 
profere sobre a quem for direcionada.

 Basicamente, encerra o pensamento moral ou da 
opinião judiciosa. 
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Gr. Krissis -juízo – sentença – condenação 
 Em Jurisprudência Escatológica, haverá diversas 
sentenças que serão pronunciadas pelo Supremo Juiz, 
Jesus Cristo. Estes acontecimentos acompanharão ao 
longo do estudo. 

Condenação   
 Este substantivo aparece com mais frequência 
na versão ARC: mais de 20 vezes. De acordo com o 
Dr. Leib, ‘condenação’ seria a sentença que condena o 
réu. A condenação seria o ato ou efeito de julgar. Sendo 
assim, existem basicamente duas formas de sentença, a 
condenatória e a absolutória. Em Escatologia, a sentença 
condenatória será para aqueles, que:

a) Amarem as trevas (Jo 3: 15-19);

b) Não crerem em Jesus como Salvador (Jo 5: 24);

c) Praticarem de ofensas (Rom 5: 16);

d) Participarem da Ceia indignamente (1 Co 11: 23).
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JULGAMENTO DO PECADO ORIGINAL

 É evidente que todo o processo de um julgamento não 
é instantâneo, isto é, de acordo com alguns especialistas 
em Direito. Abaixo segue os passos básicos:

Aquisição da notícia
 Nesta parte se dá a informação do acontecido, quando 
se tem a notícia de um determinado crime ou pecado.

A prisão 
 De acordo com o Dr. Leib, prisão é uma espécie 
de perda de liberdade pessoal nos casos descritos na 
Legislação Brasileira. Para apenas averiguação de um 
processo escatológico, destacaremos apenas dois tipos 
básicos de prisão: a preventiva e a provisória. No primeiro 
termo, apenas uma medida cautelar é decretada, enquanto 
que, o segundo se refere a uma espécie de prisão que não 
decorre de uma sentença condenatória transitada em 
julgado. Além destes termos, temos: o processo, dentro 
deste processo de desenrola uma investigação d[os] fatos, a 
fim da averiguação dos mesmos, concluído o tal inquérito, 
temos a audiência ou julgamento e sentença.

 É evidente que a alguns dos termos alistados acima 
se devem considerações mais amplas, haja vista que quem 
vos escreve não é especialista em Direito.

Aquisição da notícia no âmbito escatológico

 Quando se deu a aquisição da notícia de tal crime 
(pecado)? A aquisição desta notícia d[os] pecados de nossos 
pais se deu no Éden. 
 De acordo com a Bíblia, o primeiro homem foi criado 
por Deus, veja;
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“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o 
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que 
se move sobre a terra” (Gn 1: 26).

 Esta é a primeira vez que aparece a palavra homem 
tanto em ARC como em ARA. Vem do hebraico ‘Adam, 
que aparece mais de 360 vezes em [a] Bíblia Hebraica. O 
substantivo hebraico é traduzido às vezes por homem e 
também como Adão. A notícia de seu fracasso e sua queda 
‘crime’ tem aqui, veja:

“Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias 
do campo que o SENHOR Deus tinha feito. E esta disse 
à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda 
árvore do jardim?

2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do 
jardim comeremos,

3 mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse 
Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não 
morrais.

4 Então, a serpente disse à mulher: Certamente não 
morrereis.

5 Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se 
abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem 
e o mal.

6 E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se 
comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar 
entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também 
a seu marido, e ele comeu com ela.
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7 Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram 
que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram 
para si aventais” (Gn 3: 1-7).

 Aqui temos o relato d[o] acontecido. A mulher 
colocou a culpabilidade à serpente, o homem por sua vez à 
mulher. Este fato também é descrito por Paulo (Rom 5: 12).

A prisão no âmbito escatológico
 Qual foi sua prisão? (a de Adão). É evidente que no 
ato flagrante (Deus tudo vê) eles não foram a uma prisão 
física ou delegacia, é meramente espiritual e simbólico. 

Um pouco sobre a morte 
 O termo em si é simples de responder, porém, o 
conteúdo profundo e sistemático não é tão simples assim. 
Como substantivo feminino o termo “morte” fala de: ato 
ou efeito de morrer, fim da vida animal ou vegetal, saída da 
alma do corpo. Deu para observar que, de todos os temos 
acima, nenhum é desconhecido. De acordo com o IBEP 
(instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas), existem, 
entre verbos, adjetivos e substantivos, sessenta e cinco 
(65), termos diretos e ligados ao termo “morte”.

Morte no contexto filosófico
           A morte é a única certeza do homem (apesar de que 
no campo espiritual temos outras), com tal certeza, torna-o 
certo o seu fim. O homem é finito. A filosofia tinha a morte 
simbólica na prática, exemplo disto é o nascimento, que 
é considerado como primeira “morte”, por este motivo é 
relacionado à primeira perda, primeira separação. O que 
acontece com o cordão umbilical? Acontece que a vida no 
útero materno “encara” o novo habitat, o novo ambiente. 
O grande filósofo Platão resumiu, seu pensamento sobre a 
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morte como liberdade de espírito. Outros filósofos também 
falaram sobre o tema.  
                                       
Morte no contexto bíblico
 O termo grego traduzido é “qa/natov, thanatos”, este 
aparece diversas vezes no NT. O termo tanto pode referir-
se à morte natural (Mt 10. 21; 20. 18; Jo 11. 1), como a morte 
espiritual (Mt 4. 16; Jo 8. 51; Rom 1. 32). Em primeira 
instância, o termo grego, refere-se à separação do corpo 
da alma, isto é, o homem interior separa-se do exterior. 
O termo também traz um sentido de separação eterna do 
homem da pessoa de Deus (morte eterna). A morte então 
seria a separação do corpo da alma. A morte para o servo 
de Deus é como um veículo, para Ele. A Bíblia diz que é; 
reunir-se ao seu povo (Gn 49.33), dormir com os seus pais 
(Dt 31. 16), voltar ao pó (Sl 104. 29), dormir (Jo 11. 11), 
espirar (At 5. 10), desfazer-se de nossa casa terrestre (2 Co 
5. 10). Lembrando que a morte não é o final, mas o “início” 
de uma nova etapa da existência humana. Isto nada tem a 
ver com a doutrina espírita da reencarnação. De certa forma 
a morte seria como “o término da existência humana”.

Processo em andamento 
 De acordo com a Bíblia, depois do pecado de Adão 
e Eva, todo pessoa entra neste mundo com uma natureza 
pecaminosa (Rom 5: 12; 1 Jo 8). Sendo assim, esta é a 
investigação conclusiva: todos pecaram.

 Fica muito claro em [a] Bíblia Sagrada que Adão, 
após o seu ato pecaminoso deu origem ao pecado de todos, 
assim sendo, este é o pecado original, isto é, todos já nascem 
com ele, não tem como alguém escapar (1 Co 15: 21). Adão, 
também é conhecido por alguns especialistas como pai da 
humanidade caída.
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O julgamento que nos livraria
 Esta audiência se deu no primeiro século. Está 
registrado por todos os quatro evangelistas. A fim de 
facilitar a compreensão de todos os leitores (as), resumo 
todo o processo deste julgamento, que nos livrou da 
culpabilidade, veja;

a) De acordo com a Bíblia, este julgamento 
começou com a Prisão de Jesus descrita nos 
evangelhos (MT 26: 47-56; Mc 14: 43-52);
   
b) Também temos a participação religiosa de 
Anas e Caifás (Jo 18: 1-4; Lc 22: 54-65);

c) A alta coorte judaica participou desta 
condenação (LC 22: 66-71);

d) Encontramos também na Bíblia a participação 
dos procuradores romanos em seu julgamento 
(MT 27: 2-14; Lc 23: 27-30), depois a sentença: 
condenação à crucificação (MT 27: 35).

 O julgamento do pecado original se deu na cruz. De 
acordo com a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus em seu corpo 
recebeu a sentença divina, praticando a morte de cruz pelos 
pecadores. Para esta verdade, basta observar os seguintes 
textos (Jo 5: 25; 1 Pe 2: 24).

 A leitura de sentença no âmbito deste julgamento.

 Neste julgamento, do pecado original, devo destacar 
dois tipos de sentença, a saber:
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a) SENTENÇA CONDENATÓRIA:
 Esta já entra em vigor sumariamente àqueles que 
não crêem em Jesus, nem aceitam o ‘recurso’ empregado 
por Cristo na cruz (Jo 3: 17, 18);

b) SENTENÇA ABSOLUTÓRIA:
 Esta está em vigor atualmente para aqueles que 
entrarem com pedido de recurso na cruz. Assim sendo, 
quem está em Cristo, ou seja, aquele que apelou ao STD 
(Supremo Tribunal Divino) foi acatada a posição de ser 
uma nova criatura e nem uma condenação mais está ou 
lhes é atribuída em virtude do ex-réu estar atualmente em 
Cristo (Rom 8: 1).

Julgamentos dos pecados do crente
 Este julgamento penso eu, é onde Cristo mais 
‘trabalha’, já que no mundo existem crentes por todas as 
partes. 

Aquisição da notícia no âmbito escatológico
 Este particular é muito genérico, já que envolve 
questões d[a] atualidade. É evidente que nesta aquisição, 
me refiro aos dias atuais. 

Processo cabível ao cristão

 Não é porque temos Cristo como nosso grande 
advogado que vamos sair por aí pecando, pecando... 
Devemos fazer um autojulgamento diariamente. De certa 
forma, todos os cristãos pecam diariamente, contudo, não 
vivem na prática contínua do pecado (1 Jo 1: 8-10). 

 Em minha modesta opinião, cabe aos cristãos 
vigiarem constantemente, fazendo sua parte, confessando 
seus pecados e colocando-se diante d[o] Senhor.



37

zUma visão pentecostal conservadora

Análise detalhada de 1 Pedro 4: 17
 De acordo com este versículo, vejam nele que devemos 
dar um passo, de acordo com a Bíblia. No texto parece algo 
coletivo, mas também devemos levar em sentido individual. 

Processo cabível ao advogado
 De acordo com a Bíblia, o objetivo de João é pedir que 
os seus leitores não pequem.  Observe o verbo empregado 
pelo apóstolo é hamartête aoristo do subjuntivo ativo. O 
modo subjuntivo funciona como uma probabilidade, sendo 
assim, João está escrevendo a eles a fim de que eles não 
tenham como resultado o pecado, contudo, mesmo assim, 
vindo acontecer, eles teriam um advogado.

O termo advogado em latim
 O termo é proveniente do latim advocatus e carrega 
os seguintes sentidos, veja;

a) Ajudante;

b) Defensor.

 No caso do grego, o termo é paraklêtos e significa: 
ajudador, intercessor e  advogado. 

 Devemos salientar que porque temos Cristo como 
advogado, não devemos abusar em pecar continuamente. 
Quem julga os pecados atuais cometidos pelos crentes é 
Jesus Cristo, nosso advogado. Agora, chegará um tempo 
que ELE atuará como Supremo Juiz.
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CAPÍTULO 2 
A VIDA

APÓS A MORTE
eee

eee
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DEFINIÇÃO  DO 
ESTADO INTERMEDIÁRIO

 Duas questões  polêmicas são levantadas no contexto: 
de onde o homem veio e para onde ele vai. Logo, entram 
em cena “grandes” comentários seculares, que na realidade 
só servem mesmo para vender, pois não trazem em si 
argumento profundo. 
 
 No estado intermediário, a vida após a morte, o corpo 
vai à sepultura, alma e espírito fazem junção e vão a Deus, 
se estiverem em comunhão com Ele. Já os que estão sem 
Deus irão ao Hades. Veja o gráfico na outra página. 

 Intermediário, termo que vem do latim 
“intermédiaire”, no português é aproximadamente do 
ano (1608). Tem o sentido de ‘que está entre dois termos 
e forma transição’; do lat. “Intermedìus”. Indo um pouco a 
fundo, pode se dizer que tem o sentido variado. 

a) Que está no meio de; ou entre dois; intermédio, 
interposto;

b) Meio-termo; transição;

c) Pessoa que intervém para conseguir alguma 
coisa para outrem; mediador, medianeiro;
Ex.: As partes em conflito aceitaram-no como i. 
para apaziguá-las

d) Indivíduo que, em negócios, atua entre o 
vendedor e o comprador ou entre o produtor e o 
consumidor.
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 Isto pode ser simplificado com a pessoa do corretor. Já 
com referência ao “estado intermediário na Bíblia”, pode-
se dizer que é: “o período que vai da morte à ressurreição 
do indivíduo”.  Fica claro na Bíblia que todos os homens 
hão de morrer (exceto os crentes arrebatados) (Hb 9. 27), 
agora, na bíblia encontramos também que todos hão de 
ressuscitar ou na primeira ou na segunda ressurreição. 

 É muito provável que os primeiros cristãos não 
tinham uma ideia fundamentada do assunto. Na maioria 
das vezes, eles acreditavam que os ímpios iam direto para o 
inferno, enquanto que os justos imediatamente para o céu. 
Todavia, eles começaram a estudar mais sobre o tema, até 
a doutrina do estado intermediário ser desenvolvida em 
Irineu, Hilário, Ambrósio e Agostino. 
 
 Nesta dispensação, o estado intermediário começa 
com a morte do indivíduo, e se ele morreu com Cristo, 
terminará na ressurreição na hora do arrebatamento da 
igreja. Agora, se ele morreu sem Cristo, só terminará com a 
segunda ressurreição no grande juízo final.

 De certa forma, este “estado” começa com a morte 
do indivíduo. No caso daquele que morre com Deus, 
começa na sua morte, é claro, e termina no momento do 
arrebatamento da igreja, quando a Bíblia diz que acontece 
a primeira ressurreição. A frase “os que morrerem em 
Cristo”, refere-se ao término deste “estado”. (1 Tes 4. 13-18).

O estado intermediário do homem sem Deus
 Começa com sua morte, é claro, e só terminará no 
momento da segunda ressurreição, no julgamento do 
grande trono branco.
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O estado intermediário na grande tribulação 
        Na grande tribulação também haverá este “estado”, e 
por sinal pode ser o mais curto que os demais já alistados.
 
 Quando começa? Também começará com a morte 
do indivíduo. Aí, devemos fazer duas distinções: aqueles 
que morrerem por causa das perseguições efetuadas 
pelo anticristo, por não aceitarem o 666 ou o governo 
do anticristo, começará na própria grande tribulação e 
terminará no final dela (grande tribulação) com a descida 
visível de Cristo (Zc 14. 1-3; Ap 19. 11). Já aqueles que 
morrerem por pragas, pestes, doenças, entre outras 
misérias, estes que não se converterem, começará também 
na própria grande tribulação, e como os que morrem hoje 
sem Cristo, só terminará no grande trono branco. (Ap14. 
12, 13)
 O termo em si é simples de responder, porém o 
conteúdo profundo e sistemático já não é tão simples assim. 
Como substantivo feminino, o termo “morte” fala de ato ou 
efeito de morrer, fim da vida animal ou vegetal, saída da alma 
do corpo. Deu para observar que, de todos os termos acima, 
nenhum é desconhecido. De acordo com o IBEP (Instituto 
Brasileiro de Edições Pedagógicas), existem relacionados ao 
temo em foco, entre verbos, adjetivos e substantivos, sessenta 
e cinco (65) termos diretos e ligados ao termo “morte”.

MORTE NO CONTEXTO FILOSÓFICO

 A morte é a única certeza do homem (apesar de que 
no campo espiritual temos outras). Com tal certeza, torna 
certo o seu fim. O homem é finito. A filosofia tinha a morte 
simbólica na prática, exemplo disto é o nascimento, que é 
considerado como primeira “morte”. Por este motivo que 
é relacionado à primeira perda, primeira separação. O que 
acontece com o cordão umbilical? Acontece que a vida no 
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útero materno “encara” o novo habitat, o novo ambiente. 
O grande filósofo Platão resumiu seu pensamento sobre a 
morte como liberdade de espírito. Outros filósofos também 
falaram sobre o tema.           
                              
Morte no contexto bíblico
 O termo grego traduzido é “qa/natov, thanatos”, este 
aparece diversas vezes no NT.  O termo tanto pode referir-
se a morte natural (Mt 10. 21; 20. 18; Jo 11. 1), como a morte 
espiritual (Mt 4. 16; Jo 8. 51; Rom 1. 32). Em primeira 
instância, o termo grego refere-se à separação do corpo 
da alma, isto é, o homem interior separa-se do exterior. 
O termo também traz um sentido de separação eterna do 
homem da pessoa de Deus (morte eterna). A morte então 
seria a separação do corpo da alma. A morte para o servo de 
Deus é como um veículo para Ele. A Bíblia diz que é reunir-
se ao seu povo (Gn 49.33), dormir com os seus pais (Dt 
31. 16), voltar ao pó (Sl 104. 29), dormir (Jo 11. 11), espirar 
(At 5. 10), desfazer-se de nossa casa terrestre (2 Co 5. 10). 
Lembrando que a morte não é o final, mas o “início” de 
uma nova etapa da existência humana, isto nada tem a ver 
com a doutrina espírita da reencarnação. De certa forma, 
a morte seria como “o término da existência humana”.

Outras definições
 Indo um pouco a fundo, teologicamente falando, 
morte seria a separação do corpo da alma. A morte teve 
introdução no mundo em consequência do pecado de Adão 
e Eva (Gn 2. 17). Como na bíblia Adão é representante de 
toda a humanidade, logo toda a humanidade peca e morre 
(Rm 5. 13-15). Agora, a bíblia diz que Cristo reverteu os 
efeitos da morte, veja em 1 Coríntios 15. 54-57. A BÍBLIA 
FALA DE DIVERSOS TIPOS DE MORTE
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Comprovação científica de vida após a morte
 O termo foi muito debatido por grandes pensadores 
como Platão, Aristóteles, entre outros. A vida após a morte 
e o retorno após a morte clinicamente comprovada têm sido 
objeto de muita discussão em nossos dias. A ideia de retorno 
após a morte clínica serve como grande fundamento da 
imortalidade da alma. Existem diversas provas científicas 
e clínicas sobre pessoas em que a separação do corpo e da 
alma já tinha acontecido, isto é, já tinham morrido; estas 
pessoas puderam perceber, de acordo com o testemunho 
de especialistas, que sentiram a sensação da morte.

 É com base nestas experiências e em alguns lugares das 
escrituras que a morte clínica não é o término das concepções 
espirituais do homem. A Tanatologia (ciência que estuda 
a morte e o ato de morrer) tem como perita a Doutora 
Elizabet K. Dizem que ela teve diversas experiências na área. 

 A doutora, em um dos seus escritos, disse o seguinte:

“As pessoas que abandonaram seus corpos 
físicos, foram saudadas por alguém, há quem 
muito estimavam algumas pessoas...”

UMA PALAVRA SOBRE 
A PARAPSICOLOGIA 

 Todo comentário, tese, livro, etc., que comenta 
assuntos paranormais, telepáticos e de vida após a morte, 
não pode deixar de dar uma palavra sobre parapsicologia. 
Hoje em dia, não são poucos os que estão tentando explicar 
os fenômenos. À luz da experiência humana, estaria 
correto?
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Definição
 Nada melhor para definir tal termo como o dicionário 
de parapsicologia e psicanálise. De acordo com o dicionário, 
o termo em foco é composto de: Para + psicológico, e se define 
como “uma disciplina [ou matéria], ciência que investiga 
fenômenos que, existindo em natureza, não são habituais, 
são possíveis, mas incertos”. Que “está debaixo do ponto de 
vista qualitativo e sob o ponto de vista quantitativo, tendo 
em vista uma sistematização e complexidade do contexto, 
os fenômenos do estudo”.  O estudo é aplicado em duas 
escolas, a saber:

Escola Norte-americana de Joseph Banks
 Nesta escola, procuram-se explicar os fenômenos 
paranormais como sendo de origem psicológica.

Escola  Russa de Vasselien
 Esta escola procura explicar os fenômenos 
paranormais como sendo de origem fisiológica. Estas 
duas escolas começaram a encarar os fenômenos. O termo 
parapsicologia já era citado em meados de 1889 por Dessoir.

Parapsicologia x Metafísica
Charles Richet definiu assim a metafísica:

“Uma ciência que tem por objetivo a produção 
de fenômenos, mecânicos e psicológicos, 
devido à força de seres inteligentes ou poderes 
desconhecidos, latentes na inteligência humana.”

 Considerando de uma maneira ampla, as definições 
dos especialistas tanto para metafísica quanto para 
parapsicologia, somos levados a afirmar que tanto uma 
ciência como a outra são a essência da mesma coisa. 
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Termos ligados à parapsicologia
Hipnose

Alucinação

Animismo

Telepatia

Clariaudiência

Autocopia intensa

Aparição

Clarividência

Correspondência cruzada

Redestesia

Escotografia

Xenoglossia

Regressão do tempo
 A princípio, o contexto da parapsicologia seria apenas 
um contexto científico, porém, conforme vamos aprofundar 
no estudo, esta ciência então vai se envolvendo ao conceito 
místico-espírita, até certo ponto, a parapsicologia parece 
ser apenas uma ciência, mas tentar explicar fenômenos 
somente no contexto racional é perigoso, já que fenômenos 
estranhos - e ponha estranheza nisto! -, são de certa forma 
de origem maligna. Sendo assim, entra em ação a seguinte 
questão: como explicarei o invisível somente com o uso 
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da razão? Cabe-nos também tentar explicar ou fornecer 
uma explicação sobre as pessoas que apresentam poderes 
paranormais, psíquicos, sem que tenham-se envolvido com 
qualquer tipo de prática oculta, ou até mesmo com uma 
prática religiosa.  Para alguns, isto nada mais é que algumas 
pessoas que possuem certos poderes mentais inatos.

 O “dom” neste caso seria voluntário ao possuidor? 
Agora, todas as práticas no campo da parapsicologia, 
hipnose, regressão, etc., de onde estão vindo estas forças 
paranormais? Seria exclusivamente da mente humana? 
A prática parapsicológica de entortar garfos, colheres ou 
outros objetos seria exclusivamente da mente humana?

 E onde fica a manipulação dos demônios neste 
contexto? Tais fenômenos não podem ser atribuídos 
a Satanás? Então, aqui concluímos: até certo ponto a 
parapsicologia é uma ciência, porém quando entra no 
campo alheio parece ser mais uma forma disfarçada de 
ocultismo e mistura de velhas práticas ocultas.
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ESTUDO SOBRE O INFERNO 

 No arraial evangélico “é o lugar do fogo, onde o 
diabo governa...”, esta é a primeira impressão  deste lugar. 
Todavia, é preciso saber dos vários termos traduzidos tanto 
do hebraico como do grego, veja:

Definição             
 O termo “inferno” vem do latim, indicando um lugar 
que fica sob a terra. O termo ainda pode conter outras 
definições:

a) Lugar de suplício, penas, criado por Deus, a 
princípio para colocar o diabo e os demônios, que 
participaram da rebelião contra Deus, no passado.

b) Lugar para custodiar as almas de todos os que 
rejeitarem a obra expiatória do calvário efetuada 
por Jesus. 

O inferno e quatro termos interligados 

SHEOL
 Significa: “o mundo subterrâneo que recebe os 
mortos”. É um lugar em que não existe lembrança de Deus 
(Jó 10. 21 22; Sl 6. 5), em síntese, o termo servia para 
morada dos mortos sem Deus  (Dt 32. 22; 2 Sm 22. 6). 

 Alguns eruditos acreditam, sem contudo provarem 
com segurança, que no Sheol haveria diversas repartições 
(Gn 37. 25; Num 16. 33). O termo também indica trevas, 
escuridão (Is 38. 18). 
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 Evidentemente que já adiantamos acerca do destino 
do homem com e sem Deus. Em síntese, o “Sheol” seria 
a morada dos mortos  (Dt 32. 22; 2 Sm 22. 6; Sl 18. 5). 
Observamos em algumas traduções que o termo hebraico é 
traduzido como “sepultura” e “abismo”, porém, a meu ver, 
acho que também poderia ser traduzido como inferno.

 Com referência à situação etimológica da palavra, é 
incerta. A ideia inicial da palavra é que era um lugar para os 
mortos, tanto bons como ruins. Alguns eruditos acreditam 
que no local ou ambiente existam duas repartições ou 
diversas (Num 16. 33).

HADES 
 O termo em foco é correspondente ao Sheol do AT. 
É o mundo subterrâneo, como lugar dos mortos, ou lugar 
invisível dos mortos (ver Ap 20. 13). Algumas vezes o 
termo é traduzido como inferno (Mt 11. 23; Lc 10. 15; At 2. 
27). A verdade é que Hades é usado no NT para referir-se 
ao mundo dos mortos. De acordo com a mitologia grega, 
Hades estava aplicado ao deus do submundo, o filho de 
Cronos. Diziam que este dominava a região para onde iam 
os mortos. Com referência ao contexto etimológico, o termo 
é incerto, pelo menos duas sentenças são observadas, veja: 
de acordo com alguns estudiosos, o termo Hades, deriva 
de “idein”, isto é, ver, junto com um prefixo negativo “a”, 
sendo assim, significa “invisível”. Outros acreditam que o 
termo Hades deriva-se de “aianes”, isto é, feio, sendo assim, 
teria o sentido de “horripilante”. Quaisquer que sejam as 
cláusulas, Hades refere-se ao mundo dos mortos. 

 O “Hades” não pode ser confundido com o “lago de 
fogo” relatado no Apocalipse, mas deve ser entendido como 
uma sala de espera, isto é, as pessoas que lá se encontram 
estão aguardando sua sentença final, o próprio lago de fogo. 
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 O “Hades” é lugar de todos os mortos, só que com 
uma diferença: hoje,  nesta dispensação, os santos não se 
encontram mais lá, somente os que partirem sem Cristo, 
como entender isto? De acordo com Lucas 16. 19-24, havia 
um grande abismo que separava os justos dos injustos após 
a ressurreição (Ef 4. 14), Cristo levou estes santos para o 
terceiro céu (comparar Ef 4. 14 com 2 Co 12. 2, 4). Embora 
esta afirmação não seja concordada por muitos.

GEENA
 Este termo importantíssimo aparece 6 vezes no NT 
(Mt 5. 22, 29; 23. 15; Mc 9. 45, 47; Tg 3. 6).  Th\v ge/enan tou= 
purou=, tês geenan tu puros. À luz do termo grego, “geena” 
seria a habitação eterna dos ímpios, mas também pode 
indicar que no “geena” não existe ausência de sofrimento, 
pois o termo geena será sempre acompanhado com “fogo”, 
este componente indica sofrimento. O termo grego também 
pode indicar “o inferno”, ou para ser mais preciso, o lago de 
fogo. 

 O termo grego é a forma hebraica “gê hinnôm” 
(Vale de Hinom). Literalmente falando, o Vale de Hinom 
ficava ao sul de Jerusalém e tinha aproximadamente dois 
km de comprimento. Nesse vale estava a “tremenda” e 
horripilante obra ao deus Moloque, a divindade nacional dos 
Amonitas. De acordo com (1 Re 11. 5; Jr 49. 3), é chamado 
de Milcom ou Malcã. No contexto do deus Moloque, tinha o 
sacrifício de crianças no fogo (ver 2 Re 16. 3; 21. 6) e este tipo 
de sacrifício ficava no vale. Por motivo da consequência da 
queda espiritual de Judá, eram praticadas pelos idólatras, 
tais afrontas foram combatidas pelo “bom” rei Josias, que 
profanou o vale, transformando-o em um monturo. 

 A partir de então, o vale passou a receber os corpos 
dos criminosos e de animais, que ali eram queimados. O 
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vale também passou a receber o lixo da cidade de Jerusalém.  
Caro (a) leitor (a), na cidade de São Paulo existe um bairro 
por nome de Perus que tem um “grande” lixão, enquanto 
os gases estão em evidência o fogo jamais se apaga. No 
vale de hinom não era diferente; como a quantidade de 
lixo era considerável, a impressão era que o fogo jamais se 
apagaria. Como o fogo era contínuo, então o termo “vale 
de hinom” tem o seu equivalente grego que é justamente 
“geena”, como o fogo de hinom não se “apagava”, então 
o seu correspondente Geena passou a ser sinônimo de 
inferno ou presença de sofrimento.

TÁRTARO
 O termo grego em foco aparece unicamente em (2 
Pe 2. 4), e foi lá traduzido por “inferno”. De acordo com a 
mitologia grega, tártaro se achava localizado sob o Hades e 
indicava um abismo subterrâneo no qual os deuses rebeldes 
e outros seres, como os titãs, eram punidos. Agora, sobre a 
localização do tártaro, é muito possível que esteja no Hades, 
em uma repartição (2 Pe 2. 4). “Lançou no mais profundo 
abismo...”, esta é a ideia do termo, o mais profundo abismo 
no Hades? Contudo esta ideia é apenas especulativa.

ABISMO 
     Inicialmente, o termo indicava um lugar sem fundo, sondável 
e às vezes indicava os oceanos (Sl 42. 7), posteriormente o 
termo passou a ter o sentido  de profundidade insondável, 
mundo subterrâneo, habitações e prisões de demônios. O 
termo hebraico para abismo têhom, e o grego “a)bu/ssov, 
abyssos”, indica uma abertura vertical de fundo insondável, 
cova sem fundo. O termo grego, só no NT, aparece 9 vezes, 
a principal ideia do termo é mesmo “prisão de demônios” 
(Lc 8. 51; Ap 9. 2). No Apocalipse é o lugar designado para 
onde estará indo o diabo permanecer durante o milênio 
(Ap 20. 1-3), trata-se de uma prisão espiritual, que servirá 
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para reprimi-lo. Agora, o porquê de alguns anjos caídos, 
ou “demônios” presos e outros soltos, inclusive o próprio 
Satanás, a Bíblia  não deixa claro, alguns dizem que o 
motivo de estarem alguns presos é porque são mais fortes. 
Com todo respeito aos escritores, inclusive de renome, 
sobre isto não vejo segurança para tal afirmação, pode ser 
encarado como suposição!

LAGO DE FOGO
 Termo em grego iu/mnen tou= pu/rov, iumnen tu pyros. 
O termo em foco é o chamado lugar de tormento, e até pode 
ser definido como “o inferno definitivo”. Agora, é evidente 
que não podemos deixar de lado os outros sentidos do 
termo, tais como lugar de tormentos, eterno suplício 
preparado por Deus. A princípio, para lançar o diabo e os 
seus anjos, posteriormente para custodiar os ímpios que se 
esquecem de Deus (Mt 24. 41). O lago de fogo, de acordo 
com o Apocalipse, será inaugurado com a besta e o falso 
profeta (Ap 19. 20), depois o próprio diabo será lançado 
dentro e também todos os ímpios, na ocasião do julgamento 
do trono branco (Ap 20. 1-16). Ainda de acordo com o NT, 
ele tem outros sinônimos, veja: trevas exteriores (Mt 25. 
46), vergonha e horror eterno (Dn 12. 1-3), fornalha acesa 
(Mt 13. 42), eterna destruição (2 Tess  1. 9), juízo eterno 
(Hb 6. 2), algemas eternas (Jd 6), fogo e enxofre (Ap 14. 
10), a segunda morte (20. 14).
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EXEGESE DE LUCAS 16. 19

 A primeira questão apresentada aqui por grupos 
religiosos e até irmãos servos de Deus, hoje, é que este texto 
é uma parábola. Alguns entendem que o texto seja uma 
parábola, outros não, todos os quais dão suas sugestões. 

Minha opinião
 Fica claro que este texto não seja uma parábola, vou 
apresentar alguns argumentos, veja:

 As parábolas começam com “o reino dos céus 
é semelhante”; em outros textos temos “propôs uma 
parábola”; ainda temos em outros lugares “a que 
compararei”; o referido texto de Lucas, como se inicia? A 
frase não seria esta: “havia um homem...”?

 Com os empregos gramaticais de (eimi), tudo indica 
que a história aconteceu literalmente, a pergunta seria: 
quando? Bom, aí já é uma outra história. Existem em outras 
literaturas histórias semelhante a esta, possivelmente no 
período intertestamentário. 

 A narrativa continua, o rico estava “bem”, com um 
vestido fino, e andava “rindo à toa”, com seus banquetes. 
Na sequência, um paradoxo: “certo mendigo”, o termo 
grego é “ptokhos”, com o sentido de pobre em referência 
aos bens deste mundo, um pedinte ou aquele que pede (ver 
Mc 12. 43).

 No versículo 22 as coisas começam a “apertar-se”, “o 
mendigo morreu”, neste particular as escrituras afirmam 
que os anjos o acompanharam da morte deste certo 
“mendigo”. A Bíblia diz que o tal rico também morreu, só 
que não revela nada sobre o acompanhamento dos anjos, 
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nem se o assistiram em sua morte. Seria ele assistido e 
conduzido por um demônio? É evidente que nenhum 
versículo claramente não afirma isto, nem o texto em 
foco diz, contudo, alguns pastores que realizaram vários 
velórios já me relataram que o crente salvo quando morre é 
totalmente diferente do ímpio, refiro-me ao seu semblante. 
 
 De acordo com o relato do pastor Nerival Accioly 
(hoje pastor presidente da regional de Mauá – ministério 
de Perus), realizou diversos velórios em 2008, e um fato 
curioso me revelou: 

“Em todos os velórios os crentes estavam com 
semblantes de paz, já os ímpios com semblantes 
de desespero total.”

 Estou sendo levado a crer que quem recepciona estes 
indivíduos sem Cristo em vez de anjos sejam demônios. 
Evidente que claramente não existe tanta base assim no 
texto, mas com este  relato do pastor Acciole  e com a 
recepção a Lázaro, então devo perguntar:

 Por que estas pessoas estariam com semblantes de 
pavor?
 Por que os que tinham uma vida (teoricamente) em 
comunhão com Deus não estariam com este semblante de 
pavor?

 Será que quando estes sem Cristo estavam nos 
últimos instantes de suas vidas quem e o que viram?

 Estas e outras perguntas merecem uma resposta 
satisfatória. Mas não é ponto final para o assunto, vamos 
continuar as pesquisas, em nome de Jesus.
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O DESTINO DO HOMEM SEM DEUS

 A partir do princípio bíblico, devemos fazer  as 
seguintes observações:

a) O corpo, como é substância perecível, após a 
morte vai à sepultura. Todos os homens (exceto 
os arrebatados) irão morrer um dia ou passar pela 
experiência (Mt 14. 1-12);

b) Nesse momento acontece a separação do corpo 
da alma e espírito ou a separação do homem 
exterior do interior. A alma é a lembrança, a bíblia 
não revela até que ponto ou qual a porcentagem em 
precisão desta lembrança será ativa. Mas o espírito 
não vai para um lugar e a alma para outro? Não 
existe base no texto de Ec 12. 7 para tal afirmação? 
Não! (Alguns acreditam que sim) Após a morte a 
alma e o espírito se juntam e vão ao mesmo lugar, 
na realidade todos irão a Deus, uns para serem 
galardoados e outros para serem condenados;

c) Aí o homem sem Deus, que não reconheceu o 
Senhor Jesus como Salvador, descerá, conforme a 
descrição clara da bíblia, ao Hades, ali permanecerá 
até o julgamento do trono branco, terminando 
o seu estado intermediário (Ap 21. 7-11);

d) As vidas depois da morte permanecem 
conscientes, derrubando a ideia errônea do sono 
da alma – teologia adventista. Observe que o rico 
“viu”, “clamou” e “reconheceu”. São características 
de quem está em coma?
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e) O homem continua sendo uma pessoa, 
personalidade que é do espírito, a consciência é a 
alma, memória e razão.  Se eu crer no inferno, ele 
existe, e se eu não crer ele também existe.

O DESTINO DO HOMEM COM DEUS

 Sobre a revelação bíblica ao destino dos homens que 
partem sem Deus, temos duas etapas para o nosso estudo:

a) O destino do homem com Deus antes da 
ressurreição de Jesus. O corpo como os demais 
vão à sepultura, a alma e o espírito ( acreditar 
na ideia de alma para um lugar e espírito para 
outro?), iam para o seio de Abraão ou paraíso, 
que ficava no Hades;

b) O destino do homem com Deus depois da 
ressurreição de Jesus. O corpo continua indo para 
a sepultura, alma e espírito em vez de irem para o 
seio de Abraão vão para o terceiro céu, conforme 
a descrição de Paulo (2 Co 12. 2-4).

O céu, paraíso e o seio de Abraão.
 Este ponto é o mais difícil da narrativa do texto 
em foco, porque não há um consenso entre os eruditos, 
alguns acreditam que o seio de Abraão era no próprio 
Hades, separado apenas por um abismo, sendo que, após 
a ressurreição, Cristo efetuou o seu esvaziamento, ainda 
nesta linha de interpretação os justos que morriam antes 
da ressurreição iam  para o seio de Abraão, e os ímpios iam 
para um lado no Hades. Mas existe um segundo grupo que 
contesta tal interpretação, com o seguinte argumento: se 
no Antigo Testamento os justos iam para o seio de Abraão, 
que se localizava no Hades, por que a bíblia diz em (2 Re 2. 
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1-4)  que o profeta Elias subiu ao céu e não foi para baixo, 
ou seio de Abraão? Então, caro leitor, como diz o ditado 
popular, nós ficamos entre a “cruz e a espada”, justamente 
por se tratar de quem defendeu o primeiro ou sugeriu, 
foram grandes nomes mundiais na área da interpretação, 
não devemos nos esquecer também que os eruditos, mesmo 
com suas largas experiências em  assuntos como estes, não 
têm cem por cento de certeza do fato. Bom, no final vamos 
dar o nosso parecer, como também reconhecendo a nossa 
chamada para a área da interpretação, lógico, bem longe 
dos renomados intérpretes.

CÉU
HB. Shamayim. GR. Uranus. Latim. Coelum.

 Sobre a existência dos céus, a Bíblia não nos deixa 
dúvida. A Bíblia diz que é obra de Deus (Gn 1. 1; Ex 20. 
11; Sl 8. 3), passarão (Sl 102. 25), o novo céu (Ap 21. 1), 
habitação de Deus (Sl 2. 4), reino dos céus (Mt 18. 1), Jesus 
voltou aos céus (Lc 24. 51), quem pode entrar (Mt 25. 34), 
quem não pode entrar (Mt 25. 41).

Realidades no ensino da narrativa
 Já vimos no emprego gramatical que o rico estava 
“bem” com os seus banquetes. No (v. 22), a coisa começa 
a “apertar-se” “... mendigo morreu...”, aqui as escrituras 
dizem que os anjos assistiam a morte do mendigo, porém 
os anjos não assistiram a morte do rico, temos o seguinte:

a) A existência consciente após a morte;

b) A realidade, tormento do “inferno”;

c) A ausência de uma segunda oportunidade após 
a morte;
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d) A impossibilidade de comunicação entre vivos 
e mortos;

e) Que o inferno não é ficção;

f) Que o homem que morre sem Deus tem o 
destino diferente do salvo.

O seio de Abraão
 Pelos judeus eram usados três nomes para comparar 
os céus, veja:

a) Jardim do Éden;

b) Trono de glória e 

c) Seio de Abraão.

 De acordo com a posição de alguns, esta ideia servia 
para a habitação dos bem-aventurados justos, isto funciona 
como ideia de comunhão e filiação, pois todos os justos eram 
considerados “filho de Abraão”. Onde se localizava? Para 
responder tal pergunta, retomaremos a discussão inicial.

PRIMEIRA LINHA DE PENSAMENTO

 O Dr. Gleason L. Archer, em sua grande obra 
“enciclopédia de dificuldades bíblicas”, acredita que o seio 
de Abraão era mesmo um local que recebia os santos antes 
da ressurreição, veja:

“sem dúvida alguma, foi para o Hades que 
as almas de Jesus e do ladrão arrependido

se dirigiram, depois de terem morrido 
naquela Sexta-feira à tarde...”.

(p. 393).
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 De acordo com este estudo, responde a pergunta que 
Jesus disse ao ladrão: “...hoje mesmo estarás comigo...”, 
mas como Jesus diria ao ladrão que ele estaria no paraíso 
se ressuscitaria somente no Domingo? Para responder a tal 
pergunta, neste pensamento acredita-se na concordância 
de (Lc 23. 42; 2 Co 12. 1-4; Ef 4. 8-10), é justamente 
explicado pelo fato de os homens que morriam em Deus 
iam para o seio de Abraão antes da ressurreição. Antes 
da ressurreição, o seio de Abraão era no Hades separado 
por um abismo; após a ressurreição, Cristo, Ele o teria 
esvaziado e teria levado os habitantes para o paraíso que 
Paulo identifica como terceiro céu.

 SEGUNDA LINHA DE PENSAMENTO
 
 Neste pensamento existem muitas coisas importantes 
que devemos analisar. Quando nós nos lembramos de 
Enoque e o profeta Elias, logo vamos ter um problema para 
interpretação inicial do Dr. Gleason L. Archer, porque se 
os santos justos, “filhos de Abraão”, servos de Deus, todos 
estes iam para o seio de Abraão, que estava localizado no 
próprio Hades, será que os dois homens de Deus citados 
acima seriam uma exceção? Será que todos iam para o 
Hades, menos Enoque e Elias? Neste pensamento, o seio 
de Abraão é uma forma ilustrada ou figurada do próprio 
céu, e não um lugar geográfico, e que, quando Jesus disse 
ao ladrão que no mesmo dia que estaria com Ele no paraíso 
(Lc 23. 43), Jesus não estava se referindo ao “local seio de 
Abraão”, e sim ao céu ou terceiro céu (2 Co 12. 3), onde 
Cristo estaria como onisciente. 
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Minha opinião
 Como também fui chamado (por misericórdia de 
Deus) para a área da interpretação, sou “obrigado” a dar 
a minha modesta opinião. Se fosse escolher entre as duas 
posições, talvez ficasse com a posição do Dr. Gleason L. 
Archer, que de certa forma possue verdades, mas a meu 
ver não é uma interpretação perfeita, com 100% de certeza. 

 Em contrapartida, a segunda opção é muita enfática 
em interrogar, para a primeira interpretação, uma 
explicação nos casos de Enoque e Elias. Na segunda posição, 
acho que é coerente afirmar que o seio de Abraão deve ser 
encarado como um ato não figurado e sim como um local 
propriamente dito, mais também a segunda interpretação 
também é falha, pois não tem 100% de certeza. Como simples 
intérprete da bíblia, vou ser coerente em dizer que em uma 
rápida, mas rápida mesmo, “tombo” um pouquinho para a 
primeira interpretação, porém não posso deixar de elogiar 
a segunda interpretação, pois tem algumas interrogações 
feitas à primeira interrogação, sem resposta. Para ser mais 
coerente ainda, eu acho que as duas interpretações vão ter 
que caminhar juntas até o arrebatamento da igreja, por 
mais que queiram justificar a primeira ou segunda, ambas 
são interpretações incompletas, têm suas veracidades 
e equívocos. É um assunto muito difícil, que grandes 
intérpretes não chegam ao consenso, e será que chegarão? 
Só Deus sabe. O certo disso é o que a bíblia não diz com 
clareza eu não afirmo com certeza! Esta frase é do Dr. Paulo 
Romeiro, quem tem o meu respeito.

 O seio de Abraão referia-se às almas redimidas dos que 
aguardavam a ressurreição de Jesus, após a ressurreição dEle 
Cristo os levara, inclusive Abraão e o ex-ladrão, para o terceiro 
céu. Sendo assim, as frases teriam o seguinte significado:
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“levou cativo o cativeiro” - Indica que o seio de Abraão foi 
esvaziado;

“subiu, mas antes desceu...” Cristo desceu ao Hades e 
depois ressurge e é assunto aos céus;

“cativeiro...” Os servos de Deus que se encontravam no 
Hades.

 Lembrando que alguns expositores não concordam 
com estas opiniões, que devo concluir que é de difícil 
entendimento, contudo os meus livros estão abertos para 
aqueles que concordam ou não.
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CAPÍTULO 3 
A SEGUNDA

VINDA DE CRISTO
eee

eee
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SINAIS DA VOLTA DE CRISTO

 A vinda do Senhor Jesus para buscar os crentes 
salvos é o tema dominante em pelo menos 17 livros do AT. 
Também no NT esse ensino é claro, pelo menos sete de 
cada dez capítulos fazem alguma citação à vinda do Senhor 
Jesus. De certa forma, uma boa parte das profecias bíblicas 
refere-se à volta de Cristo. 

 Jesus não disse quando exatamente voltaria, porém 
deixou os “sinais” para mostrar que quando esses sinais 
estivessem acontecendo sua vinda estaria próxima. Esses 
“sinais” são os mais variados em toda sociedade, igreja, 
mundo e principalmente na nação de Israel. Antes de 
falarmos da segunda vinda propriamente dita, vamos 
relacionar todos  os sinais que contêm na Palavra de Deus.

Apostasia
“Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque 
isto não acontecerá sem que primeiro venha a 
apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, 
o filho da perdição”. (2 Tess 2. 3).

 O termo “apostasia” vem do grego “a)postasi/a, 
apostasia”, e a primeira ideia é o de abandono consciente e 
premeditado da fé. 

 Agora, podemos aprofundar um pouco a questão, com 
o termo que pode também significar repúdio deliberado 
da fé que a pessoa professou (Hb 3.12). Teologicamente 
falando, a apostasia difere da heresia com referência ao 
grau. Teologicamente, o herege nega algum ponto da fé 
cristã, ou mais de um, enquanto o tal herege retém o nome 
de “cristão”. Não devemos confundir a apostasia com uma 
pessoa que se transfere para uma igreja da mesma fé, isto 
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não é apostasia. Existem no NT alguns exemplos claros em 
tal contexto: O de Judas Iscariotes. Outros eruditos incluem 
também os casos de Demas (2 Tim 4.10), Hirmeneu e 
Alexandre (1 Tim 1.20). Agora, referindo-se ao contexto da 
apostasia da atualidade, está diretamente tentando atacar 
o conceito da sã doutrina, veja;

a) A realidade da Segunda vinda de Cristo, a qual 
é bíblica  (2 Pe 3. 1-10);

b) A Deidade de Cristo, sua divindade e soberania  
(At 4.12);

c) A soberania do Altíssimo (Jd 3). 

Como quer que seja, devemos ter cuidado com isto, 
pois o abandono da fé deve ser cuidadosamente 
combatido pelos mestres da  atualidade. 

Sinais no céu
“Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas...”. (Lc 
21. 25). Fica clara, nas profecias do Senhor Jesus, a 
referência categórica aos sinais astronômicos, veja:

Lua 
 Foram constatados diversos sinais notáveis na lua. 
Dizem os cientistas experientes na área que nos últimos 
trinta anos se observou mudanças notáveis. A cada dia têm 
se criado diversos almanaques náuticos e astronômicos.  
Em 1921 foi determinado pelos cientistas que a lua se 
desviaria de sua órbita cerca de quilômetros.  
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Nas estrelas 

 De acordo com jornais norte-americanos, em 1918, 
uma nova estrela de primeira grandeza, esta pode ser vista 
por diversos olhos ao mesmo tempo, todo este avanço 
mostra a volta do Senhor.

Sinais sobre a terra

 Neste caso não é preciso muito comentário, pois estes 
sinais estão mais do que claros.

“...sobre a terra, angústia entre  as nações em 
perplexidade por causa do bramido do mar e das 
ondas”.       (Lc 21. 25b).

Terremotos - (Mt 24. 5-7).

 A maior parte dos terremotos ocorre nas fronteiras 
entre placas tectônicas, ou em falhas entre dois blocos 
rochosos. O comprimento de uma falha pode variar de 
alguns centímetros até milhares de quilômetros, como 
é o caso da falha de San Andreas na Califórnia, Estados 
Unidos. Só nos Estados Unidos, ocorrem cerca de 12 mil a 
14 mil terremotos anualmente (ou seja, aproximadamente 
35 por dia). Baseado em registros históricos de longo 
prazo, aproximadamente 18 grandes terremotos (de 7,0 
a 7,9 na Escala de Richter) e um terremoto gigante (8 ou 
acima) podem ser esperados num ano. Entre os efeitos dos 
terremotos estão a vibração do solo, abertura de falhas, 
deslizamentos de terra, tsunamis, mudanças na rotação 
da terra, além de efeitos deletérios em construções feitas 
pelo homem, resultando em perda de vidas, ferimentos e 
altos prejuízos financeiros e sociais (como o desabrigo de 
populações inteiras, facilitando a proliferação de doenças, 



67

zUma visão pentecostal conservadora

fome, etc.). O maior terremoto já registrado ao longo do 
tempo foi o Grande Terremoto do Chile em 1960, atingindo 
9.5 na escala de Richter, em seguida o da Indonésia em 2004, 
registrando 9.3 na mesma escala. Nunca os terremotos 
foram tão frequentes como na atualidade. 

Pestilência (Mt 24. 7).  

 Este é um dos mais notáveis do mundo da atualidade, 
a pior peste que se tem notícia foi a que varreu o mundo 
em 1918/1919 onde arrebatou na Índia um total de 
12.000.000 de vidas. Não podemos deixar de destacar as 
pestes da atualidade, doenças novas, pestes de bichos em 
geral. Enfim, tudo isto é um anúncio para a volta de Cristo, 
devemos estar prontos. 

A SEGUNDA VINDA DE CRISTO

Outras citações
Guerras e fomes  Mateus 24.6

“E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores 
de guerras; vede, não vos assusteis, porque é 
necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim”;

Indústria perturbada  2 Tessalonicenses 2.7

“Porque já o mistério da injustiça opera; somente há 
um que, agora, resiste até que do meio seja tirado”;

O caso dos transportes?  Naum 2.4

“Os carros passam furiosamente pelas ruas e se 
cruzam velozes pelas praças; parecem tochas, 
correm como relâmpago”;
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Sinais políticos Daniel 2.7

 Fica claro que Jesus não disse o dia da sua vinda, mas 
deixou esta série de sinais que serviria de alerta para o seu 
povo. Quando estes sinais acontecessem  então deveríamos 
estar prontos, pois a qualquer momento o Senhor  está por vir!

“Porque se levantará nação contra nação, e reino contra 
reino. Haverá terremotos em vários lugares e também 
fomes. Estas coisas são o princípio das dores.

“Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos 
tribunais e às sinagogas; sereis açoitados, e vos farão 
comparecer à presença de governadores e reis, por minha 
causa, para lhes servir de testemunho”. Pense nisto hoje!!!

 Um profundo texto temos no relato do Senhor Jesus 
em Marcos 13. 1-6 (leia em sua Bíblia)

 O Senhor Jesus  descerá do céu. 
 Esta verdade fica clara no texto de Paulo:

“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra 
de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a 
trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos 
em Cristo ressuscitarão primeiro” (1 Tess 4. 16).

 Com quem Ele virá? A bíblia deixa claro que virá com 
os anjos e de forma repentina.

Ele virá até as nuvens:

“depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos 
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, 
para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, 
estaremos para sempre com o Senhor.
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 A segunda vinda de Cristo é um acontecimento real, 
nós temos que estar preparados para o acontecimento, 
estamos aguardando este dia?

ARREBATAMENTO DA IGREJA

 O arrebatamento da igreja está diretamente ligado 
à noiva, à esposa do Cordeiro. De acordo com muitos, é 
descrito como um quadro representado em Gênesis 24: 
Abraão (Deus), Isaque (Cristo), Rebeca (Igreja), Eliezer 
(Espírito Santo). Embora pouco pregado nos púlpitos da 
atualidade. O meu simples ministério está marcado por 
esse conceito. O termo “arrebatamento” é derivado do 
termo latino “raptus”, que tem o sentido profundo de ser 
“arrebatado com muita força e de forma brusca”.

Definição

 A doutrina do arrebatamento é uma das grandes 
doutrinas da bíblia e refere-se ao desaparecimento 
repentino e mundial de todos os salvos em Jesus Cristo, 
que, se forem achados como dignos de subir ao encontro 
do Senhor nos ares. 

a) a(rpa/zw, Harpazô. 

 O termo em foco na LXX (Septuaginta, tradução 
do hebraico para o grego), no Hebraico “gâzah”, isto é, 
“tirar, roubar” (Lv 6.4; 5.23), em uma só ocasião na LXX, o 
termo tem o significado de arrebatamento, esse foi o caso 
de Enoque. O verbo harpazô com todas as flexões (comum 
na língua grega) não aparece com tanta frequência no NT e 
tem um sentido de mudança de localização (Mt 4.1; Lc 4.1; 
2 Co 12.2; 1 Tess 4.17). 
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b) Harpagmos. Aquilo que é tirado com força.

c) Harpagê. Desposo. A palavra arrebatamento, dentro 
do conceito da escatologia pentecostal, é o momento que a 
igreja será tirada bruscamente da terra e os santos irão ser 
transformados nos seus corpos (I Tess 4.16). 

A doutrina do arrebatamento está baseada em quê?

a) Um grupo de promessas entregues através do 
próprio Senhor;

“E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez 
e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu 
estiver, estejais vós também” (Jo 14. 3);

b) Um grupo de promessas anunciadas pelos 
profetas e servos de Deus;

c) Um grupo de promessas proclamadas pelos 
anjos.

Por que a igreja será arrebatada?
a) Para que se cumpra a palavra de Deus e suas 
promessas (Hb 10. 36);

b) Para livrar a Igreja do momento sombrio da 
grande tribulação (1 Tess 5. 9);

c) Para consumação da salvação e glorificação dos 
santos (Ml 3. 18).

 As sequências teológicas acerca do arrebatamento da 
igreja (1 Tess 4. 16-18).
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Jesus descerá às nuvens

“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com 
alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de 
Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão 
primeiro; depois, nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim 
estaremos sempre com o Senhor. Portanto, 
consolai-vos uns aos outros com estas palavras”.

 Nesta época a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4. 14 
que Jesus levará com Ele ao Pai, observe a frase “...trazer 
com Ele...”.

“Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, 
assim também aos que em Jesus dormem Deus os 
tornará a trazer com ele”.

Como acontecerá o arrebatamento?  - 1 Coríntios 15. 52

 Será que dará tempo de ir procurar “a” ou “b” para 
pedir perdão? Será que teremos tempo para tal ação? 
Para compreender a velocidade do arrebatamento, temos 
que observar o que diz a bíblia a respeito do tempo que 
tomará o primeiro dos acontecimentos, a ressurreição 
e a transformação dos santos que participarão do 
arrebatamento.

“num momento, num abrir e fechar de 
olhos, ante a última trombeta; porque a 
trombeta soará, e os mortos ressuscitarão 
incorruptíveis, e nós seremos transformados”.
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 A palavra “momento” usada na versão ARC e ARA 
vem do termo grego “avto,mw|( atómô(i)”,  indica literalmente 
uma parte sem divisão ou que não pode ser dividida. Isto fica 
claro que desafia a inteligência humana, científica e entre 
outras coisas mais. Este, por certo, é o evento sobrenatural 
escatológico, maravilhoso e transcendental de toda a história 
humana e universal, prometido pelo Senhor para os seus.

Ressurreição dos que morreram em Cristo 

 Em algumas passagens do AT, “sono” e “dormir” 
é aplicado à morte física (1 Re 11. 43; 2 Sm 7. 12). A 
ressurreição daqueles que morreram em Cristo, tanto 
no AT como os santos que morreram em Cristo nesta 
dispensação, é até louvável aqui que se diga a diferença 
entre o que seja ressurreição e reviver. Reviver é tornar 
à vida e morrer novamente, enquanto que ressurreição é 
tornar à vida e nunca mais morrer. Então o que acontecerá 
com os santos momentos antes do arrebatamento? É 
ressurreição! Esta ressurreição em (I Tess 4.16) não pode 
de maneira nenhuma ser confundida com a ressurreição de 
(Ap 20. 4). A ressurreição de (I Tess 4.17) é para os santos 
que morreram antes do arrebatamento, enquanto que a 
outra é para os mártires da grande tribulação.

Alguns tipos de crentes que não serão arrebatados

Falsos crentes  Mateus 7. 22, 23

“Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, 
Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em 
teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, 
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, 
lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. 
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade”.
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Crentes homicidas  1 João 3. 15
“Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino; 
ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida 
eterna permanente em si”.

Crentes praticantes de contendas Provérbios 6. 16
Crente mentiroso  Apocalipse 22. 15
Crente nominal  Efésios 2. 2, 3
Crentes corruptos 2 Pedro 2. 12
Crente fornicário  Efésios 5. 5
Crentes adúlteros  1 Coríntios 6. 16
Crente sodomita  (ver Rom 1. 26-32)
Como será o arrebatamento da igreja?

 A Bíblia diz claramente que quem dará a palavra será 
o próprio Deus. Então fica claro que será um dia em um 
ano determinado que só Deus Sabe (Jesus também). 
 O fuso horário será diferente, é claro. No Brasil, uma 
hora, no Japão, outra e assim por diante. Fico imaginando, 
a essa altura, haverá um impressionante fato em todo o 
mundo. Como será a notícia da Globo? TV Bandeirantes?
 A Bíblia diz que sepulturas serão abertas sem toque de 
mão humana; a terra devolverá seus mortos, o fogo e a água 
também. Desde a primeira pessoa que morreu em Jesus, 
até a um minuto, cujo corpo ainda se encontra quente – que 
coisa impressionante. Um grande exército que ninguém 
consegue contar, somente Deus, começa a subir ao alto, para 
encontrar com Cristo, voando, quebrando as leis da física.
 E os ímpios? Eles não verão os santos subindo com 
corpos transformados, mas terão oportunidade de verem 
os sepulcros dos santos vazios, como reagirão? Já imaginou 
quando os mortos em Cristo começarem a subir, os crentes 
vivos e preparados serão milagrosamente transformados 
em seus corpos num milésimo de milésimos de segundo.
 Esteja você preparado também!!! 
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CAPÍTULO 4 
GRANDES EVENTOS

DEPOIS DO ARREBATAMENTO
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TRIBUNAL DE CRISTO

Definição
 Diversas teorias têm se levantado em torno dessa 
tão importante doutrina bíblica, a doutrina do tribunal de 
Cristo. Isto, também, é tido como normal, pois ocorre em 
todos os eventos escatológicos. É claro que existem muitas 
passagens bíblicas de difícil interpretação, porém não 
devemos  tentar “adivinhar” o que diz o texto sagrado. 

 Encontramos no original grego o termo traduzido 
por  “tribunal”,  que é “bh/ma, bêma”, significa uma 
“grande plataforma” ou “plataforma elevada”, 
como aquela usada pelos oradores e também pelos árbitros 
das competições esportivas, ou ainda pelos juízes em seus 
exercícios formais. Paulo fez  uso deste termo, sabendo que 
seus leitores de certa forma estavam associados diretamente 
aos tribunais romanos. Com isto, ele faria compreender de 
imediato que isto se trataria de uma questão solene ou de 
natureza importantíssima.

Outros tribunais no Novo Testamento

O tribunal de Pilatos  Mateus 27. 17 – 19

O tribunal de Herodes Atos 12. 20 -22

O tribunal de Gálio  Atos 18.12

O tribunal de Felix  Atos 25.6

O tribunal de Cristo (Rom 14.10; 2 CO 5.10).
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Conceitos errôneos sobre o tribunal de cristo

a) O tribunal de Cristo não julgará pecados (Rom 
8.1);

b) O tribunal de Cristo não decidirá o nosso 
destino eterno, pois quem subir no momento do 
arrebatamento da igreja terá a salvação completa, 
não havendo mais risco de perdê-la. 

 O tribunal de Cristo será depois do arrebatamento da 
igreja. Será nos ares, “imediatamente” teremos as prestações 
de contas ou a entrega de galardões (Hb 7. 27). O juiz será 
o próprio Cristo, já que o pai lhe concedeu todo direito de 
julgar (2 Tim 4. 8; Jo 5. 22). O julgamento será individual. 
Os crentes serão julgados coletivamente em massa, porém 
cada um responderá individualmente, naquele dia serão 
tantos como a areia da praia.   O método que o juiz usará 
para este julgamento a Bíblia não deixa claro, porém o 
importante mesmo é fazer parte do  arrebatamento da 
igreja. O tribunal de Cristo será ocasião em que cada crente 
receberá o seu galardão. No AT, existem diversas raízes 
hebraicas que expressam o vocábulo galardão. No NT, o 
verbo grego “a)podi/dwmi, apodidômi”, e o substantivo 
“mistos” têm o significado de pagamento ou recompensa 
por algum serviço prestado, quer seja bom ou mal. Se forem 
incluídas todas as formas correlatas em português, a ideia 
de galardão aparece 101 vezes na Bíblia. 

 Os galardões que Jesus prometeu aos seus discípulos 
estavam sempre ligados à ideia de autonegação e ao 
sofrimento por amor ao Evangelho, (Mt 5.3-12; Mc 10.29). 
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Recompensa instantânea

a) Todo aquele que busca a Deus (Hb 11.6);

b) Todo o que ceifa (Jo 4,36);

c) O que planta (I Co 3.8);

d) Aqueles que ensinam a palavra de Deus (Dn 
12.1);

e) Aqueles que se lembram dos irmãos 
encarcerados (Hb 10.34);

f) Oração e jejum (Mt 6. 4);

g) O que hospeda um servo de Deus em sua 
residência (Mt 10. 41);

h) Os que sofrem por amor a Cristo (Mt 5. 11);

i) A atenção voltada para os inimigos (Lc 6. 35).

Qualidade da recompensa

a) Contemplar a face do Senhor (Sl 17. 15);

b) Contemplar a glória de Cristo (Jo 17. 24);

c) Estar com Cristo (Jo 12. 26);

d) Ser glorificado com Cristo (Rom 8. 17);

e) Reinar com Cristo (2 Tim 2. 12);
f)  Herança de tudo (Ap 21. 7);
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g)  Brilhar como as estrelas (Dn 12. 2);

h) Residência eterna nos céus (2 Co 5.1);

i) Descanso (Hb 4.9);

j) Tesouro no céu (Mt 19. 21). 

 Todo cuidado é pouco, para que não sejamos 
considerados como trabalhadores vãos. 

Elementos sujeitos ao julgamento

a) Ouro: são as obras que foram feitas em Deus 
(Pv 10. 19);

b) Prata: são as obras que foram feitas com um 
espírito de conciliação (Mt 18. 35);

c) Pedras preciosas: são as obras que foram feitas 
através dos dons do Espírito Santo (Col 1. 29);

d) Madeira: são as obras que foram feitas 
humanamente;

e) Feno e Palha: são as obras que foram feitas sem 
nenhum proveito, estes materiais não resistem ao 
fogo (Is 15. 6; Jr 23. 28). 

 Não devemos confundir o tribunal de Cristo com o  
do trono branco; não têm nada a ver um com o outro. O 
tribunal de Cristo será depois do arrebatamento da igreja, 
em contrapartida, o do trono branco será logo após o 
milênio.
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AS BODAS DO CORDEIRO
 
 As bodas do cordeiro são o “casamento” entre Cristo 
e a Igreja e a festa da ceia no céu, logo após o tribunal de 
Cristo, marcado com a entrega dos galardões que será 
efetuada por Cristo. Vejamos o que dizem os textos abaixo: 
Apocalipse 19. 7-9

2 Coríntios 11. 2
“2 Porque zelo por vós com zelo de Deus; visto que vos 
tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a 
um só esposo, que é Cristo”.

Apocalipse 21. 9
“9 Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças 
cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: 
Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro;

 A noiva do capítulo 19 do livro do Apocalipse não é a 
mulher do capítulo 12 do mesmo livro. A mulher do capítulo 
12 é a nação de Israel, pois adulterou com os deuses pagãos, 
durante sua existência no AT. É evidente notar em todo o 
AT a questão da prostituição espiritual da nação de Israel, 
por este motivo é que a nação de Israel é mulher, enquanto 
que a igreja é noiva. Uma leitura cuidadosa de Gênesis 24 
revelará claramente isto. 
 Observamos no capítulo 24 de Gênesis cinco 
personagens: Abraão, Isaque, Eliezer, Rebeca e os Camelos.  
Abraão tipifica Deus; Eliezer, o Espírito Santo; Isaque, 
a Cristo; Rebeca, a Igreja que é virgem; e os camelos, os 
obreiros que “conduzem a igreja nas costas”. 

 Tudo representado pela figura da noiva, e se é noiva 
deve acontecer casamento, e o “casamento” se dará nas 
bodas do cordeiro logo após o tribunal de Cristo.
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CAPÍTULO 5 

GRANDES EVENTOS
DURANTE A GRANDE

TRIBULAÇÃO
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A GRANDE TRIBULAÇÃO

 A grande tribulação é o evento catastrófico que se dará 
logo após o arrebatamento da igreja. A grande tribulação 
é o tempo de angústia para Jacó (Israel). Neste período, 
os ímpios serão “obrigados” a reconhecerem o Senhorio de 
Cristo. Os que não quiserem assim proceder serão afligidos 
pelo anticristo, e os que quiserem reconhecer, também 
serão afligidos, porém terão depois o refrigério de Deus.

 A expressão “Grande Tribulação” indica o 
imenso tamanho dos sofrimentos que naquele período 
experimentará a humanidade ímpia e os que ficarem 
na terra após o arrebatamento da igreja do Senhor. Esta 
expressão provém de três textos-chave:

 Trata-se do breve período de terríveis juízos divinos 
sobre o mundo ímpio, que tem rejeitado a Cristo como 
filho de Deus e Salvador do mundo; período que precederá 
a segunda vinda de Cristo em glória à terra (não confundir 
com arrebatamento da igreja), a qual coincidirá com o 
reinado do anticristo; e o juízo que abrange a maior ira 
satânica, permitida pelo Senhor.

Os nomes da grande tribulação 
Tribulação 
 O termo é derivado do latim “tribulatione”, isto 
é, contrariedade. Também no latim encontramos o termo 
“tribulum”, tal ideia estava claramente relacionada ao 
instrumento de desterroar, à qual o lavrador romano 
separava a espiga de sua palha. Sendo assim, isto é muito 
profundo, mostra que  embora a tribulação esmaga quem 
estiver aqui, separa a palha do trigo. O termo grego é “qli/
yiv, Thilipsis”, que pode ser opressão, aflição, tribulação 
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(Mt 24. 9; At 11. 19; Rom 12. 12; 2 Co 4. 17). A grande 
tribulação é o nome para a tribulação das tribulações (Ap 
7. 14), este é o termo central para o assunto nas escrituras. 
Vamos conhecer os termos gregos: 

Grego
qli/yiv, th\v me/galhv, Thilipsis tês megalês.

Latim
De tribulatione magna

O dia do Senhor 

“O dia do Senhor” tem variação de emprego nas escrituras, 
geralmente no AT, quando traz tal citação, refere-se ao 
dia da ira de Deus (ver. Is 2. 12; 13. 6; Ez 13.5; Jó 1.15; 
Am 5.18; Ob 15; Sof 1.7). O termo no hebraico, “yom há 
Adonai”, tem o equivalente grego “hemera tu kyriu”, 
isto é, o dia da ira de Deus. Também pode significar o 
dia da ira de Cristo ou do cordeiro. Observe que Paulo, 
na epístola que ele enviou aos Tessalonicenses, designa 
o arrebatamento com o dia de Cristo (2 Tess 2.2). 
Acompanhamos agora o significado variado da expressão 
Hb. “yôm ha Adonai” Gr. “hemera tu kyriu”. 
O dia do Senhor, referindo-se  a grande tribulação. Sendo 
assim vamos acompanhar o texto de (Is 2.12; Sof 1.6). 

O dia do Senhor citado em Joel: 

 A fraseologia em foco não aparece uma única vez 
em Joel, pelo contrário (1.15; 2.1, 11, 31; 3.14). Nesta 
contextualização, encontramos uma série de significados 
profundos, pois se refere a uma visão tridimensional, 
isto é, que tem três ângulos diferentes. Em primeira 
instância, o termo “o dia do Senhor” tem um significado 
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de algo extraordinário, acontecido por um ato divino. 
Neste caso, “o dia do Senhor” pode perfeitamente ser algo 
ou algum acontecimento no presente, no contexto atual 
do profeta Joel. O algo “extraordinário” era a praga dos 
gafanhotos (1.4). Sobre os gafanhotos da grande tribulação 
comentaremos à frente. Também a expressão “o dia do 
Senhor” pode referir-se a um futuro bem próximo. No 
contexto do profeta Joel, este algo era a destruição de 
Jerusalém. E por fim, a expressão “o dia do Senhor” pode 
referir-se ao período final ou a própria tribulação.  Sendo 
assim, devemos ter muito cuidado com tal expressão, 
principalmente quando alguém vai escolher temas de 
festividades ou congressos e pegam versículos isolados. 
Pode acontecer, por exemplo, de alguém pegar o texto 
de Obadias 15, onde está escrito “... o dia do Senhor...”, e 
querer dizer que este “dia” é o “dia do arrebatamento da 
igreja”, e isto não é verdade. Já o dia de Cristo refere-se 
ao arrebatamento em (Fp 1.10). Existem também muitos 
textos do AT que se refere às duas fases da vinda de Cristo, 
tanto na primeira como na Segunda. De uma forma geral, 
“o dia do Senhor” na maioria das vezes refere-se mesmo à 
grande tribulação; já o arrebatamento, como o dia de Cristo.

Dia de angústia para Jacó: 
 De acordo com todo o conceito das escrituras, um 
dos propósitos peculiares da grande tribulação é preparar 
a nação judaica para receber o Messias no final da grande 
tribulação. 

“...Que não houve outro semelhante e é o tempo 
de angústia para Jacó...”. 

 O  termo no original hebraico denota um aperto 
desenfreado, pode ser definido como sofrimento dos 
sofrimentos, o grau de sofrimento é revelado pelo profeta 
Zacarias, veja:
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“E acontecerá que em toda terra, diz o Senhor, 
que as duas partes dela serão extirpadas: mas a 
terceira parte restará nela...”. (Zc 13.8).

 Observe que esta angústia será realmente angústia; 
os Judeus não tementes, serão mortos.
Outros nomes: 

a) Tempo de angústia Jeremias 30.7
“Ah! Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante! 
É tempo de angústia para Jacó; ele, porém, será livre dela”;

b)  Tempo de pranto  Amós 5.16

c)  Tempo de morte  Isaías 34.2

d)  Tempo de quebrantamento  (Is 24.19);

e)  Tempo de opressão satânica (Ap 13.15);

f)  Tempo de destruição (1 Ts 5.3);

g)  Tempo de alvoroço e assolação (Sf 1. 15-18);

h)  Tempo de trevas (Jl 2. 2-10);

i)  Tempo de tribulação (Mt 24.21);

j)  Tempo de prova (Ap 3.10);

l)  Tempo de ira satânica (Ap 12.17);

m)  Tempo da ira divina (Is 26. 20,21);

n)  Tempo de abatimento (Is 2. 12,17-19);
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o)  Tempo de assolação (Is 13. 7-9) (Jl 1.15);

p)  Tempo de ardente ira (Is 13.13);

q)  Tempo de indignação (Sf 1.15);

r)  Tempo de derramamento de sangue (Sf 1.17);

s)  Tempo de perseguição (Ap 13.7,15-17).

Por que os juízos da grande tribulação?

 O juízo de Deus: Julgamento solene divino, 
que tem por objetivo castigar ao malfeitor, vindicar 
ao  justo e livrar da injusta condenação ao inculpado. 
Baseados na infinita sabedoria de Deus, todos os 
juízos do Senhor são perfeitamente justos, santos 
e retos e, ao mesmo tempo, sem arbitrariedade, 
cheios de misericórdia para o pecador. (Sl 96. 13).

 O juízo divino na Grande Tribulação: É o castigo 
implacável que Deus pronunciará contra todos os indivíduos 
das diferentes nações que rejeitaram o Evangelho do 
Reino e têm tido um comportamento agressivo contra 
Israel e a Igreja. Alguns destes juízos serão através da ação 
direta de Deus, outros serão executados por intermédio 
de indivíduos, cataclismos cósmicos e  sobrenaturais, 
pestilências e guerras.

 Absolutamente nada faz o Senhor sem os seus santos 
e perfeitos propósitos, portanto, a Grande Tribulação, 
segundo revelação bíblica, nos permite compreender os 
propósitos principais:
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 Repreender, castigar e provar Israel, com vara de 
juízo, para que os judeus reconheçam e aceitem a Jesus 
como o Messias. Este versículo revela que duas terceiras 
partes dos judeus incrédulos existentes naquele período 
de prova perecerão e serão extirpados, porém uma terceira 
parte deles olhará para Jesus pedindo seu perdão e seu 
socorro (Zc 13.8). Deus permitirá com parte dos seus santos 
e perfeitos propósitos, a perseguição que o anticristo  haverá 
de desatar sobre o povo de Israel, com a ocasião da negação 
dos judeus a adorará o anticristo. Esta perseguição inclui 
aos 144.000 selados das doze tribos de Israel que hão de 
crer e aceitar a Jesus Cristo como o Messias.

 Castigar a humanidade ímpia, rebelde, incrédula, 
blasfema, a qual tem rejeitado e rejeitará a Jesus Cristo 
como Senhor. Este castigo se conhece como o último 
derramamento da ira de Deus sobre o mundo que estará 
no domínio total do anticristo e que chegará ao clímax de 
aborrecimento e abominação ao Senhor. Transformar e 
restaurar a terra para o Milênio, através dos imagináveis 
cataclismos físicos e cósmicos, que terão lugar durante este 
período de sofrimento. Destruir e aniquilar para sempre ao 
anticristo e o falso profeta, e atar por mil anos a Satanás.

Quanto tempo durará a grande tribulação?

 Oito vezes, e usando quatro expressões diferentes, 
nas Escrituras se declara que o segundo período da Grande 
Tribulação será de três anos e meio. Não obstante, a 
duração total desse tempo de angústia será de sete anos 
de calendário. Isto significa que os sete anos de tribulação 
estão divididos em dois períodos iguais de três anos e 
meio cada um, sendo o primeiro o “princípio de dores”, e o 
segundo período a “GRANDE TRIBULAÇÃO”.(Dn 9. 27);
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Quanto tempo durará este período de tribulação?

 Este período terá uma duração de sete anos 
cronológicos, a partir do instante do arrebatamento da 
Igreja. Seu início terá lugar com o pacto específico de sete 
anos que o anticristo fará com o povo de Israel, onde os 
árabes e judeus assinarão o acordo de paz, para facilitar a 
reconstrução do Templo de Jerusalém.

 O profeta Daniel, ao perguntar ao Todo-Poderoso 
acerca dos tempos finais, recebe uma palavra escatológica 
conhecida como as “SETENTA SEMANAS DE DANIEL”. E 
é precisamente a última semana profética que se refere ao 
pacto mencionado e ao governo do anticristo. 

Jesus confirma a profecia de Daniel:

 Para que esta profecia tenha lugar, o povo judeu 
necessariamente  deveria voltar do exílio, onde permaneceu 
por um período de 1878 anos espalhados por todas as nações 
do planeta. Foi precisamente o dia 14 de maio de 1948 que 
as Nações Unidas determinaram dar aos israelitas o direito 
de constituir-se em nação livre e soberana, com os mesmos 
direitos e soberania que gozam as outras nações do mundo 
civilizado.

 Em que se apoia os que sustentam que a grande 
tribulação já aconteceu?

 Para alguns movimentos religiosos, a Grande 
Tribulação já aconteceu com ocasião da Primeira e Segunda 
Guerras Mundiais. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 
aproximadamente 25.000.000 de pessoas. Observe o que 
disse  a revelação dada a João:
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“E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, 
sendo este chamado Morte; e o Inferno o estava 
seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta 
parte da terra para matar à espada, pela fome, com a 
mortandade e por meio das feras da terra” (Ap 6. 8).

 Segundo o que registra a história, a população 
mundial, ao finalizar a Segunda Guerra Mundial (1945), 
tinha aproximadamente 2,5 bilhões de habitantes, pelo 
qual, se a Grande Tribulação houvesse acontecido  com 
ocasião dessa guerra ou algum outro desastre similar, 
pelo menos teria que ter morrido mais de 600 milhões de 
seres humanos, número equivalente ao 25% dos habitantes 
existentes nesses anos em que aconteceram as piores 
guerras no  mundo.

 Outro argumento antibíblico é aquele que afirma que 
a grande tribulação aconteceu durante os três primeiros 
séculos da era cristã, período das mais cruéis perseguições 
ao cristianismo.

 Nos três primeiros séculos, verdade que houve 
tribulação, porém só para os cristãos, mas a profecia 
aponta para o tempo do fim e no qual toda a humanidade 
será atingida e não somente uma parte dos seus habitantes 
como foi no princípio do cristianismo.

AS SETENTAS SEMANAS DE DANIEL

 O período da grande tribulação é frequentemente 
designado como o período da septuagésima semana de Daniel. 
Este termo vem baseado na visão profética de Daniel (Dn 9. 
20-27). O período da grande tribulação também é conhecido 
como o período das duas fases ou divisões do evento. 
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A visão de Daniel

 A visão se encontra no livro do profeta Daniel capítulo 
9, nos versículos 3-19. O profeta ora para que Deus perdoe 
o pecado de seu povo e que Ele se lembre logo de trazer 
o fim do período dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. 
Nos versículos 20-23, o anjo Gabriel aparece ao profeta 
Daniel enquanto ele orava, para dar por certa a resposta 
a esta oração. Na resposta do anjo, veio como resposta 
para o quadro profético do povo Judeu, veja: embora não 
dita claramente, a primeira referência está no retorno do 
cativeiro, pois este seria necessário. O contexto da revelação 
profética refere-se a um período de setenta semanas, em 
que uma série de assuntos estaria sendo tratada. Dentro da 
normalidade da interpretação profética, estas “semanas”, 
não são semanas de dias. 

 A palavra no original traduzida por “semana” significa 
literalmente “sete”. Este termo tem tanto uma aplicação 
de “sete de anos” como também “sete de dias”. Com tal 
fraseologia os Judeus já estavam acostumados, dá para se 
observar isto em (Ex 23.10; Lv  25). É tão notório isto, que 
os Judeus estavam acostumados com a ideia de setenta 
“semanas” de anos, porque o terrível cativeiro de setenta 
anos,  terminando quando o profeta Daniel recebeu esta 
visão, e tinha que ser um período de setenta anos. Estes 
setentas anos tinham que ficar no lugar dos setenta anos 
de descanso, isto aconteceu por causa exclusivamente de 
rebeldia (Lv 26.34; 2 Cr 36.21). Ao pé desta interpretação, 
estas “setenta semanas” indicam um total de 490 anos.

Sete semanas: (49 anos).
 O texto diz; “...desde a saída para edificar... 
Jerusalém...” (Dn 9.25), isto é, quando o rei Artaxerxes 
ordenou o retorno a Jerusalém em 445 a .C. 
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Sessenta e duas semanas: (434 anos). 

 Este período vai da reconstrução de Jerusalém até o 
aparecimento do Messias (v. 25), na sequência dois eventos 
tremendos:

- A crucificação e a
- A destruição da cidade de Jerusalém em 70 d.C.

Resumo final sobre a grande tribulação

 A grande tribulação é o período após o arrebatamento 
da igreja, embora alguns queiram interpretar que a igreja 
passará por  ela, não existe nenhuma prova bíblica que 
garanta tal posição. 

a) A grande tribulação é o período de “prestação” 
de contas para os ímpios e a nação de Israel;

b) A grande tribulação terá início logo após o 
arrebatamento da igreja;

c) Na primeira metade se dará  uma falsa paz;

d) Na segunda metade acontecerá a tribulação 
propriamente dita;

e) O objetivo da grande tribulação é levar os homens 
a  arrepender-se dos seus pecados e destruir o 
comando do Anticristo, purificar os filhos de Israel 
e implantar o reino Messiânico. Passarão por 
ela: os judeus, gentios e árabes que não tenham 
aceitado o Messias. Todos os Gentios que também 
não reconhecerem o senhorio de Cristo, pelo 
contrário permanecendo em seus pecados, devem 
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estar dispostos a suportarem as consequências 
das afrontas do Anticristo. Paralelamente, 
acontecerá o evento assim denominado: as 
bodas do cordeiro. (Ap 19. 7-9), paralelamente 
a isto acontece a grande tribulação na terra.

O ANTICRISTO
DEFINIÇÃO DO TERMO

 O termo grego “a)ntixri/stov, anticristos”, é a junção 
de uma preposição “anti”, que geralmente acompanha 
o caso do substantivo que se chama Genitivo (parte da 
gramática grega em que o substantivo, pronome e adjetivo 
desempenham a ideia de posse). Este tem o significado de 
oposto. Indo um pouco a fundo, pode-se dizer que a preposição 
em foco tem um significado de  “ao invés de, no lugar de”, para 
esta afirmação, ver os textos de: (Mt 2.22: Lc 11. 11; Tg 4.15). 

 O termo grego “anticristo” está acoplado  também ao 
substantivo “christos”, que tem um sentido de um título, 
ungido, O Messias, O Cristo  (Mt 2. 4; 16. 16: Mc 8.29; Lc 
2.26; 4.41; Ap 11.15). O anticristo na realidade será uma 
pessoa que se colocará no lugar de Cristo.
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ANTAGONISMO ENTRE CRISTO E O ANTICRISTO

ANTICRISTO                                 CRISTO

Será lançado  no lago de fogo       Reinará eternamente
Ap 20 .10     Dn 7. 27

Seu reino será destruído         Seu reino será eterno
Dn 7. 26     Dn 8. 27

A glória é para o dragão        A glória é para Deus
Ap 13. 1-4     Jo 17. 4

Sua glória será dada pelo diabo         Foi dada pelo Pai
Ap 13. 1     Jo 17. 26

Fará guerra contra Israel  Ama a Israel
Dn 7. 21     Mt 23. 37

Virá para fazer sua vontade  A vontade de Deus
Dn 8. 24     Hb 10. 29

Será contrário a toda lei  nasceu sob a lei
2 Tess 2. 4     Gl 4. 4 
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 O anticristo será o opositor número um de Deus, 
por outro lado será aquele que tentará  ser igual a Cristo. 
Observe que ele será um homem  terrível. Pelos gráficos 
contidos nos estudos escatológicos, fica claro que este líder 
trará grandes prejuízos para Israel. O próprio Satanás dará 
poder ao anticristo, este por sinal será o que corromperá 
o mundo, ao induzi-lo a blasfemar contra o Criador. 
O anticristo terá uma “lábia” tremenda, pois será um 
comunicador extraordinário. Este poder será dado pelo 
próprio Satanás. O anticristo, através do poderio militar 
com o qual os dez reis o apoiarão, estabelecerá uma paz 
romana, a mesma paz que estabeleceu o Império Romano 
pela força conquistadora dos seus exércitos preparados, e 
que dominaram o mundo daquela época. Todas as nações 
estarão submissas ao cavaleiro e ao seu governo universal. 
Todo o mundo o receberá por aclamação, porque o estarão 
esperando como o governante mundial e único que virá 
resolver a crise em que o mundo está e estará envolvido. 
Vencerá os primeiros obstáculos políticos, vencerá toda 
classe de oposição, até os que crerem em Jesus Cristo 
durante o seu reinado, serão por ele vencidos, pela 
permissão de Deus. (Ap 13.7).

 Será um líder extraordinário trazendo prosperidade 
ao mundo. Assombrará a humanidade com a sua sabedoria, 
conhecimento, trazendo grande prosperidade material 
(Dn. 8.28). Estará investido de faculdades e poderes 
extraordinários como nenhum ser humano conhecido 
desde a criação do homem, porque Satanás lhe dará o seu 
poder e uma grande autoridade diabólica  (Ap. 13.2).

Os anticristos
 A grande importância doutrinária no contexto 
entra em cena agora, por quê? Não devemos confundir o 
anticristo com os anticristos.
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“Filhinhos, esta é a ultima hora: e como ouviste 
que vem o anticristo, já muitos se têm feitos 
anticristos...”. (I Jo 2.18).

 Para efeito de uma melhor compreensão, dividiremos 
este tópico em duas partes, veja:

a) Os anticristos, de que fala o texto de (I Jo 2.18), são 
todos os opositores ao evangelho na atualidade. Podem 
ser definidos como os hereges, o joio e todos os governos 
que dispensam o evangelho de Cristo e ainda assim os  
perseguem.

b) O Anticristo: 
“Porque já o mistério da justiça opera, somente 
há um que agora resiste até que seja tirado...” (2 
Tess 2.7).

 No texto em foco, nesta era,  já opera o mistério 
da impiedade, porém existe “um” que está impedindo a 
manifestação completa e visível do anticristo, este “um” 
alguns dizem que é a igreja, outros afirmam que é Espírito 
Santo, depois o Espírito de Deus se retira da terra, bom, será 
que o Espírito Santo sairá da terra após o arrebatamento 
da igreja? O anticristo só se manifestará quando a igreja 
for arrebatada. É bom que este conceito doutrinário esteja 
bem centralizado em nós, é lógico que quando falamos na 
igreja dizemos também da pessoa do Espírito Santo, que 
nesta era está em conotação direta com a igreja de Cristo. 

Os nomes do anticristo
Iníquo  2 Tessalonicenses 2.8

“então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o 
Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o 
destruirá pela manifestação de sua vinda”;
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Homem do pecado 2 Tessalonicenses 2. 4

Filho da perdição  2 Tessalonicenses 2. 4

A besta que sobe do mar Apocalipse 13.1-4

O primeiro cavalo branco do Apocalipse 6. 2

Ponta pequena de (Dn 7.8);

Os símbolos do anticristo

a) Antíoco Epifâneo: rei grego na Síria que invadiu  
Jerusalém e profanou o santo templo;

b) Nero 58-64 d.C. Acusou os Cristãos do incêndio 
em Roma;

c) Dominicano 81-96 d.C. Neste contexto, o 
apóstolo João foi banido para ilha de Patmos;

d) Trajano 98-117 d.C. 

 Todos estes com certeza são  “anticristos”, não 
podemos então colocá-los como o anticristo, não tem jeito. 
O anticristo só aparecerá quando a igreja for arrebatada. (1 
Jo 2:18).

“Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que 
Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o 
Pai e o Filho” (1 Jo 2:22).

“Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo 
espírito que confessa que Jesus Cristo veio em 
carne é de Deus; e todo espírito que não confessa 
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a Jesus não procede de Deus; pelo contrário, 
este é o espírito do anticristo, a respeito do qual 
tendes ouvido que vem e, presentemente, já está 
no mundo” (1 João 4:2-3).

“Porque muitos enganadores têm saído pelo 
mundo afora, os quais não confessam Jesus 
Cristo vindo em carne; assim é o enganador e o 
anticristo” (2 João 7).

 Nestes trechos - os únicos na Bíblia que usam 
a palavra “anticristo” podemos observar alguns fatos 
importantes: A Bíblia não fala de uma só pessoa conhecida 
como o Anticristo, mas de muitos anticristos;

• A última hora, no contexto dos anticristos, não 
se refere ao fim do mundo, porque João disse que 
a última hora já havia chegado no primeiro século;

• Estes textos não falam de um Anticristo futuro, 
mas de muitos que já saíram do meio dos cristãos 
do primeiro século;

• Um anticristo é uma pessoa que nega Cristo, 
ou que nega que este veio na carne. O perigo 
das doutrinas humanas sobre o Anticristo é 
que desviam a atenção dos fiéis das verdadeiras 
ameaças em forma de tentações e doutrinas 
contra Cristo, porque as pessoas examinam 
os jornais procurando sinais da vinda de uma 
figura terrível. Ao invés de esperar a vinda de um 
grande inimigo de algum outro país, devemos nos 
defender contra os inimigos de Cristo que já estão 
no mundo desde a época da Bíblia.
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ANALISE EXEGÉTICA DO TEXTO 
DE  2 TESS 2.1-6

 Agora passaremos a olhar no original os detalhes 
gramaticais dos textos acima. 

“...e se manifeste o homem  do pecado...” (v. 3).

 Gr. “...a)pokalu/fqh o( a)nqrw=pov th\v a)nomi/av, 
apokaluphthê hó anthrôpos tês anomias”. O termo 
no original “apokaluphthê”, é um verbo no aoristo 
subjuntivo passivo do termo grego “a)pokalu/fqh, 
apokaluptô”, que tem a ideia de revelar, expor (Mt 10.26; 
Lc 17.30; Rom 1.17; 1 Co 3. 13), a exegese aqui seria a 
seguinte: O termo grego “apokaluphthê”, como está no 
subjuntivo e passivo de acordo com o contexto do original, 
é muito significativo.  No original expressa o caráter do ser 
humano ou pessoa.  Indo ainda um pouco a fundo,  o termo 
é colocado ironicamente em contraparte da revelação, que 
esta é a do próprio Senhor Jesus. Então, manifestar, neste 
caso, é ser aparecido, revelado, exposto. 

 O substantivo “a)nqrw=pov,  antrhopos”, com o artigo 
e no nominativo, define o seu caráter. “Um homem”, 
com artigo indefinido, é uma coisa, agora “o homem”, 
com artigo definido é outra totalmente diferente, Então 
o homem se revelará, o homem (anticristo), aparecerá 
depois do arrebatamento da igreja. A iniciação do texto 
sugere isto. “   )Anomi/av, anomias”, em primeira instância, 
o termo descreve uma condição de uma pessoa antagônica  
à lei. O termo também sugere ilegalidade, transgressão e 
principalmente pecado mental, para isto ver  (Rom 6. 19; 
I Jo 3.4; Mt 13.41). O homem (anticristo), será contrário, 
ilegal e cheio de transgressão.
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“...filho da perdição...”.

 Gr. “...o( ui(o/v th\v a)polei/av..., hó huios tês apôleias”. 
O termo “huios”, é filho, e tem uma gama de significados.  
No usual, está condicionado a descendência. O termo 
“apôleias”, tem a ideia de desastre, destruição, ruínas, 
aniquilamento, enfim, uma série de sentidos em uma 
mesma palavra.  Este termo até é usado para ruínas 
eternas dos ímpios (Mt 7.13; Fp 1.28; Hb 10.39; 2 Pe 3.6). 
Definindo aqui, categoricamente o anticristo terá como 
foco principal a destruição, a ruína de todos os que não 
aceitarem o seu governo. Este é o líder universal da grande 
rebelião escatológica contra Deus. A mesma frase é usada 
em Judas (Jo 17.12).  

 O texto continua narrando a sua oposição contra 
Deus, literalmente se levanta contra o elemento de adoração 
a Deus. Esta linguagem relembra a descrição do anticristo 
pré-cristão como os já citados Antíoco, Sadam, relembrar 
os imperadores romanos, especialmente Gaio, que em 40 
d.C. Queria levantar a sua estátua em Jerusalém. 

“...mistério da injustiça opera...”.

 Gr, “...misth/rion h(dh\ e)nergei/tai th\v a)nomi/av..., 
mistêrion ede energeitai tês anomia”. Para iniciarmos a 
exegese neste contexto é preciso diferenciar as duas frases 
abaixo, veja;

a) Mistério da injustiça: ARA (Almeida Revista Atualizada);

b) Mistério da iniquidade: ARC (Almeida Revista Corrigida).
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 O termo grego “mysterion” tem um sentido de 
oculto, segredo. Também, o termo em foco pode referir-
se algumas vezes a algo desconhecido e agora revelado 
(Mc 4. 11; Rom 11.25; Ef 3.3; Ap 10.7). No texto em foco, 
“mysterion” é o “iníquo”, assim é descrito pelo apóstolo 
Paulo, como uma atividade secreta e maligna,  inclusive 
que já tem atuação na atualidade. O princípio da atuação 
contra Deus já está em cena, a atuação completa  do 
erro, juntamente com os falsos profetas. Induzindo a 
humanidade à iniquidade, ignorando a lei de Deus.   O 
termo grego “e)nergei/tai, energeitai”, tem um sentido 
de trabalho, continuação nas atividades. A atividade do 
anticristo será de blasfêmia contra Deus, e a operação do 
erro em evidência é o mistério da malignidade, liderada 
pelo homem do pecado. Vejamos então as características 
finais do texto.  
 
 Na grande tribulação será revelado o iníquo (v. 8), este 
iníquo no final da grande tribulação o Senhor aniquilará (v. 
8), este iníquo que é o anticristo é segundo a eficácia de 
Satanás (v. 9), terá poder e fará prodígios, dotes doados 
pelo próprio Diabo (v. 9), terá uma malícia tremenda no 
engano da injustiça, isto para aqueles que perecem (v. 10), 
com todo este contexto será enviada a operação do erro 
(v.11), assim como estão na mentira (v. 11), por final, o 
apóstolo Paulo diz  que estes passarão pelos julgamentos, aí 
sim estarão “pagando” por tudo que fizeram. A mentira que 
o texto fala é o afastamento da verdade (Rom 1. 25), neste 
contexto Paulo diz que mudaram a verdade em mentira. 
Literalmente falando,  indo a fundo, eles deixaram a 
verdade de Deus e seguiram a mentira do Diabo, assim será 
na grande tribulação. Fica clara, aqui, a diferença entre o 
que sejam “os anticristos”, e “o anticristo”. Assim deve ser 
entendido como foi introduzido no assunto. O anticristo 
indica alguns espíritos que agora, neste momento, operam 
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no mundo, e têm se infiltrado em algumas igrejas que 
não têm a palavra de Deus como prioridade. Em primeira 
partida, são os falsos doutores, profetas e hereges que 
confundem a noiva de Cristo. O texto é claro quando diz 
que “muitos” se tornaram anticristos. Em apocalipse 6. 2 é 
o terceiro texto que fala sobre o anticristo, embora não de 
uma forma clara. É plausível mesmo que seja o anticristo. 
Estaremos à frente falando muito mais dos selos, que agora 
teremos um pouco do versículo dois.

 “...cavalo branco...”.

 Gr. (hypoos leukós). Não  podemos confundir 
este cavalo e seu cavaleiro com o cavalo que tem citado no 
capítulo 19. Cristo vem (não entender isto como literal), em 
um cavalo branco, sinal de vitória. 

OS SETE SELOS DO APOCALIPSE

 Os selos são os juízos iniciais na grande tribulação, e 
encontramos o seu contexto no capítulo 6 do Apocalipse. 

 O selo inicial foi introdutoriamente comentado, 
este selo representa o Anticristo. Cada selo que é aberto 
ou quebrado, revela um novo juízo sobre os habitantes da 
terra, lembrando:  este período refere-se à época sombria  
da grande tribulação.

1. 1   PRIMEIRO SELO - CAVALO BRANCO (V. 2)
Gr. “ i(ppo_v leuko/v, hyppos leukós”.

 Representa a abertura da septuagésima semana de 
Daniel, que já foi comentada.  



zManual de Escatologia Explicada

102

 Esta primeira fase se inicia com a abertura do 
primeiro dos sete selos revelado no capítulo seis do 
apocalipse (ler Ap 6.2). O branco nas escrituras simboliza 
a paz, neste caso em foco, a falsa paz que o Anticristo 
implantará no mundo. Não podemos confundir este cavalo 
e seu cavaleiro com o cavalo que tem citado no capítulo 
19. Cristo vem (não entender isto como literal), em um 
cavalo branco, sinal de vitória. O grande destaque para 
este período será o acordo entre o anticristo e a nação de 
Israel. Lembre-se o que diz o apóstolo Paulo: quando todos 
estivem dizendo que o momento é de paz e segurança, então 
haverá repentina destruição. Esta referência é diretamente 
indicada para este contexto, pois entra o cavalo branco 
simbolizando a “paz”, que o anticristo implantará, aí no 
final dos 1260 dias então mostrará quem ele é realmente.

 O cavalo, biblicamente falando, simboliza a força, 
a coragem e a ação desafiante. Representa a conquista 
pela imposição (Jr 8.6; Jó 39. 21,22; Jr 12. 5; Ap 9.7). 
Não podemos esquecer o propósito de Deus ao mostrar as 
coisas do futuro com imagens do presente, de outra forma 
os leitores das revelações seriam incapazes de interpretá-
las ou entendê-las.

Que significa o cavalo branco e seu cavaleiro?

 Definitivamente aqui está em foco a aparição do 
anticristo, no momento imediato do arrebatamento da 
Igreja do Senhor. O cavalo branco foi símbolo da vitória do 
militarismo triunfante, uma característica de um império 
grande e ambicioso.

 Em primeiro lugar o cavalo branco desta passagem 
é uma imitação do cavalo em que vem assentado o Senhor 
Jesus Cristo, o Grande Vencedor (Ap 19.11). O cavalo e 
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o seu cavaleiro do capítulo 19 é totalmente diferente do 
cavalo e seu cavaleiro do capítulo 6. O cavaleiro do capítulo 
6 simboliza a paz com a qual o anticristo conseguirá a 
reconciliação entre árabes e judeus. Naturalmente, trata-
se de uma paz fictícia, pois aqui a cor branca representa 
o pacto que o anticristo fará com o povo judeu, por um 
período de sete anos, pacto profetizado por Daniel e que 
haverá de ser quebrado pelo anticristo ao cumprir-se o 
primeiro período do seu governo. (Dn 9.27).

Significado simbólico e histórico do cavalo branco

 Quando um general romano celebrava o triunfo 
por alguma conquista que fizera em favor do império, no 
desfile do seu exército pelas ruas de Roma, o seu carro de 
batalha era arrastado por cavalos brancos, porque esse 
era o costume para honrar aos generais vencedores. O 
anticristo virá como um grande vencedor sobre todos os 
governantes e nações, e todos o aclamarão porque ele virá 
apresentando-se como única alternativa de solução para os 
problemas que afetam toda a humanidade. “E o que estava 
assentado sobre ele (o cavalo) tinha um arco”

 O significado do arco: No contexto histórico, sabemos 
que os partos tinham por costume montar cavalos brancos, 
ademais eram os mais famosos arqueiros do mundo 
antigo, viviam sempre a cavalo e nunca eram mais temíveis 
que quando pareciam fugir, porque despediam flechas 
por cima do ombro com assombrosa destreza contra seus 
inimigos que os perseguiam.  Os arqueiros partos foram os 
mais temidos pelos exércitos romanos. No ano 62 d.C., uns 
dos exércitos romanos teve que render-se ao rei Vologeses, 
soberano dos partos.  No Velho Testamento, o arco sempre 
foi figura de poderio militar e conquista pela guerra. (2 Cr 
17.17; Jr 51.56; Sl 46.9; Am 2.15).
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“ E foi-lhe dada uma coroa”

 O cavaleiro assentado no cavalo branco, será coroado 
depois da sua aparição. A coroa que foi lhe dada no grego 
“ste,fanoj, stephanos”, significa coroa de vencedor. A coroa 
que receberá o anticristo não é a mesma coroa real do 
Senhor. É interessante comentar que o costume no tempo 
de João consistia em que todos os vencedores, atletas e 
militares, eram coroados com coroas de laurel. O apóstolo 
Paulo se referiu a esta coroa quando falou dos que corriam 
no estádio (1 Co 9.24).

1. 2  SEGUNDO SELO  - CAVALO VERMELHO (V. 3,4). 
Gr.  “ i(ppo_v pu/rrov, hippos purros”.

 O termo grego “pyrros”, é entendido como vermelho 
como o vermelho do fogo. O cavalo vermelho simboliza 
a guerra, na verdade Jesus já tinha profetizado sobre as 
guerras, porém esta guerra aqui mencionada é uma guerra 
geral, ou como dizem alguns, a terceira guerra mundial. 

 A espada do texto simboliza o instrumento da 
morte, dentro da linguagem simbólica isto explica a 
própria guerra.  O termo “ma,caira, makhaira”, que é 
traduzido por “espada”, era a pequena espada romana, 
que tem associação contextual à espada da morte violenta, 
tem a ideia de poder das autoridades para punir os 
malfeitores.  No original grego, esta espada “ma,caira 
mega,lha, mákhaira megále”, não é a mesma espada 
“r`omfai,a, rhomphaía” que sai da boca do Senhor. Aqui se 
trata de um alfanje ou foice, muito usado pelos árabes. 
 Arma poderosamente usada para degolar adversários 
ou inimigos. Esta foice é semelhante à que leva o anjo no 
versículo 19 e no capítulo 14 do Apocalipse  (Ap 14.19; Jl 3.13).
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1. 3 TERCEIRO SELO. CAVALO PRETO (V. 5, 6).
Gr. “i(ppo_v me/lav, hyppos melas”.

 O termo grego traduzido por negro ou preto aqui  
é “me/lav, melas”, e no Hebraico “sharor”. Em primeira 
instância significa negro, porém tem o simbolismo no 
texto, veja: o cavalo preto simboliza a fome generalizada, 
isto no período da grande tribulação. Esta fome geral é 
consequência da guerra. Este cavaleiro tem algo que precisa 
ser analisado, veja:

• Balança na mão:

 A balança era o instrumento que determinava o peso 
dos corpos. De acordo com os historiadores, esta constava 
em uma barra a prumo ou reta, tendo ao alto um travessão. 
Geralmente os pesos eram de pedra como forma de um 
animal. Para o contexto da balança, ver (Lv 19. 36; Pv 11. 1; 
20. 23; Am 8. 5; Mq 6. 11). Também esta tem um sentido 
tipológico (Jó 6. 2; Sl 62. 9; Dn 5. 27), esta balança do 
contexto se enquadra no sentido simbólico, observe que 
a balança está vazia, categoricamente simbolizando as 
difíceis condições de sobrevivência. É a figura de grande 
necessidade, onde não pode deixar de cobrar nenhum só 
grama de alimento. Em Levítico, o Senhor adverte a seu 
povo rebelde que comerão pão pesado (Lv 26. 26).

• Uma medida de trigo: 

 O termo grego aqui é “khoiniks”, esta poderia ser 
líquida (quase um litro), como poderia ser seca (450 gramas 
a 1000 gramas), como quer que seja, era uma medida que 
dava para o sustento diário de apenas um trabalhador. O 
denário era uma moeda romana, e dava para pagar o salário 
de um dia de serviço, fica claro aqui a grande dificuldade 
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da família para sobrevivência, já que o salário por um 
dia apenas dará para uma única pessoa. Vamos ilustrar 
isto como se fosse nos dias de hoje: se uma pessoa tivesse 
apenas cinco reais para comer durante todo o dia, como 
ele faria se tivesse uma família de 10 pessoas? Aqui (na 
época), o trigo estará tão caro que dentro da normalidade 
uma medida desta de trigo daria para comprar mais de 10 
vezes com um denário. Isto mostra a grande carestia que 
haverá aqui na grande tribulação.

• Azeite e o vinho:

 As duas substâncias citadas referem-se a duas 
árvores, a oliveira e a videira. A  oliveira era do gênero das 
olearias que produzia azeitonas. Na bíblia existem diversas 
citações dela (Jz 9. 8; I Re 6. 23), a videira era a que produzia 
o vinho, ambas não sofrem tanto como o trigo na seca e 
devastação. Estas duas substâncias eram indispensáveis na 
época para sobrevivência. 

 O cavalo da fome aparece agora, porém preserva o 
azeite e o vinho, indicando também que isto iria faltar. Os 
três principais produtos agrícolas da Palestina eram o trigo, 
o azeite e o vinho. Estes três produtos falam do que produz 
a terra. (Dt 7.13; 11. 14; 28. 51) (Os 2. 8,22).

1. 4 QUARTO SELO. CAVALO AMARELO (V. 7, 8).
Gr.  “ i(ppo_v xlwro/v , hyppos khlôros”.

 Esta personificação é terrível, já tem a morte e o inferno  
o seguindo.  Aqui, a morte e o inferno são personificações 
(Jó 28. 22; Ap 20.14). 
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 A interpretação aqui poder ser entendida da seguinte 
maneira: A morte vem ceifando os corpos físicos enquanto 
que o Hades ceifando as almas dos que morreram sem 
Cristo na grande tribulação. O amarelo ou verde claro tem 
um sentido de pálido, assim como o original revela uma 
cor de doença repulsiva, isto simboliza a morte por meio 
de várias novas doenças crônicas e  incuráveis. A fome foi 
provocada pela guerra, fome e doença.

 O cavalo amarelo atuará também com a espada, 
fome, peste e principalmente através das feras da terra que 
por motivo das queimadas procurarão abrigo em lugares 
secos.

1. 5 Quinto selo. Os mártires (V.  9-11).

 Aqui no versículo nove, a cena da visão do apóstolo 
João muda da terra ao céu. Quando é aberto o quinto selo, 
João vê no céu, embaixo do altar, as almas daqueles que 
foram mortos no período da grande tribulação por não 
aceitarem o governo do anticristo por amor ao Senhor 
Jesus. A vestidura branca simboliza a justiça e a pureza de 
Cristo, é aí que é dado aos santos martirizados, isto não 
pode ser confundido com os santos da nossa dispensação, 
pois os mártires que João vê são os mortos na grande 
tribulação.

 É importante afirmar aqui que esta morte é sacrifical e 
não redentora. Profeticamente falando a besta desencadeará 
uma terrível perseguição contra Israel e os Gentios. Estes 
mártires são resultado desta terrível perseguição. Os que 
morrerem por amor a Cristo na dispensação da graça serão 
coroados (2 Tim 4. 8; Ap 2. 10), enquanto que os mártires 
da grande tribulação receberão palmas em suas mãos 
(Ap 7.9). Não podemos confundir  e dizer que os mártires 
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da nossa dispensação estejam incluídos com estes, uma 
certeza é que os mártires e os santos que morreram em 
Cristo estão agora no terceiro céu (2 Co 12. 2-4).

1. 6 Sexto selo. As primeiras catástrofes (V. 12-17). 
 Com a abertura do sexto selo, começam então os juízos 
e os sinais na natureza. Terremoto faz parte da alteração 
física da terra. E, também, pode ser parte das calamidades 
que marcarão a ira do Cordeiro na grande tribulação. 
Aqui lembra o pré-anúncio de Jesus com referência aos 
acontecimentos cósmicos. O sol, este fenômeno já foi  
anunciado pelo profeta Joel (2. 31). 

 Este fenômeno será produzido pela força 
sobrenatural, diretamente do poder de Deus.  O sexto selo 
também tem atuação na lua, as estrelas do céu cairão, não 
sabemos como se dará isto, porém Deus sabe! Como quer 
que seja não podemos duvidar do grande e magnífico poder 
do Altíssimo. Aí, na sequência, o céu se enrola e acontece o 
desespero literal dos homens (V. 15, 16). Veja abaixo uma 
lista destas catástrofes: 

a) Um grande tremor de terra;

b) O sol se tornará negro;

c) A lua perderá o brilho;

d) As estrelas cairão do céu;

e) O céu se enrolará;

f)  Remoção ou um grande terremoto (Ap 6. 14).
1. 7 - Sétimo selo – Preparação para tocar as 
trombetas (8. 1-5). 
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“Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve 
silêncio no céu cerca de meia hora”, (ARA). 

 Muitas têm sido as especulações acerca de qual seja 
este silêncio. No original a palavra que aparece é “sigh., 
sigê”, que aparece duas vezes apenas no NT (At 21. 41; Ap 
8. 1). Portanto uma palavra rara. 

“Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante 
de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas”, 
(ARA).

 Na abertura do sétimo selo os quatro anjos que irão 
tocar as sete trombetas se apresentam. Quando o sétimo 
selo é aberto, são revelados os juízos das setes trombetas. 

AS  SETE  TROMBETAS  DO APOCALIPSE 

 As trombetas começarão a ser  tocadas somente 
no capítulo oito e versículo sete. Entre os versículos 1-6 
existe um intervalo, nele (intervalo) João tem  uma visão 
novamente daqueles que foram mortos na grande tribulação 
(7. 14-17). O capítulo sete do Apocalipse é dividido em duas 
partes distintas, veja:

a) A referência inicial ao contexto de Israel (7. 
1-8).

b) Terminantemente deve-se prestar bem atenção 
a estes episódios que estão intercalados. Um 
resumo sobre as trombetas deixa-nos claro que a 
queda de Jericó se deu por sete sacerdotes (Jo 6. 
4).  As trombetas  eram tocadas em datas festivas 
e comemorativas e até em sacrifícios (Num 10. 9; 
Ez 33. 1-7). 
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 Também na guerra era usada. Em contexto com os 
profetas, as trombetas estavam  bem interligadas e com 
o contexto escatológico (Jo 2. 1;  Sof 1. 16). Já nas mãos 
dos anjos, que estavam “familiarizados” com os castigos 
divinos  (Ap 11. 15). Cada trombeta que é tocada traz um 
novo castigo. As trombetas têm caráter de juízo sobre os que 
habitarão no mundo durante a grande tribulação (Ap 8. 1-6).

1. 1 Primeira trombeta - Saraiva com fogo (v. 7).
Gr. “...xala/za kai\ pu=r, khalaza kai pur”.

 
 Os dias de a Tribulação verão repetirem-se as 
pragas do Egito sofridas por Faraó e sua corte. Agências 
destruidoras estão prestes a dominar a terra, e o que acontece 
depois de soar a primeira trombeta corresponde à sétima 
praga do tempo de Israel (Êx 9.18-26). Saraiva, descendo 
dos altos, prova ser Deus o executor de juízo severo numa 
calamidade, forte e avassaladora; fogo, símbolo que Deus 
usa para Cristo e para o Espírito Santo, muitas vezes é 
empregado como expressão da ira de Deus sobre o homem 
por causa de seu pecado. Indica também a influência 
purificadora da palavra de Deus (Jr 23. 29; Ml 3.2); sangue 
representa o morticínio terrível, a vida tolhida pelo pecado, 
mas reclamada por um Deus santo, e a apostasia completa 
de Deus e da verdade (Lv 3.17; 17.10-14; Ap 14.20; 16.3); 
saraiva e fogo misturado expressa a manifestação terrível 
da ira divina sobre a terra e seus habitantes. Quanto 
aos juízos das sete trombetas, os primeiros quatro são 
sobre lugares, coisas materiais e acessórios da vida. Os 
três últimos são sobre as pessoas e sobre a própria vida.

No primeiro juízo, a terça parte das árvores é 
queimada. Diferentes partes do mundo têm experimentado 
incêndios florestais devastadores, mas a história não 
registra nenhum acontecimento que diz ter sido destruída 
pelo fogo a terça parte das árvores do mundo. 
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1. 2 Segunda trombeta - Algo como um monte. (v. 8, 9).
Gr. “...o(ro/v me/ga kai\ me/noum,   horos mega kaimonom”. 

 O que João vê é com certeza algo como um monte 
em erupção. O tal “monte” vem explodindo e ardendo, é 
lógico que nesta trombeta existem diversas interpolações 
e é melhor ficar com as escrituras. Neste texto, acontece 
como uma chuva vermelha como de sangue. 

 De acordo com a ciência, isto pode perfeitamente 
acontecer, e houve em 1901, onde o ar estava repleto 
de areia fina vinda do deserto. Na trombeta em foco, 
representa as calamidades marítimas também  (Sl 46. 2), 
isto já aconteceu com o rio Nilo que tornou-se em sangue 
(Ex 7. 20, 21). Os efeitos aqui são sobre as águas salgadas.  
Inicialmente 33% dos peixes e seres vivos irão morrer, as 
embarcações marítimas sofrerão desastres. 

 Aqui encontramos um dos grandes motivos da fome, 
os peixes desaparecerão isto por causa dos juízos divinos. 

1. 3 Terceira trombeta  - Cai do céu uma grande estrela 
(v. 10, 11). Gr. “...a)sth\r me/gav kai\ me/nov..., astêr megas 
kaiomenos”.

 A estrela ou meteorito vem ardendo com fogo e a 
localização agora são as águas doces. Na trombeta anterior, 
foram afetadas as águas salgadas. É importantíssimo citar 
aqui, não devemos contextualizar esta estrela com a estrela 
do capítulo nove. A estrela do capitulo oito pode ser um 
meteoro ou meteorito, enquanto que a estrela do capítulo 
nove, “um chefe distinto com ligação celestial”. A referência 
ao absinto é “amargosa”. 
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 É assim que é designada a planta absinto, isto é, 
amarga. O nome absinto é tirado de uma planta, que tem 
características de grande amargor (Am 5.7).

“Portanto, assim diz o SENHOR dos Exércitos, 
Deus de Israel: Eis que darei de comer alosna a 
este povo e lhe darei a beber água de fel” (Jr 9. 15 ).

 Todo o contexto em foco, são perguntas e respostas de 
nosso Deus. Estas declarações têm sentido mais profundo 
e escatológico. 

 Todo contexto das escrituras mostra claramente que 
a terra deve colher os seus frutos amargos. Parte da água 
doce e salgada será contaminada por esta estrela, como os 
homens suportarão? Aí fica aos critérios de Deus.

 Aqui chegamos ao término do capítulo oito. Com o 
toque das quatro primeiras trombetas. Nesta trombeta, 
estão novamente direcionados aos elementos cósmicos. 
Nesta altura do contexto escatológico, este juízo pode ser 
entendido como uma avaliação do que já foi citado no sexto 
selo, o qual, no texto do sexto selo, o sol entrou em eclipse 
total, a lua transformou-se em sangue, enquanto que as 
estrelas caíram do céu, diferentemente acontece com a 
quarta trombeta. 

 Os cientistas que são profundos conhecedores na 
área certamente ficarão pasmados com o tal fenômeno. O 
texto do Apocalipse diz aqui que o sol, a lua e as estrelas 
perderão pouco mais de 33% de sua luminosidade. Vamos 
imaginar, para efeito de ilustração, que os luminares citados 
contenham mil lâmpadas, com o toque da quarta trombeta, 
os mesmos luminares possuirão apenas 670 lâmpadas.
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1. 4 Quinta trombeta - Os gafanhotos do abismo (v. 1-12).
Gr. “...tou= kampou=...a)kri/dev ei)v th\n gh=v, 

tu kanpu...akrides eis tên gês...”.

 Um dos grandes “problemas” do Apocalipse começa 
agora, com o toque da quinta trombeta. 

“E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela 
que do céu caiu na terra; e foi-lhe dada a chave do 
poço do abismo”.

“...uma estrela que do céu caiu na terra...”  (v. 1). A descrição 
do juízo da quinta trombeta está condicionada ao primeiro 
ai. Já a estrela é um grande problema interpretativo,  pois 
o termo “estrela” tem variação de emprego. Só para se 
perceber a dificuldade de interpretação, a palavra “estrela” 
pode significar homens (Gn 37. 9; Ap 1. 20), também um 
ser angelical santo ou decaído. Depende muito do próprio 
contexto. Agora, como não há um consenso entre os 
eruditos, e nem provas bíblicas ou teológicas para quem 
quer que seja esta estrela, apresentaremos as diversas 
opiniões: Existem grupos que defendem que esta estrela é 
um anjo que executa o juízo divino,  para esta interpretação 
tem algo até interessante no original, é a referência no 
versículo dois: “ele abriu o abismo...”. Existem outros 
que acreditam que esta estrela será um anjo caído que possa 
abrir o poço do abismo, neste caso, como “a chave está com 
Cristo”, então o Senhor lhe passaria momentaneamente  
esta autoridade e depois tomaria de volta outra vez a 
autoridade. Mas por que Cristo repassaria novamente 
este tipo de autoridade para demônios? E a terceira 
classe  de intérpretes acredita que esta estrela refira-se 
mesmo ao próprio Satanás, nesta interpretação dizem 
os defensores dela que Satanás é o anjo do abismo, estes 
contextualizam o texto em foco com o texto de (Is 12.12).
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Minha modesta opinião

 De todas as suposições acima, nenhuma delas está 
totalmente definida. É preferível ficar com as escrituras (Dt 
29. 29) do que ficar com a famosa “AXIOLOGIA”. Uma das 
interpretações acima era defendido com “unhas e dentes” 
por um dos intérpretes, hoje, porém, o mesmo escritor já 
não tem certeza mais disto, isto é, não afirma com 100% 
de certeza. O certo neste contexto é o seguinte: o tal ser 
(assim deve ser entendido), e não estrela literal, está sob 
autoridade divina, controle de Cristo, além disto não passa 
de suposição literária. 

“...abismo...”. 

 O abismo é um local onde estão presos os anjos 
caídos, esta prisão ocorreu depois da rebelião de Satanás 
no céu (Ap 12. 4), estão todos estes anos presos por lá. No 
toque da quinta trombeta, este lugar será aberto. O que está 
certo? É que o lugar é um aprisionamento de demônios (Lc 
8. 31; 2 Pe 2. 4). 

“...vieram gafanhotos...”. 

 Vieram de onde? Do abismo! Quem são eles? São 
apenas insetos?  Os gafanhotos eram insetos saltadores, 
sua principal alimentação era vegetal. Quando chegam 
em nuvem, os gafanhotos “tudo” devastam. Lá no Egito, o 
gafanhoto está acoplado como praga (Ex 10. 1-9). No texto 
em foco, eles não são insetos, também não são pequenos 
animais, mas anjos decaídos, que por expressa ordem de 
Deus estão  aprisionados em escuridão (2 Pe 2. 4). Da PARA 
PERCEBER AQUI A PEQUENA DIFERENÇA ENTRE O 
QUE SEJA DEMÔNIO e anjo caído.
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• Demônios: são espíritos desencarnados do mal 
(1 Co 10. 10), são espíritos imundos (Mt 12. 43). 
Não confundir um demônio com Satanás (Mt 24. 
16). Os demônios são espíritos desencarnados 
que já atuam no mundo.

• Anjos caídos: teologicamente falando, os anjos 
caídos são espíritos desencarnados que estão hoje 
em uma esfera intermediária, isto é, esperando 
o momento de sua ação, aí suje a seguinte 
interrogação, anjos caídos e demônios não são a 
mesma coisa? NÃO! Demônios são anjos caídos, 
mas nem sempre ou pelo menos até agora, anjos 
caídos são demônios (a não ser quando estes seres 
forem soltos com o toque da quinta trombeta). 
Teologicamente, os demônios são anjos caídos 
em atividades, atuando constantemente na esfera 
do mal e em suas rebeliões, compõem as hostes 
de Satanás (1 Tim 4.1), enquanto que os anjos 
caídos que estão aprisionados (Jd 6), desde a 
rebelião, continuam até hoje presos por lá, estes 
serão soltos na grande tribulação. 

 Concluindo, demônios são anjos caídos em atividade, 
na prática, enquanto que os anjos caídos que estão presos 
só atuarão diariamente na esfera do mal depois de serem 
soltos na grande tribulação. 

 No versículo dois, o poço do abismo é aberto, quando 
o poço é aberto, o local é tão terrível que a fumaça que de 
lá que sai escurece o sol (v. 2). Com tal acontecimento dá 
para o leitor observar a escuridão que tomará conta da 
terra durante aquele período sombrio? Por quê? Dá para 
pensar? (Ap 16. 10). Junto com a fumaça vêm os gafanhotos 
(anjos caídos), estes gafanhotos recebem poder como têm 
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certo poder os escorpiões (v. 3). Está escrito no texto que os 
gafanhotos ferirão com os ferrões e não com a boca, como 
fazem os gafanhotos normais. O terrível é a descrição que 
João dá aos gafanhotos: 

“...o parecer dos gafanhotos...”. 
 Olhando a fundo os versículos 7-10, dá para perceber 
nove pontos temíveis nos gafanhotos, veja:

1- “Cavalos aparelhados para a guerra”. Isto pode ser 
descrito como “cavalos com todos os equipamentos”;

2- “Coroas semelhante ao ouro”. Aqui, alguns chegam a 
pensar: isto é por motivo que suas cabeças terminam com 
forma de coroa;

3- “Rosto como de homens” (Jl 2. 7). Pode estar relacionado 
com um rosto irado (Pv 25. 23);

4- “Cabelos como de mulheres”. No AT, têm citações aos 
monstros cabeludos (Is 13. 21);

5- “Dentes como de leão” (Jl 1. 6);

6- “Couraças como de ferro” (I Sm 2. 5). Lá diz que a couraça 
do Golias foi escamada;

7- “O ruído de suas asas” (Jl 2. 5);

8- “Caudas iguais a de escorpiões”. Existem no atual Iraque 
gafanhotos com cauda de escorpiões;

9- “Aguilhões nas asas”. Aguilhão pode ser uma força 
irresistível  (At 9. 5).
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 A referência a “Abadom e Apoliom”, isto é, destruidor, 
indica ruínas (Jó 31. 12).

1. 5 A Sexta trombeta. Liberdade de quatro anjos (v. 13)
Gr. “...tou=v tessa/rav a)gge/louv, tessaras tu angelus”.       
             
 A sexta trombeta que entra em foco é pela ordem, o 
segundo “aí”, ver (8.13; 9. 12). 

“...quatro anjos...”. 

 Estes quatros anjos não podem ser entendidos 
como “anjos” da corte celeste, já que a palavra no original, 
traduzida por prisão, é “dede/menouv, dedemenus”, vinda 
da raiz “deô”, que tem o sentido de prender, atar (Mt 13. 
31; Jo 19. 40; Cl 4. 3; At 20. 23). Sendo assim, não existe 
nenhuma citação nas escrituras na qual anjos que não 
tenham acompanhado Lúcifer estejam presos atualmente, 
isto é, anjos que obedecem, para e por que estariam presos? 
Será que prisão ou juízo não é somente para quem erra e 
comete infração? A citação de “quatro anjos” é com certeza 
dos “anjos caídos”, ou até mesmo demônios, que foram 
presos o mais provável durante a rebelião de Lúcifer - 
Apocalipse 12. 4 (alguns acreditam em diversas rebeliões). 
Se houve uma ou várias rebeliões, foram presos em algum 
dia. O tempo e quando foram presos não importa muito, 
estes serão soltos durante a grande tribulação. 

“Rio Eufrates...”. 

 Este é mencionado 21 vezes nas escrituras, e destas 
vezes é chamado como grande rio por cinco vezes. O rio 
Eufrates era marcado pela fronteira oriental (Gn 15. 18). 
Dá para entender que o rio servia como defesa natural 
para a nação de Israel. Na grande tribulação, o rio vai 
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secar-se, um ato milagroso do próprio Deus, isto se dará 
para que os exércitos inimigos entrem com facilidade 
em Israel para a batalha do Armagedom (Ap 16). Alguns 
dizem que o exército montado pelos quatro demônios são 
exércitos humanos, esta interpretação não está longe de 
ser verdadeira, já que com alianças  internacionais isto é 
possível. Mas também a interpretação abre um outro leque, 
de que estes exércitos sejam verdadeiros engenhos de guerra 
e destruição, exército de demônios, equipados que podem 
destruir a terça parte dos homens. A visão é terrível, no que 
diz respeito aos cavaleiros, que vinham com couraças de 
fogo e tinham cabeças como de leões (v. 17), atribuição de 
caudas como de serpentes, aqueles cavalos que sopravam 
fogo, os tornam terrivelmente grotescos. Mesmo com todas 
as desgraças provocadas pelo exército em foco, e liderada 
pelos quatros demônios, alguns naquele período não vão se 
arrepender (v. 21)

1. 6 A sétima  trombeta – Preparação para as taças 
(Ap 11. 15)

“O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no 
céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo 
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 
reinará pelos séculos dos séculos”, (ARA).

Correspondendo ao mortífero fogo e fumo e enxofre 
(17) que procede da boca dos cavalos, os cavaleiros têm 
couraças de vermelho fogoso, azul fumegante e amarelo 
sulfúrico. Monstros desta qualidade não eram incógnitos à 
mitologia pagã; João, possivelmente de propósito, emprega 
tais termos para declarar que os artifícios desta multidão 
infernal excedem a descrição das mais apavorantes 
imaginações da superstição pagã, inclusive até os brutos do 
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caos primevo. A praga deixa de produzir um efeito salutar 
no mundo que se opõe a Deus; os homens persistem ainda 
na idolatria, com seus males concomitantes e não acham 
nenhum lugar para o arrependimento (20-21).

 Chegamos à sétima trombeta com grandes 
expectativas. As primeiras seis já anunciaram flagelos 
severos, chegando até a morte da terça parte dos homens 
na sexta. As últimas três trombetas são chamadas de 
“ais”, sugerindo notícias de castigos mais fortes do que 
as primeiras quatro. Para aumentar mais ainda a nossa 
expectativa, o anjo que domina a terra e o mar jurou que o 
mistério de Deus, anunciado aos servos, os profetas, seria 
cumprido na sétima trombeta (10.6-7). Temos motivos 
para ficar ansiosos ao chegarmos à última trombeta.

É passado o segundo ai; eis que o terceiro ai cedo virá 
(v.14). O anjo anunciou os três ais, que correspondem às 
últimas três trombetas (8.13). Já passaram dois dos ais (a 
quinta e a sexta trombetas).

Eis que o terceiro ai cedo virá (v.14). O intervalo 
acabou. Voltamos às trombetas, prontos para a última das 
sete trombetas a tocar. Vem sem demora, como prometeu 
o anjo forte (10.6-7).

E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu 
grandes vozes (v.15). O último dos sete anjos (8.2) toca a 
sua trombeta. João ouve grandes vozes no céu, mas não 
identifica as pessoas que falam. Pela ligação entre estas vozes 
e os 24 anciãos no louvor que se segue (11.16), é possível 
que as vozes sejam dos quatro seres viventes. Em outras 
ocasiões, eles participaram da adoração junto com os 24 
anciãos (4.8-11; 5.8,14; 7.11). Mas, não precisamos saber, 
pois já sabemos que todas as criaturas no céu adoram a Deus.



zManual de Escatologia Explicada

120

O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do 
seu Cristo (v.15). Vitória! 

  A sétima trombeta, como o sétimo selo, é seguida 
pelo advento do reino de Deus. Uma vez que o soar da 
sétima trombeta pretenda introduzir o terceiro ai (14), mas 
não se descreve nenhuma calamidade, evidente se torna 
que mais tarde devemos esperar mais elucidação quanto 
à matéria. Tal expansão provê-se em 14.19-20 e cap. 18. 
Entrementes, grandes vozes proclamam, “Os reinos do 
mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo” (15), 
um reino conjunto que não deve conhecer fim; significa o 
reino milenário fundindo-se na bem-aventurança eterna 
da nova criação (Ap 20-22). 

AS  SETE  TAÇAS  DO APOCALIPSE

 O derramamento das taças encontra-se no capítulo 
16 do livro do apocalipse. Para uma melhor compreensão, 
veremos abaixo o texto do capítulo 16. 1-6  na ARA.

Flagelo sobre a marca da besta (v. 2).

 A partir de agora, neste momento da grande 
tribulação, Deus derramará os últimos julgamentos, antes 
da volta visível do Senhor à terra (Ap 19. 11). Os flagelos das 
taças são mais severos, são revisões das trombetas. 

1. 1 A primeira taça (Ap 16. 2 compare com 8.7). 

 O anjo, obedecendo a voz de Deus, derrama a primeira 
taça sobre a terra “...chaga má e maligna...”, a expressão 
“chaga” pode-se harmonizar com (Jó 2. 7), onde diz que Jó 
foi acometido de uma chaga. O termo grego em foco é “e)
lko/v, elkov”, e indica “chaga, ferida, úlcera”. Em quem caiu 
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esta chaga? Homens com o sinal da besta. Aqueles homens 
no período da grande tribulação que aceitarão o segmento 
e o governo do anticristo (Ap 6. 2; 13. 8). Então, como paga, 
Deus derramará  uma chaga, uma ferida nos desobedientes. 
Dá para se perceber isto? Devemos nos lembrar do contexto 
do Egito, da sarna ou úlcera nos moradores do Egito (Ex 
9. 11), aqueles juízos eram apenas periódicos, porém as 
chagas do apocalipse que serão derramadas no período da 
grande tribulação serão incuráveis (Dt 28. 27, 28). 

1. 2 Flagelo sobre o mar (v. 3 ). Gr. “fia,lhn auvtou/ eivj th.n 
qa,lassan( Phialên autu sid ten Thalassan”.

 No juízo das trombetas (8. 8), a sentença foi apenas 
parcial, nos flagelos das taças, mais severo. “...morreu no 
mar...”. Aqui, temos uma catástrofe no mar, qual? Morreu 
toda a criatura! Quando se cita isto no livro do apocalipse, 
logo vem em mente a praga do Egito (Ex 7. 12-14). Lá 
aconteceu também um desastre; o rio Nilo tornou-se em 
sangue, “automaticamente” matando todos os peixes. 
Neste flagelo, é totalmente diferente, é o “mar” que é 
afetado completamente. Encontramos  também (8. 8), 
no juízo das trombetas, apenas sendo afetada uma terça 
parte do mar,  já no texto em foco, literalmente todo o mar 
é afetado. Qual é a interpretação correta para mar? Literal 
ou figurada? Jesus não disse a João que “...estas coisas hão 
de acontecer...”? 

 Então, se disse (Ap 1. 1, 19), não podemos aceitar que 
seja apenas para questões ilustrativas, mas creio que o mar 
se contaminará com muito sangue, mas como será isto? 
Como será eu não sei, eu não posso duvidar da palavra de 
Deus. O mar na grande tribulação será afetado, o sangue é 
a marca da morte (e não  somente da terça parte 8. 8) das 
criaturas do mar.



zManual de Escatologia Explicada

122

1. 3 Flagelo sobre os rios (AP 16. 4; 8. 10).
Gr. “fia,lhn auvtou/ eivj tou.j potamou.j, 

Phialên autu eis potamus”.

 Ao contrário das águas salgadas (v. 3), agora o juízo 
de Deus é sobre as águas doces. A praga no texto tem certo 
paralelismo no Nilo. 

1. 4 Resumo final sobre as taças (AP 16. 4-15).

a) O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, e 
agora o calor deste aumenta consideravelmente 
(v. 8), comparar com (Ex 9. 24-26; 10. 21-23).

“O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, 
e foi-lhe dado queimar os homens com fogo.   
Com efeito, os homens se queimaram com o 
intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, 
que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se 
arrependeram para lhe darem glória”. 

b) A quinta taça é sobre o trono do anticristo em 
Israel, neste momento as trevas toma conta da 
terra (v. 10), coisa terrível! 

“Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da 
besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens 
remordiam a língua por causa da dor que sentiam 
11  e blasfemaram o Deus do céu por causa das 
angústias e das úlceras que sofriam; e não se 
arrependeram de suas obras”.
c) A sexta taça é derramada no rio Eufrates, 
literalmente seca-se, isto indica uma porta aberta 
para a batalha do Armagedom (v. 12).



123

zUma visão pentecostal conservadora

“Derramou o sexto a sua taça sobre o grande 
rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se 
preparasse o caminho dos reis que vêm do lado 
do nascimento do sol. 

d) A sétima taça é descrita no versículo 17
“E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu 
grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: 
Está feito!”.
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A DESCIDA DE CRISTO
eee

eee
CAPÍTULO 6 

GRANDES EVENTOS
DEPOIS DA GRANDE

TRIBULAÇÃO
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A VOLTA DE CRISTO 
DEPOIS DA TRIBULAÇÃO

 A volta triunfal de Cristo depois da grande tribulação 
(Ap 19. 11-15; Zc 14. 2-4);
 
Socorrer a nação de Israel (Zc 14. 1-4);
 
Punir os ímpios (Jd 14, 15);
 
Derrotar as forças do anticristo;
 
Julgar o anticristo e o falso profeta (Ap 19. 20);
 
Julgar as nações vivas depois da  grande tribulação (Mt 25. 
31);
 
Os Judeus aceitando a Jesus em Israel (Ez 36. 24-31; Is 25. 
9).
 
 Pelo tópico, não podemos confundir com o 
arrebatamento da igreja relatado em (I Tess 4: 16), pois 
esta descida no contexto que estamos tratando será dada 
logo após o período sombrio da grande tribulação. 

 Este evento é conhecido do ponto de vista de teólogos 
e escatologistas como:  “a vinda em grande poder e glória”. 
Agora, isto não significa que na época do arrebatamento 
da igreja Ele não venha com poder.  O profeta Zacarias 
faz algumas descrições de alguma coisa que acontecerá no 
período sombrio da grande tribulação, veja:

a) “Ajuntarei todas as nações...”;
b) “...A cidade será tomada...”;
c) “...As mulheres serão violentadas...” (v. 2). 
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 Todos estes acontecimentos serão impostos pelo 
anticristo. Logo após estes acontecimentos, o Senhor Jesus 
sairá e pelejará, atacará aquelas nações (v. 3), mas que 
nações? As nações levantadas pelos exércitos do anticristo. 

 Fica claro que Cristo voltará quando tiver acontecido 
o subjugo total do anticristo para com a nação de Israel e a 
cidade de Jerusalém. “...dia da peleja...”. Qual é esta peleja? 
Esta peleja é objeto de discussão. Alguns atribuem esta 
peleja como uma identificação ao episódio do mar vermelho,  
neste caso relatado em (Ex 14. 14). Veja o texto abaixo:

 !WvyrIxT ~Taw> ~kl ~xLyI hwhy
“O SENHOR pelejará por vós, e vós vos calareis”. ARA

 Para uma profunda exposição do evento, tomaremos 
por base três importantes e profundos textos (Zc 14. 3-5; 
Mt 24. 27-30; Ap 19. 11-21). Todas estas passagens são 
algumas das mais claras de toda a Bíblia.

1. ZACARIAS 14. 3, 4

 A mensagem de Zacarias, aqui, inicia-se no versículo 
primeiro com a seguinte frase: “...dia do Senhor...”, em 
hebraico “hw:hyl; aB;-~Ay, yôm ba lai Adonai”. 

 Justamente uma referência à grande tribulação. Ao 
que se pode perceber, do ponto de vista escatológico, “dia 
do Senhor” refere-se à ocasião em que o Soberano Deus 
punirá as nações por estas rejeitarem o sacrifício expiatório 
de Cristo (Jo 3. 16, 17). 

* Vejamos abaixo outros acontecimentos nesta descida 
de Cristo após a grande tribulação. (Não confundir com a 
“descida” para o arrebatamento da igreja).
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a) Os Judeus perceberão que suas próprias forças 
serão limitadas (v. 3);
 

b) Cristo colocará os pés no monte das oliveiras. 
Isto é possível? Bom, o milagre do mar vermelho 
foi possível? Daniel na cova dos leões foi possível? 
A ressurreição de Cristo foi possível? Observe 
a frase “...naquele dia estará...”. Se assim está 
escrito, assim eu creio;

 
c) O monte das oliveiras refere-se a um monte ao 
leste da cidade de Jerusalém que, de acordo com 
alguns, tem mais de um KM de comprimento. De 
acordo com expositores em geografia bíblica, ele 
era mais alto que o monte do templo. O monte 
aparece em diversos lugares da Bíblia (2 Sm 15. 
30; Ez 11. 23; Lc 19. 29). 

 O monte estará aberto com atuação direta de Cristo 
(v. 3), a tradução em português diz “...fendido...”, isto é, 
dividido! O que fica claro aqui é que este sentido de divisão 
do monte indica um sentido de fuga do remanescente salvo 
ou que será salvo durante o período da grande tribulação. 

 O texto diz que metade do monte se abrirá para o sul 
e a outra metade para o norte, abrindo-se assim o caminho 
leste-oeste.

d) Depois do tal acontecimento, a Bíblia diz: 
após pisar no monte, um “vale muito grande...”. 
Este com certeza será um grande milagre e todos 
perceberão o grande milagre dos pés de Cristo. 
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Ambos perceberão o poder e autoridade daquele 
que acaba de chegar.

 
Parte final sobre o Armagedom
 O termo em foco “Armagedw,n, armagedôn”, tem um 
sentido simbólico de um lugar, significa “Megido” ou 
“montanha”. A palavra no AT significa lugar de tropas. 
Também era conhecida como uma cidade de Canaã. Foi 
conhecida como fortaleza dos Cananeus. Isto está de acordo 
com algumas informações históricas. 

 Este, na grande tribulação, será um grande vale para 
se dar uma grande batalha. 

a) Este evento se dará logo após a grande 
tribulação;
 
b) Em (Zc 14. 2) isto se refere à captura de 
Jerusalém pelo anticristo;

c) O texto deixa claro que Jesus Cristo, logo após 
o subjugo completo da cidade de Jerusalém pelo 
anticristo;
 
d) O anticristo se achará totalmente ‘competente’ 
para enfrentar qualquer desafio;
 
e) A chegada é identificada no monte das oliveiras 
(v. 4);
f)  Este local, de acordo com a Bíblia, será o mesmo 
que Ele subiu (At 1. 8);

g) Tal ocorrência se dará no momento em que 
Cristo pisar no Monte das Oliveiras.
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2.  MATEUS 24. 37-40 

 Relacionada com o contexto estudado, temos 
também a passagem em foco. Este texto é parte do sermão 
ministrado por Jesus. O texto fala dos eventos dos últimos 
dias. Os mesmos eventos estão  relacionado até (Mt 24. 
1-33), outros evangelistas relatam (Mc 13. 4; Lc 21. 25). Na 
própria região já teriam acontecido várias batalhas no AT 
(ver Jz 4. 1; 7. 1). 

Considerações finais sobre  o evento baseado em (zc 14. 1-4)
Mateus 24. 37-40  Português  ( ARA)

“Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e 
se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda 
do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, 
aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida 
à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a 
lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão 
do firmamento, e os poderes dos céus serão 
abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do 
Filho do Homem; todos os povos da terra se 
lamentarão e verão o Filho do Homem vindo 
sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória”. 

 No versículo anterior, Jesus fala de alguns eventos no 
período sombrio da grande tribulação (v. 23-26). Apesar 
de esta vinda no (v. 27) “...assim será sua vinda...”, alguns 
atribuem ao arrebatamento, refere-se mesmo à segunda fase 
da vinda de Cristo, isto é claro, depois da grande tribulação. 
No (v. 28) é entendido no sentido figurado, onde serviria de 
sinal para a chagada visível relatada no (v. 27). Mas pode 
mesmo se referir ao sentido literal, já que na grande tribulação 
haverá muitas mortes  que se darão pelos julgamentos das 
taças relatadas no Apocalipse no (v. 30), onde realmente 
acontece o grande aparecimento do Filho do homem. 
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  “Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; 
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do 
Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita 
glória”. (v. 30).
 Aqui o evangelista acrescenta ou amplia outras coisas 
não citadas pelo profeta Zacarias, veja:
 
“...povos se lamentarão...”. O verbo que aparece no original 
é “ko/yontai, kopsontai”, conjugado do verbo “koptô”  
verbo no futuro do indicativo e na voz média, então traz 
o sentido exegético de “bater em si mesmo” ou “bater no 
peito” indicando sentimento de dor e pesar, por esta razão 
a tradução de “lamentar” (ver Lc 8. 52; Ap 1. 7). 

 Portanto, esta “lamentação” é algo pesaroso para os 
presentes. De acordo com alguns teólogos, estas lamentações 
virão principalmente dos exércitos do anticristo, isto com 
certeza trará de um sentimento de suspeita de vitória 
incompleta por parte dos exércitos do anticristo. “...verão 
o filho...”. O verbo grego traduzido por “ver” tem o sentido 
de “ver”, “perceber”, “notar” (ver Mc 14. 62; Lc 1. 22). Tal 
argumento está em perfeita harmonia com a visão do texto 
de (Ap 1. 7), veja:

“Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até 
quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra 
se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém!” 

 A esta altura da visão do conquistador, conforme 
apresenta Mateus “sobre as nuvens...”, dará bastante razão 
para esta notória ansiedade sobre todos os agregados ao 
exército do anticristo. Lembre-se, esta passagem não se 
refere ao arrebatamento da igreja, quando a Bíblia diz que 
“todo olho verá”,  não se refere ao arrebatamento, e sim a 
este evento posterior à grande tribulação, não esqueça disso. 
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3. APOCALIPSE 19. 11-21

 A terceira grande prova bíblica que deve ser notada 
é esta em foco. Esta já contém outras informações que o 
profeta Zacarias nem Mateus informam algumas coisas.

  Alguns eventos são notáveis, isto se localiza logo após 
os acontecimentos da grande tribulação tratada claramente 
nos selos, taças e trombetas. 
 
(ARA)  Apocalipse 19:11 

“Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu 
cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e 
peleja com justiça”.

 
“...cavalo branco...”. (v. 11). 

Não confundir com o cavalo branco do capítulo 
seis. Naquela ocasião é o anticristo, aqui se 
refere ao próprio Cristo. “...fiel e verdadeiro...”. 
Características de Cristo. (ARA)  Apocalipse 19:12 

“Os seus olhos são chama de fogo; na sua cabeça, 
há muitos diademas; tem um nome escrito que 
ninguém conhece, senão ele mesmo”.

 “...olhos como chama de fogo...”. Isto significa o profundo 
conhecimento de percepção, isto bem agudo. A referência 
ao “nome” com certeza não revelada ao homem. Não 
existem nas passagens paralelas pistas sobre qual seja este 
nome. Nem ao menos desejo especular.
  
 Já no (v. 13) a Bíblia diz que a veste de Cristo se 
encontrava salpicada de sangue, uma referência ao seu 
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próprio ato expiatório ou pelo motivo de uma referência 
ao sangue derramado no Armagedom, apesar de isto não 
se entender no sentido literal. Neste episódio a igreja e os 
anjos estarão juntamente com Cristo. No (v. 14) deixa bem 
claro esta questão daqueles que o acompanham. De acordo 
com outros textos da Bíblia, estes exércitos formam-se em 
dois grupos, a igreja glorificada, que de acordo com (1 Tess 
4. 16), a esta altura já terá sido arrebatada, galardoada no 
Tribunal de Cristo, “casada”, e participada da comemoração 
da festa das bodas do cordeiro, agora acompanha a Cristo. 
Outro grupo com certeza se refere aos anjos (Mt 25. 31). Às 
vezes fico pensando na grande multidão que fará parte deste 
grande evento. Depois do tal acontecimento o golpe final na 
batalha relatada no (v. 15). Neste versículo, encontramos 
claramente com o que Cristo destruirá aqueles rebeldes 
aliados do anticristo: “...espada afiada...”, esta servirá para 
ferir o exército do anticristo. 

 Com tantos corpos jogados ao chão (v. 17), ainda no 
mesmo versículo encontramos aqui a expressão “ceia do 
grande Deus”, um profundo antagonismo a outra citação 
“bodas do cordeiro”. 

 Os participantes do primeiro evento listado acima 
serão os exércitos do anticristo composto de iníquos e 
desviados, em contrapartida, participarão no segundo 
evento listado acima os santos arrebatados.

(1 Tess 4. 17; Ap 19. 9). 

 Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados 
aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. 
E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. 
ARA
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O JULGAMENTO DA BESTA E 
DO FALSO PROFETA

 Outro grande evento antes do milênio é logo após os 
acontecimentos que foram expostos anteriormente. 
 
APOCALIPSE 19. 20, 21

“E a besta foi presa e, com ela, o falso profeta, 
que, diante dela, fizera os sinais com que enganou 
os que receberam o sinal da besta e adoraram a 
sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no 
ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais 
foram mortos com a espada que saía da boca do 
que estava assentado sobre o cavalo, e todas as 
aves se fartaram das suas carnes”.

 
O que é o julgamento da besta?

 É o processo de justiça aplicado por Cristo sem 
direito a apelarem para outras instâncias, na qual serão 
submetidos os personagens: Anticristo e o falso profeta, 
ambos vistos no livro do apocalipse como as duas bestas 
descritas no capítulo treze.
 
Por que serão julgados?

 De acordo com a exposição Bíblica, temos: O 
anticristo, por imitar a Cristo e se colocar em seu lugar (2 
Tess 2. 1-4). Já o falso profeta, por coagir, atribuir e forçar 
os homens a adorarem ao anticristo, sendo que esta glória 
e adoração pertencem exclusivamente a  Deus.
 
Qual será a sentença?
 Será irrecorrível: o lago de fogo (Ap 19. 10), que será 
inaugurado por eles.
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 De acordo com o livro do apocalipse, tanto o anticristo 
como o falso profeta serão os grandes agentes de falsos 
milagres.  

 Ambos serão lançados vivos no lago de fogo, repito, 
o anticristo e o falso profeta inaugurarão o lago de fogo, 
que também é chamado na Bíblia de fogo eterno, e outros 
nomes mais, conforme já estudado no volume dois.
 
 O que fica claro aqui é que a urgência de Deus em 
sentenciá-los é tanta que ambos serão lançados vivos, 
isto mesmo, vivos no ardente lago de fogo. O anticristo 
e o falso profeta irão imediatamente, humilhados ao seu 
local merecido. Sendo assim, os dois não provarão o curso 
normal da morte, como aconteceu com Enoque e com Elias 
(Gn 5. 24; 2 Re 2. 1). 

 Porém, tanto Enoque como Elias não provaram o 
curso da morte, mas ambos foram honrados; o anticristo e 
o falso profeta não provarão o curso normal da morte, mas 
serão humilhados. 

“E a besta foi presa e, com ela, o falso profeta, 
que, diante dela, fizera os sinais com que enganou 
os que receberam o sinal da besta e adoraram a 
sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no 
ardente lago de fogo e de enxofre”

 O que acontecerá com o exército do anticristo está 
relatado no (v. 21). 
 

“E os demais foram mortos com a espada que saía 
da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e 
todas as aves se fartaram das suas carnes”.
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 O texto Bíblico nos informa que o instrumento usado 
por Cristo é a “espada” (Ap 19. 21). Agora, se esta espada é 
literal ou figurada, é objeto de muita discussão. É possível 
sair uma “espada” da boca de Cristo? Talvez isto não tenha 
sentido, ou talvez não fosse isto o que João realmente queria 
mostrar, é mais provável que esta “espada” represente a 
sua voz de autoridade, poder, sendo assim, a voz de Cristo 
sairá como uma espada para matá-los. Confesso aos meus 
leitores (as), contudo, que é duvidoso. 

 Neste momento os corpos jogados ao chão servirão 
de alimento para as aves (v. 21), sendo assim, será o fim 
dos assessores do anticristo. 
 
Questões importantes depois da matança

a) Apesar de a Bíblia dizer que todas as nações se 
ajuntarão no vale (Zc 14. 3; Ap 19. 19), isto não 
pode ser entendido nem significa exatamente 
TODAS AS NAÇÕES;
 
b) A meu ver, o local não caberia todas as nações 
literalmente falando ou bilhões de pessoas; 

c) A maior prova bíblica de que não são todas 
as nações literalmente falando se dá pelo fato 
de após estes eventos haverá o julgamento das 
nações vivas, os maus serão conhecidos como 
“bodes”, e os bons como “ovelhas”, se o maus 
foram destruídos no Armagedom, que é com 
certeza depois deste evento, onde estes estariam?
 
d) A batalha do Armagedom se dará em Israel, 
uma preparação da cidade para se tornar capital 
universal;
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e) Apesar das passagens listadas, contudo, são 
poucas as informações do período.

O JULGAMENTO DAS NAÇÕES VIVAS

 Também conhecido como julgamento dos gentios. O 
texto base está em (Mt 25. 31- 46). Para mim é uma das 
passagens mais mal usadas na história do pentecostalismo 
no Brasil. 
 
“...O filho do homem vier em sua glória...”. A frase no 
original “o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evn th/| do,xh| auvtou/, ho huios 
tu antrhôpu em te doksê”. No original, “glória” indica em 
sua “glória”, “esplendor”. Com referência a quando se dará 
tal evento – logo após  a grande tribulação e a batalha 
final do Armagedom (Mt 24. 37; Ap 19. 11). “...E todos os 
santos anjos com Ele...”. A frase é com certeza tirada de 
Zacarias (14. 5), vejamos o texto em português de (Zc 14. 5). 
 

“E fugireis pelo vale dos meus montes (porque o 
vale dos montes chegará até Azel) e fugireis assim 
como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, 
rei de Judá; então, virá o SENHOR, meu Deus, e 
todos os santos contigo, ó Senhor”. ARC

 Agora vejamos em português que não são todas as 
versões que trazem no texto de (Mt 25. 31), “santos anjos”. 

ARA Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e 
todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua 
glória;
 
ARC - E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e 
todos os santos anjos, com ele, então, se assentará no trono 
da sua glória;
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CORRIGIDA FIEL - E quando o Filho do homem vier 
em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se 
assentará no trono da sua glória;

 A razão de algumas versões em português conterem 
“santos anjos” e outras versões “anjos”, é mesmo as 
variantes nos manuscritos, vejamos algumas versões em 
grego.

Mateus 25:31 
{Otan de. e;lqh| o( ui(o.j tou/ avnqrw,pou evn th/| do,xh| auvtou/ kai. 
pa,ntej oi( a[gioi a;ggeloi met auvtou/ to,te kaqi,sei evpi. qro,nou 
do,xhj auvtou/\ 

NT de Stephanus 1550  - Mateus 25:31 
{Otan de. e;lqh| o( ui(o.j tou/ avnqrw,pou evn th/| do,xh| auvtou/ kai. 
pa,ntej oi( a;ggeloi metV auvtou/( to,te kaqi,sei evpi. qro,nou do,xhj 
auvtou/( 

NT de Wertcott e Hort - Mateus 25:31
{Otan de. e;lqh| o( ui(o.j tou/ avnqrw,pou evn th/| do,xh| auvtou/ kai. 
pa,ntej oi( a;ggeloi metV auvtou/( to,te kaqi,sei evpi. qro,nou do,xhj 
auvtou/\

 Agora fica claro de uma forma geral que Cristo, na 
segunda fase após a grande tribulação, virá com a igreja e 
os anjos (Ap 19. 11). “...todas as nações...”, no original “ e;qnh( 
ethnê”, a princípio, o termo tinha o sentido de “gentio”, 
não Judeu. São os povos sobreviventes vindos da grande 
tribulação, que sobreviveram e por certo não estavam 
presentes na batalha do Armagedom (já expliquei que não 
é todo o mundo no sentido majoritário que participará do 
Armagedom). Antes de fazer um comentário mais amplo, 
alistaremos algumas perguntas importantes: 
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a) De acordo com este texto, estas pessoas 
consideradas justas ou, como serão chamadas no 
próprio texto, ovelhas, serão salvas apenas pelas 
obras?
 
b) Aqui a pessoa é assegurada à salvação sem o 
Senhor Jesus?
 
c) Só obra desacompanhada da fé é necessária 
para ter a salvação?

 Ao que tudo indica por alguns especialistas, este texto 
dá margem para isto. Bom, em primeiro lugar é importante 
salientar que, sobre o assunto salvação pela fé, fé e obras, 
etc., não existe somente o texto em foco; para entender bem 
o assunto devemos consultar todas as passagens paralelas 
que narram o tema. Para responder tais objeções, vejamos 
algumas coisas abaixo:

  Durante o período sombrio da grande tribulação não 
haverá pregadores?

 O texto de (Ap 7. 14) não comprova que durante a 
grande tribulação não haverá salvação?
 
 Mesmo no período da grande tribulação não haverá 
necessidade de se acreditar em alguma coisa? (Neste 
particular me refiro a acreditar em Cristo);

 O Espírito Santo convencerá do pecado da justiça e 
do juízo? Ou quando Jesus fez tal citação se referia apenas 
até ao arrebatamento da igreja? (Jo 14. 4-10);

 As duas testemunhas não pregarão no período 
sombrio da grande tribulação? (Ap 11. 1-6);



zManual de Escatologia Explicada

140

 Ao meu modesto modo de ver, a salvação, mesmo 
na grande tribulação, não será apenas por obras, pois não 
posso tomar por base apenas o texto de (Mt 25. 31). Agora, 
mesmo que alguém prove e comprove nas escrituras que 
alguns no período da grande tribulação, tomando por base 
apenas este texto em foco, que alguns gentios seriam salvos 
assim, eu diria então que isto ficaria por conta da soberania 
divina e eu não tenho nada a ver com isto se Deus, em sua 
soberania, pagou ou paga a um novo servo em serviço, que 
tenha menos tempo do que eu na seara do mestre, isto não 
indica injustiça? É claro que não! Já que o “combinado” 
comigo está sendo cumprido piamente por parte do 
Senhor, para a veracidade desta questão, basta lembrar-se 
dos trabalhadores da vinha (Mt 20. 1-6). 

 Em qualquer um das posições levantadas, você, meu 
caro leitor (a), poderá trabalhar alguma delas para o futuro 
e chegar a uma conclusão plausível!
 
OVELHAS

 Observe que as “ovelhas” foram colocadas à sua 
direita (v. 33). No contexto das escrituras tem o sentido de 
“lugar de honra” neste caso e em outras passagens paralelas 
(Ez 34. 17). “Ovelhas” representa aqueles que na grande 
tribulação desempenharam as seguintes obras, veja:
 
“... Me deste de comer...”;
“... Me deste de beber...”;
 
“... Hospedaste - me...”;
 
“... Vestiste-me...”;
 “...Visitastes-me...”. (v. 33-39). 
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 Somente estas obras garantem salvação? Se 
dependeste somente desta passagem eu diria que sim! 
Porém, a Bíblia não diz somente isto. 

 A recompensa das “ovelhas” que no texto fala dos 
justos que vieram da grande tribulação, para este será 
entoado o convite: “...possui por herança o reino...”, neste 
caso “reino” seria uma referência ao milênio. (v. 34).

Bodes

  Observe que os bodes foram colocados à sua esquerda 
(v. 33). Neste caso, os “bodes” não foram condenados 
porque não praticaram boas obras? É claro que não! Não 
entraram no reino do milênio porque não fizeram por onde, 
isto é, mesmo com tantos juízos não se arrependeram. Aqui, 
os julgados como “bodes” irão condenados para o “fogo 
eterno” que, de acordo com (v. 41), foi preparado para o 
diabo e os seus anjos.

 A base deste julgamento será como estes dispensaram 
o tratamento com a nação de Israel, que no próprio 
texto Jesus os identifica como “irmãos” (v. 40). Estas 
necessidades são levadas em conta, pelo motivo de que na 
grande tribulação haverá escassez de muitas coisas, sendo 
assim alguns povos demonstrarão amor para com a nação 
de Israel!  No período da grande tribulação, haverá escassez, 
alta inflação, juros altos, etc.  Sendo assim, repartir quando 
se tem até que é mais ou menos fácil, agora, repartir daquilo 
de que não se tem... Quando temos pouco e repartimos 
daquilo que temos, no mínimo demonstramos um pouco 
de amor, imagine então os gentios ajudando a nação de 
Israel no período sombrio da grande tribulação? 
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 RESUMO FINAL SOBRE OS ACONTECIMENTOS 
ALISTADOS DEPOIS DO ARMAGEDOM 
 O Aparecimento de Cristo nas nuvens não pode 
de maneira nenhuma ser confundido com o episódio do 
arrebatamento da igreja; O Senhor descerá exatamente 
quando o anticristo tiver humilhado a nação de Israel em 
último grau; Cristo descerá no monte das oliveiras, este se 
abrirá em dois; Cristo destruirá o exercito do anticristo como 
uma “espada” e não sabemos se esta é literal ou figurada;

 Cristo descerá com os santos, isto é, a igreja glorificada 
e em companhia dos anjos; O anticristo e o falso profeta 
inaugurarão o lago de fogo (Ap 19. 20); O julgamento das 
nações vivas descrito em (Mt 25. 31) não tem nada a ver 
com o juízo descrito em (Ap 20. 10);
 
 As “ovelhas” são os justos que dispensaram bom 
tratamento para com a nação de Israel.

O JULGAMENTO DOS ANJOS

 Na minha modesta opinião, acho este tema um 
dos maiores “problemas”, pois quando acontecerá este 
julgamento? Serão mesmo julgados? Qual é a base Bíblica 
para isto? Será possível? Ambas as interrogações não 
são fáceis de se responder, entretanto, vejamos algumas 
verdades. Neste contexto temos três principais e diretas 
passagens, veja:
 

“Não sabeis que havemos de julgar os próprios 
anjos? Quanto mais as coisas desta vida!” ARA (1 
Co 6. 3). 
 
“Porque, se Deus não perdoou aos anjos que 
pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, 
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os entregou às cadeias da escuridão, ficando 
reservados para o Juízo”. (2 Pe 2. 4).
 
“E aos anjos que não guardaram o seu principado, 
mas deixaram a sua própria habitação, reservou 
na escuridão e em prisões eternas até ao juízo 
daquele grande Dia” (Jude 1:6). 

 
Analisando primeiramente 1 Coríntios  6. 3

TEXTO GREGO NESTLE ALAND 27 EDIÇÃO
 ouvk    oi;date      o[ti         avgge,louj   krinou/men( 

Não   conheceis a fim de que  uns anjos    julgar
 
 O verbo traduzido por “julgar” é “krinou/men, 
krinumen”, conjugação de “krinô”. O verbo por sua vez 
tem variações em seu emprego dentro do elucidado. Na 
sua forma básica aparece oito vezes no NT. Além desta 
passagem, tem o sentido de “julgar” em (At 4. 19; 13. 46; 
26. 8), pode também ter o sentido de “decidir e condenar” 
(Mt 5. 40; Lc 19. 22), e “punir” em (Rom 2. 12; Hb 10. 30). 
Sendo assim, um dos posicionamentos mais seguros em 
referência a qual seja este julgamento que Paulo se referia 
é que: iríamos “participar” do processo condenatório dos 
anjos, estes cometeram “crimes”.  Quais são os anjos que 
serão julgados? Seriam todos os anjos? Ou somente os 
bons? Ou até mesmo os maus? Bom, em primeiro lugar é 
importante definir a palavra traduzida em português por 
“anjo”, que é o substantivo “a)/ggelov, angelos”. Neste caso, 
o acusativo traz a ideia de “extensão”, de “julgar”, isto é, 
o julgamento é certo! Apesar de no texto estar o vocábulo 
“anjo”, isto não significa que pode ser entendido como se o 
apóstolo Paulo estivesse se referindo a todos os anjos, aqui 
com certeza é uma referência aos “anjos maus”. Agora, 
vamos harmonizar este julgamento com a passagem de (2 
Pe 2. 4; Jud 6).
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Analisando primeiramente 2 Pe 2. 4
 

“Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, 
antes, precipitando-os no inferno, os entregou a 
abismos de trevas, reservando-os para juízo”.

 
 A partir deste versículo surgem então as seguintes 
interrogações:
 
 Como estes anjos serão julgados por nós cristãos se 
eles hoje estão presos?

 E os demônios que hoje estão soltos, entrarão neste 
julgamento?

 Bom, analisando as três passagens listadas, com a 
junção de (Ap 9. 1-10), onde inclusive já foi comentado, 
chegamos as seguintes conclusões, veja;
  Primeiro uma classe de “anjos bons” seguiu a satanás 
na “rebelião” (Ap 12. 4), e foram precipitados para os ares 
(Ef 2. 2). 

(OBS: NO ORIGINAL EM APOCALIPSE 12. 4 
APARECE O VERBO “ARASTAR” TEM O SENTIDO 
DE ARRASTAR PARA BAIXO).  

 Uma parte destes “anjos” que em (AP 12. 4) são 
listados figuradamente como “estrelas”, foram presos em 
prisões de acordo com (2 Pe 2. 4; Jud 6) depois de deixarem 
a sua própria habitação. Aí não sabemos se induzidos ou 
mesmo por conta própria. 

 Alguns eruditos acreditam que estes “anjos presos” 
são mais ferozes que os demônios soltos, contudo não 
existem provas bíblicas suficientes para isto.
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 Estes “anjos caídos” que foram presos conforme a 
listagem dos textos acima, serão soltos no período sombrio 
da grande tribulação, justamente com o toque da quinta 
trombeta em apocalipse 9. 1-10. 

 Hoje os espíritos imundos ou demônios estão soltos.
 
 Estes “anjos caídos” estariam presos em abismo, 
possivelmente o mesmo local que satanás será aprisionado 
no milênio (Ap 20. 1). 

Minha modesta opinião
 
 Ao meu modesto modo de ver os assuntos 
escatológicos, no texto de (Ap 9. 1-7), estes seres malignos 
serão soltos na grande tribulação.

 Quando acontecerá o julgamento de 1 Coríntios 6. 3?
 
 Com todas as justificativas apresentadas acima, devo 
concluir que somente resta uma possibilidade, de que 
estes “anjos” (1 Co 6. 3) serão julgados depois da grande 
tribulação, logo após ao julgamento das nações vivas 
relatado em (Mt 25. 31). 

 Em um certo seminário na cidade de Itu no interior 
de São Paulo, alguém me perguntou: qual a justificativa 
Bíblica que você apresenta, professor Jean Carlos? Caro 
leitor (a), veja atento o texto abaixo:
 
1 CO 6. 1-3

“Aventura-se algum de vós, tendo questão contra 
outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos 
e não perante os santos? Ou não sabeis que os 
santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo 
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deverá ser julgado por vós, sois, acaso, indignos 
de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que 
havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas 
pertencentes a esta vida?”. 

 
 Observou o versículo dois “...Ou não sabeis que os 
santos hão de julgar o mundo?...”. Com base nisto faço 
algumas interrogações, veja:

Qual é este julgamento? Quando acontecerá? 

 Na primeira questão, este julgamento relatado no (v. 
2), que Paulo apresenta, é com certeza o julgamento relatado 
em (Mt 25. 31) como estudado e chamado de “julgamento 
das nações”, que se dará logo após a grande tribulação, fica 
então claro que a igreja nesta ocasião estará com Cristo, já 
que os santos desceriam com Jesus na segunda fase de sua 
vinda. Agora eu pergunto: se a igreja estará com Cristo na 
época deste julgamento (Mt 25. 31), então estará também 
no chamado julgamento dos “anjos” relatado por Paulo (1 
Co 6. 3). Portanto, levando em conta o texto de (1 Co 6. 2, 
3), eis aí os seguintes posicionamentos:
 
Grande tribulação;

Descida de Cristo com os santos e anjos;

Batalha final do Armagedom;

Julgamento do anticristo e do falso profeta;
 
Julgamento das nações vivas;
 
Julgamento dos anjos.
 



147

zUma visão pentecostal conservadora

 Há quem diga que o julgamento dos “anjos” se dará 
após o milênio, porém esta ideia é muito improvável, já 
que no milênio será um época de paz e o próprio satanás, 
a Bíblia diz que ele será aprisionado, como estes seres que 
atuarão com toda fúria na grande tribulação, onde estes 
seriam colocados, os que aprisionados novamente e depois 
julgados, em nenhum lugar a Bíblia afirma isto. Contêm mais 
informações nas escrituras que estes seres malignos sejam 
mesmo julgados depois da grande tribulação e lançados no 
lago de fogo, onde a Bíblia diz que foi preparado para eles 
mesmos (Mt 25. 41). Mas esta interpretação é 100 por cento 
segura? Bom, é apenas uma harmonização interpretativa, 
mas com certeza os anjos hão de ser julgados, o mais 
provável mesmo será neste período. 

 Agora, qual o porquê de “anjos caídos” e outros 
demônios soltos a Bíblia? Neste parecer a Bíblia se cala. 

 Mais informações para este respeito, procure no 
volume um - perguntas conflitantes em escatologia.

APRISIONAMENTO DE SATANÁS

 Outro evento importante que ocorrerá antes do 
Milênio será o aprisionamento de Satanás, durante esta 
época. Na nossa dispensação ele não está preso, no Milênio 
será preso, mas depois do Milênio estará solto novamente 
(Ap 20.1). Ao que tudo indica, o último evento antes da 
instauração do Milênio será o aprisionamento de Satanás. 
Veja o texto:
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Apocalipse 20.1-3
 

“E vi descer do céu um anjo que tinha a chave 
do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele 
prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo 
e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o 
no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, 
para que mais não engane as nações, até que os 
mil anos se acabem. E depois importa que seja 
solto por um pouco de tempo.”

 
 Algo importante deve ser notado: este texto não pode 
ser entendido como já cumprido. De acordo com a Bíblia, 
hoje Satanás se encontra solto, “livre” para ir onde quiser 
(ou até onde Deus o permite). Tal situação não acontecerá 
durante o Milênio, pois neste período será de paz e de 
justiça (Is 11.5). 

“...Um anjo...”. (v. 1). 

 Alguns dizem que este é Miguel, tomando por base 
que Miguel é um anjo guerreiro, contudo, não há provas 
definitivas para tal afirmação. 

“... Abismo...”. 

 Para mais informações sobre o tema, procure na 
unidade anterior, que fala sobre o assunto. É literal? Claro 
que sim! Apesar de alguns eruditos sentirem dificuldades 
para ter tal crença, contudo, veja em outras passagens, que há 
possibilidades de se aprisionar espíritos (1 Pe 3. 19; 2 Pe 2. 4).
  O termo usado aqui no original é “halissis” que 
na maioria das vezes carrega sentido literal de “cadeia”, 
“grilhão” (Mc 5.3; At 28. 20). Mas quem fabricará tal 
cadeia? Homem com certeza não será! A Bíblia diz que 
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com esta prisão, o anjo em foco então prende a Satanás, 
em seguida lança-o no abismo, possivelmente o mesmo 
local que estão hoje presos alguns “anjos caídos” que serão 
soltos na Grande Tribulação. 

 No abismo, o Diabo ficará preso por mil anos 
conforme a descrição bíblica, pelo menos durante mil 
anos não atormentará as nações.  O aprisionamento de 
Satanás não pode ser confundido com o julgamento final 
dele próprio. É lógico que hoje o Diabo já está condenado, 
porém falta ainda o julgamento escatológico descrito em; 
 
Apocalipse 20. 7-10

“E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto 
da sua prisão sairá a enganar as nações que 
estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue e 
Magogue, cujo número é como a areia do mar, 
para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a 
largura da terra e cercaram o arraial dos santos 
e a cidade amada; mas desceu fogo do céu e os 
devoro E o diabo, que os enganava, foi lançado no 
lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso 
profeta; e de dia e de noite serão atormentados 
para todo o sempre.”

 
Considerações finais sobre o tópico
 
O que é o Julgamento de Satanás?

 É a sentença definitiva que o arquiinimigo de Deus 
passará.
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Quando acontecerá?

 Logo após o Milênio.
 
Qual será a sentença?

 Destino para o lago de fogo onde já estará a Besta 
(Anticristo) e o Falso Profeta.
 
Por que será julgado?

 É a condenação final e definitiva, sendo que em 
nossos dias o Diabo já está condenado.
 
Quem estará junto com Satanás no lago de fogo?

 Primeiro o Anticristo e o Falso Profeta, os injustos 
conhecidos como “bodes” em (Mt 25. 31), os demônios, 
anjos caídos julgados depois da grande tribulação, os 
ímpios julgados no grande Trono Branco e o próprio Diabo.

O ÚLTIMO JULGAMENTO EM [O] 
MUNDO APOCALIPSE 20. 11-15

“11 E vi um grande trono branco e o que estava 
assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a 
terra e o céu, e não se achou lugar para eles.

12 E vi os mortos, grandes e pequenos, que 
estavam diante do trono, e abriram-se os 
livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. 
E os mortos foram julgados pelas coisas que 
estavam escritas nos livros, segundo as suas 
obras.
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13 E deu o mar os mortos que nele havia; e a 
morte e o inferno deram os mortos que neles 
havia; e foram julgados cada um segundo as 
suas obras.
14 E a morte e o inferno foram lançados no 
lago de fogo. Esta é a segunda morte.

15 E aquele que não foi achado escrito no livro 
da vida foi lançado no lago de fogo.”

“... Grande Trono Branco” (11)

 Este será o último julgamento que encontramos 
na Bíblia Sagrada. Também é conhecido como o Juízo 
Final. Em outros volumes, tivemos oportunidades de 
estudar outros julgamentos, tais como; do Calvário, do 
Tribunal de Cristo, da Besta e do Falso Profeta, entre 
outros.
 Observe no versículo que o apóstolo João usa 
um termo interessante “... grande...”. Em grego temos 
o emprego do adjetivo me/gav megas, que literalmente 
poderá ser indicado como: “largo”, “amplo” (Mc 4. 32; 
16. 4; Ap 14. 19). Podemos perfeitamente concluir que 
esse ‘trono’ é de vastíssimas amplitudes.
 
 O apóstolo João coloca em sua visão ‘trono’, em 
grego o termo é qro/nov thronos, esse substantivo aparece 
com certa frequência em todo o Novo Testamento, no 
próprio livro do Apocalipse tem várias citações dele 
(1. 4; 2. 13; 3. 21; 4. 2). O termo em grego tem sentido 
em o Novo Testamento com o profundo sentido de 
“trono real” “Este será grande e será chamado Filho do 
Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, 



zManual de Escatologia Explicada

152

seu pai,”(Lc 1. 32). Enfim, será um trono tremendo que 
foi descrito pelo apóstolo João.
“... Cuja presença fugiu a terra e o céu” (11)

 Isso tem sentido literal, em que a própria Bíblia 
diz que haverá transformações? Ou é uma figura de 
linguagem poética? 

 Dentro desse princípio, os eruditos se “dividem”. 
Aqui, gostaria de destacar o verbo “fugir” que fora 
empregado pelo apóstolo João, em Língua Portuguesa 
o verbo fala de;

a) Pôr-se em fuga; afastar-se rapidamente 
para evitar perigo, incômodo ou alguém;

b) Passar rapidamente, apartar-se, desviar-se, 
afastar-se.  

 Em grego temos o termo e;fugen éphygên, 
conjugado de feu/gw pheugô, este verbo é utilizado mais 
em sentido literal do que em sentido figurado, neste 
particular, “fugir” aqui, indica basicamente ‘fuga’ (Mc 
14. 40; Lc 21. 21). Mas, também o verbo em foco, às vezes 
é utilizado em sentido figurado de “evitar”   (1 Co 6.18). 
Portanto, neste caso da visão do apóstolo João, pode 
significar perfeitamente que o universo fora destruído 
e saiu, fugiu de sua presença, assim sendo, esse texto 
se encaixa em (2 Pe 3.7). Agora, não posso também 
deixar de citar que esta citação pode perfeitamente ser 
em sentido figurado para demonstrar a grandeza da 
tremenda sena. 
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“... grandes e pequenos” (12)

 A amplitude do Trono Branco, que por sua vez é 
tremenda. Vejo alguém tremendo à presença de todos, 
independente se forem reis, presidentes (todos, me 
refiro aos ímpios).

 Aqui, não podemos confundir “grandes” como que 
sejam anjos caídos ou demônios (2 Pe 2. 4), já que no 
texto em foco fica bem claro que o apóstolo João coloca 
no texto “... os mortos”, esse momento, não é hora de 
julgamentos de anjos caídos, demônios, nesta ocasião 
todos já terão sidos julgados (consultar o volume IV).

 A Bíblia diz neste texto que, independente de 
posição social ou intelectualidade, todos, absolutamente 
todos estarão em pé diante do grande trono branco.

 No original encontramos o verbo e)stw=tav 
estôtas, que é uma profunda combinação em sintaxe 
para o amplo sentido de “tendo-se posto em pé”, onde 
ficarão diante do trono, todos, absolutamente todos.

“... abriram-se os livros” 

 Que livros são esses? Quantos livros são? Fica 
mais do que claro aqui que o julgamento é baseado no 
que se acha escrito registrado nos livros. Aqui, não fica 
claro quantos livros são, mas em contra-partida fica 
muito claro que neles, acham-se registrados todos os 
atos humanos, desde o início do mundo até essa época 
do texto em foco.
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 Os homens serão julgados no Trono Branco de 
acordo com as obras relatadas nos livros. É evidente 
que um modo figurado em dizer que o Eterno Deus 
guarda em acurado registro as ações feitas por todos os 
homens quando em carne. Devo destacar também que 
todos esses, não terão mais oportunidade de salvação 
nessa época do julgamento.

 O juízo final ou julgamento do Trono Branco, 
tendo como anotações os livros descritos no texto 
(linguagem figurada), quando esses forem abertos, 
se dar necessário de os homens ao serem julgados de 
acordo com o que neles (livros) estiverem escritos.

“... a morte e o inferno deram...” (v. 13)

 Vixi ... O mar “dar” os mortos tudo bem, agora, a 
morte “dar” os mortos, como pode a morte “dar” algo? 
Em minha opinião só pode ser entendido como sentido 
figurado. Por quê?
 Em termos teológicos, basicamente falando, a 
morte é a separação entre o corpo e a alma. Neste texto 
citado por João, quando ambos, morte e Hades, forem 
lançados no Lago de Fogo, “automaticamente” não 
mais atuarão, isto é; não haverá mais separação entre o 
corpo e a alma.

“55 Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde 
está, ó inferno, a tua vitória? 

56 Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a 
força do pecado é a lei. 
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57 Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por 
nosso Senhor Jesus Cristo.

58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes 
e constantes, sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é 
vão no Senhor”(1 Co 15. 55-58).

“... o livro da vida” 

 Agora eu devo fazer uma pergunta: por que o 
livro da vida é aberto agora nesse julgamento se os que 
irão participar dele (julgamento) são somente os não 
salvos? Hum... Complicou ...

 Para responder tal sentença interrogatória devo 
elaborar algumas outras abaixo, veja:

a) Será que são somente os ímpios (não 
crentes) que participarão desse julgamento?

b) E aqueles que morrerão no período do 
milênio quando eles ressuscitarão?
c) E os santos que permanecerão vivos durante 
o milênio que trabalharam, adoraram, não 
merecem participar desse julgamento?

d) No período do milênio nenhum salvo 
morrerá nos mares ou em algum oceano do 
mundo? (v.13).
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 O leitor percebeu que para se responder uma 
determinada pergunta “complica” outra? Contudo, 
vamos tentar harmonizar, usando a minha fraca 
experiência no assunto.

 De acordo com a Bíblia, o livro da vida é o livro 
que registra a espécie de vida em feitos realizados em 
contraste com aquele que registra os feitos realizados. 
Basicamente, aquele que não tiver o seu nome escrito 
nele, imediatamente os seus atos o condenariam.

Minha modesta opinião

 Baseado na interrogação inicial que eu mesmo 
elaborei, em (Ap 20. 13), proponho para tentar 
harmonizar essa questão que quem participará do 
trono branco obedece aos argumentos abaixo:

a) Participarão do julgamento do trono branco 
todos os mortos sem Cristo de todos os tempos, 
que hoje estão esperando no Hades (Lc 16. 
19ss), esses ressuscitarão e as suas obras não 
os livrarão dos atos condenatórios; 

b) Participarão do julgamento do trono branco 
os que morrerem durante o milênio, alguns 
desses darão ouvidos à última rebelião de 
Satanás (Ap 20. 1-8);

c) Participarão do julgamento do trono 
branco os não crentes que ficarem vivos, que 
por motivos desconhecidos deram crédito à 
última rebelião de Satanás e não morreram 
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fisicamente, esses irão participar do trono 
branco;

d) Participarão do julgamento do trono 
branco, depois de ressuscitarem, os que 
morreram aceitando os preceitos de Cristo 
durante o milênio, aceitando seus preceitos, 
como alguns, uma multidão de salvos durante 
o milênio morrerão. Sendo assim, como a 
Bíblia não cita em nenhum outro lugar das 
Escrituras quando estes ressuscitarão, então 
sou obrigado a crer que seja exatamente agora, 
isto é, no momento do trono branco;

e) Participarão do julgamento do trono branco 
os vivos que estarão no final do milênio, esses 
continuarão obedecendo aos preceitos de 
Cristo como durante o milênio, ou depois do 
milênio, a Bíblia não cita arrebatamento, então 
eu acredito, também, que esses participarão 
desse julgamento. 

 Assim sendo, aqui estaria a resposta para o porquê 
de aparecer o livro da vida nesse texto. Daí, quem não 
se achou escrito no livro (podemos envolver todos os 
termos acima) será lançado no lago de fogo.

 Não podemos confundir o juízo do trono branco 
com o tribunal de Cristo, com o julgamento das nações. 
“E, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e 
todos os santos anjos, com ele, então, se assentará no 
trono da sua glória; 32 e todas as nações serão reunidas 
diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor 
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aparta dos bodes as ovelhas.33 E porá as ovelhas à 
sua direita, mas os bodes à esquerda. 34 Então, dirá 
o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos 
de meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está 
preparado desde a fundação do mundo; 35 porque tive 
fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de 
beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; 36 estava nu, 
e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, 
e fostes ver-me.”(Mt 25. 31), são épocas totalmente 
diferentes.

O MILÊNIO

 O milênio é um período de mil anos predito pelos 
santos profetas e se trata do reinado do céu estabelecido 
aqui na terra, que será governado pelo Senhor Jesus 
Cristo, sendo o começo de uma nova vida espiritual.  Na 
Bíblia Sagrada encontramos muitos textos que falam 
sobre este tão importante tema. 
 
Gn 49. 10

“O cetro não se arredará de Judá, nem o 
legislador dentre seus pés, até que venha Siló; 
e a ele se congregarão os povos”.

 Claramente neste texto encontramos uma 
referência ao domínio do Senhor Jesus neste período.
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2 Pedro 2. 12

Ou-toi de. w`j a;loga zw/|a gegennhme,na fusika. eivj 
a[lwsin kai. fqora.n evn oi-j avgnoou/sin blasfhmou/
ntej( evn th/| fqora/| auvtw/n kai. fqarh,sontai

 
“Mas estes, como animais irracionais, que 
seguem a natureza, feitos para serem presos 
e mortos, blasfemando do que não entendem, 
perecerão na sua corrupção”,

 O reino do Messias neste período pode ser 
comparado com o reinado de Davi. Por quê? É promessa 
feita ao rei Davi.
 
Lucas 1. 31-33

31 E eis que em teu ventre conceberás, e darás 
à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.
 
32 Este será grande e será chamado Filho do 
Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de 
Davi, seu pai,
 
33 e reinará eternamente na casa de Jacó, e o 
seu Reino não terá fim. ARA
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E as doenças no milênio?

 Alguém reclamará que estará doente no milênio?
 
Isaias 33. 24

“Nenhum morador de Jerusalém dirá: Estou 
doente; porque ao povo que habita nela, 
perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade.” ARA

Para aprofundar esta questão veremos:
 
Isaias 35. 5, 6

5 “Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se 
desimpedirão os ouvidos dos surdos;

 
 6 os coxos saltarão como cervos, e a língua dos 
mudos cantará; pois águas arrebentarão no deserto, e 
ribeiros, no ermo”. ARA
 
A mansidão neste período - Isaias 11. 6-9

“E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo 
com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho 
de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um 
menino pequeno os guiará.
 
7 A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos 
juntos se deitarão; e o leão comerá palha como 
o boi.
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8 E brincará a criança de peito sobre a toca 
da áspide, e o já desmamado meterá a mão na 
cova do basilisco.
 
9 Não se fará mal nem dano algum em todo o 
monte da minha santidade, porque a terra se 
encherá do conhecimento do SENHOR, como 
as águas cobrem o mar.” ARA

 De acordo com alguns estudiosos, os instintos 
dos animais neste período serão os mesmos 
do jardim do Éden, restaurados. 

A terra produtiva 
Isaias 65. 19-22
 
Para outros sentido deste tão importante estudo vejam:

1. Características 

a) Reconhecimento da autoridade de Deus 

1 Se atentamente ouvires a voz do SENHOR, 
teu Deus, tendo cuidado de guardar todos 
os seus mandamentos que hoje te ordeno, o 
SENHOR, teu Deus, te exaltará sobre todas as 
nações da terra.

2 Se ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, virão 
sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos:

3 Bendito serás tu na cidade e bendito serás no 
campo.
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4 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua 
terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das 
tuas vacas e das tuas ovelhas (Dt 28. 1-4).

b) Ideais realizados 

Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que 
levantarei a Davi um Renovo justo; sendo rei, 
reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a 
justiça na terra (Jr 23. 5).
2 E repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, 
e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o 
Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito 
de conhecimento e de temor do SENHOR.

3 E deleitar-se-á no temor do SENHOR e não 
julgará segundo a vista dos seus olhos, nem 
repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos;

4 mas julgará com justiça os pobres, e 
repreenderá com equidade os mansos da terra, 
e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com 
o sopro dos seus lábios matará o ímpio (Is 11. 
2-4);

 
c) Bênçãos gozadas 

 Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres 
com juízo (Sl 72. 2);
 
d) Cumprimento total do derramamento do Espírito 
Santo 
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 e) Um estado de paz 

Do incremento deste principado e da paz, não 
haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu 
reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em 
justiça, desde agora e para sempre; o zelo do 
SENHOR dos Exércitos fará isto (Is 9. 7);

 
f) Prática da justiça social 

“edificarão casas e as habitarão; plantarão 
vinhas e comerão o seu fruto.

22 Não edificarão para que outros habitem, 
não plantarão para que outros comam, porque 
os dias do meu povo serão como os dias da 
árvore, e os meus eleitos gozarão das obras 
das suas mãos até à velhice (Is  65. 21, 22)”;

 
g) Benefícios físicos (Is 35. 6, 7;  Ez 34. 26).
 
Duração do milênio

a) Mil anos (Ap 20. 1-7);
 
b) Eterno, de certa forma Cristo continuará 
reinando por toda eternidade (I Co 15. 24-28).
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 Governo

a) O rei é Cristo (Lc 1. 32, 33; IS 9. 6);
 
b) Soberano perfeito (Sl 2. 9; 72. 9-11);
 

c) Reino Davídico (Jr 30. 9; Ez 34. 23).
 
Governo em israel

a) A realidade ( JR 29. 5, 6);
 
b) União de Judá e Israel (EZ 37. 15-22).

Rei dos gentios

a) Os gentios servindo a Israel (IS 14. 2,3);
 
b) Os Gentios como povo de Deus (JR 3. 17).
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ADORAÇÃO

a) Culto importante (Jo 2. 28, 29);
 
b) Cristo como sacerdote – rei (ZC 6. 12, 13);
 
c) A liderança religiosa de Israel (ZC 13. 8,9);
 
d) Entre os gentios (IS 60. 11; ZC 8. 22, 23).
Existem muitas coisas difíceis de entender no 
milênio, porém, quando nós estivermos na 
glória, vamos “perguntar”, e o Senhor trará um 
esclarecimento por todas as nossas dúvidas!
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eee

eee

CAPÍTULO 7 
OUTROS GRANDES

TEMAS NO APOCALIPSE
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EU DEVO ESTUDAR O APOCALIPSE?

 Esta pergunta aparece sempre entre os cristãos 
hodiernos. Na realidade, existem diversas razões por 
que se deva estudar o grande livro do Apocalipse. Abaixo 
alistaremos algumas que jugo ser mais importantes razões 
porque devemos estudar o livro, veja:

a) O livro do Apocalipse deve ser estudado pelo 
motivo que em seu percurso é uma revelação de 
Jesus Cristo. Esta razão vem direta do Senhor e 
deveríamos estar desejosos para tal situação.

“Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu 
para mostrar aos seus servos as coisas que em 
breve devem acontecer e que ele, enviando por 
intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo 
João” (Ap 1. 1 ARA)

b) O livro do Apocalipse deve ser estudado pelo 
motivo de enfatizar o juízo, a redenção e o reino. 
Não podemos negar que o juízo, a redenção e o 
reino são temas centrais da Bíblia. 

c) O livro do Apocalipse deve ser estudado pelo 
motivo de ele estar repleto de canções, hinos de 
louvores e adoração ao Eterno Deus. As canções 
de louvores descritas no livro enaltecem a pessoa 
de Jesus Cristo e de Deus.

d) O livro do Apocalipse deve ser estudado 
pelo motivo de ele estar repleto de citações ou 
afirmações que apontam para a volta de Cristo, 
veja:
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“6 E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. 
O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu 
anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que 
em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. 
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras 
da profecia deste livro” (Ap 22. 6, 7 ARA).

 O livro do Apocalipse é para os cristãos lerem. Leia 
este importante livro em oração, pedindo ao Espírito Santo 
que te ajude a entendê-lo. 

 Lembre-se: O Espírito Santo é o autor da Bíblia. 
Devemos ler, amar, proclamar o grande livro do Apocalipse.

O autor do apocalipse

 O autor do Apocalipse denominou-se João. 
Encontramos diversos personagens com o mesmo nome de 
“João” na Bíblia, veja:

João Batista

 O precursor de Jesus. Apenas temos narrativas 
imperfeitas e fragmentadas sobre ele nos evangelhos. 

 Era descendente de sacerdotes. O seu pai, Zacarias, 
era um sacerdote da ordem de Ábias (1Cr 24. 10) e a sua 
mãe, Isabel, era das filhas de Arão (Lc 1. 15). A missão de 
João foi objeto de uma profecia (Mt 3. 3; Is 40. 3; Ml 3.1). 
O seu nascimento, que teve lugar seis meses antes do de 
Jesus, foi predito por um anjo. Zacarias, privado da fala 
como prova de que Deus falava a verdade e uma censura à 
sua própria incredulidade, no que se referia ao nascimento 
do seu filho, pôde falar novamente por ocasião da sua 
circuncisão (Lc 1. 64). 
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 Depois disto, nada mais está registrado sobre ele 
durante um período de trinta anos e só é mencionado 
novamente em (Lc 1.80). João era nazireu desde o seu 
nascimento (Lc 1. 15; Mm 6. 1-12). Ele passou os seus 
primeiros anos na região montanhosa de Judá, situada 
entre Jerusalém e o Mar Morto (Mt 3. 1-12). Com o tempo, 
tornou-se numa figura pública e grandes multidões de 
“todas as origens” se sentiram atraídas por ele. A essência 
da sua pregação era a necessidade de arrependimento. 
Denunciou os saduceus e os fariseus como uma “raça de 
víboras” e avisou-os sobre a loucura de se confiar nos 
privilégios externos (Lc 3:8). 

 Como pregador, João era eminentemente prático e 
discriminativo. O amor próprio e a cobiça eram os pecados 
que permaneciam entre o povo. A eles, no entanto, ele 
intimou a que fossem caridosos e tivessem consideração 
pelos outros. Advertiu os publicanos contra a extorsão e 
os soldados contra o crime e a pilhagem. A sua doutrina 
e modo de vida influenciaram todo o sul da Palestina e 
pessoas de todos os lados vinham reunir-se no local onde 
ele se encontrava, nas margens do Jordão. Aí ele batizou 
milhares de arrependidos.

 A fama de João chegou aos ouvidos de Jesus, em 
Nazaré (Mt 3:5) e ele veio da Galileia até o Jordão, a fim 
de ser batizado por João, pois ele era “cheio de justiça”. 
O ministério especial de João terminou com o batismo de 
Jesus, que deveria agora “aumentar”, tal como o rei que 
volta para o seu reino. Contudo, ele continuou por mais 
algum tempo a dar testemunho da messianidade de Jesus. 
Ele chamou a atenção dos seus discípulos para Jesus, 
dizendo: ‘Eis o Cordeiro de Deus’. O seu ministério público 
terminou repentinamente (após cerca de seis meses de 
atividade), quando foi encarcerado por Herodes, a quem ele 
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tinha reprovado, por este estar junto com a mulher do seu 
irmão Filipe (Lc 3:19). Foi encarcerado na extremidade sul 
da Pereia, 14 Km a Leste do Mar Morto, e aí foi decapitado. 
Os seus discípulos, tendo enterrado o corpo, foram contar 
a Jesus o que acontecera (Mt 14. 3-12). A morte de João 
ocorreu justamente antes da terceira Páscoa do ministério 
de Jesus. O próprio Jesus testificou que “ele era a candeia 
que ardia e alumiava” (Jo 5. 35).

JOÃO, O APÓSTOLO AUTOR 
DO APOCALIPSE

 O apóstolo, irmão de Tiago, o “Grande” (Mt 4. 21; Mt 
10. 2; Mc 1. 19; Mc 3. 17; Mc 10. 35). Era um dos filhos de 
Zebedeu (Mt 4. 21) e de Salomé (Mt 27. 56; comp. Mc 15. 40), 
provavelmente o mais novo, tendo nascido em Betsaida. O 
seu pai era, aparentemente, um homem rico (comp. Mc 1. 
20; Lc 5. 3; Jo 19. 27). Ele foi, sem dúvida, treinado em tudo 
o que constituía a vulgar educação destinada aos jovens 
judeus. 

 Quando cresceu, seguiu a profissão de pescador, 
no Lago da Galileia. Quando João Batista começou o 
seu ministério no deserto da Judeia, João, juntamente 
com muitos outros, juntou-se a ele e foi profundamente 
influenciado pelos seus ensinos. Aí ele ouviu o anúncio 
‘Eis o Cordeiro de Deus’ e, imediatamente, a convite de 
Jesus, tornou-se um discípulo, sendo contado entre os seus 
seguidores (Jo 1. 36, 37) durante algum tempo. Ele e o seu 
irmão voltaram, então, para a sua ocupação durante mais 
algum tempo. Jesus chamou-os novamente (Mt 4. 21; Lc 5. 
1-11) e agora eles deixam tudo, ligando-se permanentemente 
à companhia dos seus discípulos. Fez parte do círculo mais 
íntimo (Mt 5. 37; Mt 13. 3; Mt 17. 1; Mt 26. 37). 
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 Ele foi o discípulo amado. Pelo seu zelo e intensidade 
de caráter, foi chamado “Boanerges” (Mc 3. 17). Mas este 
espírito foi domado (Mt 20. 20-24; Mc 10. 35). Quando 
da traição de Jesus, ele e Pedro seguiram Cristo de longe, 
enquanto que os outros fugiram apressadamente (Jo 18. 
15). No julgamento, segue Cristo até à câmara do concílio 
e depois até ao pretório (Jo 18. 16, 19, 28), indo também 
até ao lugar da crucificação (Jo 19. 26, 27). É a ele e a 
Pedro que Maria dá primeiro as novas da ressurreição 
(Jo 20. 2) e são eles os primeiros a ver o que tudo aquilo 
significava. Após a ressurreição, ele e Pedro voltam ao mar 
da Galileia, onde o Senhor se lhes revela (Jo 21. 1, 7). Após 
estes acontecimentos, vemos Pedro e João frequentemente 
juntos (Jo 3. 1; Jo 4.13). 

 Aparentemente, João permaneceu em Jerusalém 
como líder da igreja aí estabelecida (At 15. 6; Gl 2. 9). A sua 
história subsequente não está registrada. Ele não estava em 
Jerusalém, contudo, no momento da última visita de Paulo 
(At 21. 15-40). Parece que se tinha retirado para Éfeso, mas 
não sabemos em que altura. As sete igrejas da Ásia foram 
objeto do seu especial cuidado (Ap 1. 11). Sofreu perseguições 
e foi preso em Patmos (Ap 1. 9), de onde voltou para Éfeso. 
Aí morreu provavelmente em 98 d.C., tendo sobrevivido a 
todos ou quase todos os amigos e companheiros, mesmo 
os dos seus anos mais maduros. Existem muitas tradições 
interessantes sobre João enquanto ele viveu em Éfeso, 
mas a nenhuma se pode atribuir um caráter de verdade 
histórica.
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0S 144 MIL

“Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro 
cantos da terra, conservando seguros os quatro 
ventos da terra, para que nenhum vento soprasse 
sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore 
alguma.

2 Vi outro anjo que subia do nascente do sol, 
tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande 
voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado 
fazer dano à terra e ao mar,

3 dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o 
mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os 
servos do nosso Deus.

4 Então, ouvi o número dos que foram selados, 
que era cento e quarenta e quatro mil, de todas as 
tribos dos filhos de Israel:

5 da tribo de Judá foram selados doze mil; da tribo 
de Rúben, doze mil; da tribo de Gade, doze mil;

6 da tribo de Aser, doze mil; da tribo de Naftali, 
doze mil; da tribo de Manassés, doze mil;

7 da tribo de Simeão, doze mil; da tribo de Levi, 
doze mil; da tribo de Issacar, doze mil;

8 da tribo de Zebulom, doze mil; da tribo de José, 
doze mil; da tribo de Benjamim foram selados 
doze mil” (ARA).
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 Caro leitor, você já deve estar ciente do que se trata 
este tema no livro. Este tema que vamos relacionar em 
nosso estudo “ninguém” ainda conseguiu chegar a um 
consenso, e nem entre eruditos, escatologistas e mestres.
 
 Sendo assim, acho importante dizer que não seria um 
“desconhecido” que solucionaria o “problema”, contudo 
vamos tentar auxiliar de alguma forma os nossos leitores. 

 O tema dos 144 mil aparece também em (Ap 14. 1-4), 
perfazendo um total de duas vezes que aparece no livro.  

 No início do texto do capítulo 7, o apóstolo João vê ou 
observa “quatro anjos” em pé nos quatros cantos da terra. 
Esta ação (v. 1) deixa claro que esta atitude do “anjo” é para 
que não aconteça execução dos ventos, mesmo que sobre 
o mar ou sobre a terra. É muito possível que isso aconteça 
com uma finalidade de evitar efeitos devastadores na terra.

 A Bíblia descreve o aparecimento de outro “anjo” (v. 
2), esse último que apareceu ordena aos quatro primeiros 
que permaneçam com tal ação, isto é, “segurem” os ventos.

“... o selo do Deus vivo” (v. 2)

 O termo “selo” ganha uma amplitude tremenda em 
diversos sentidos em língua portuguesa, veja:

1. Grande cunho (ou matriz) sobre o qual estão 
gravados, em côncavo, a figura, as armas ou a 
marca simbólica de um Estado, de um soberano, 
de uma instituição, etc., e que se aplica sobre 
documentos para autenticá-los ou validá-los.
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2. Estampilha postal adesiva, geralmente 
retangular, que comprova o pagamento das taxas 
de transporte. 

3. Qualquer coisa que mantém algo fechado ou 
em segredo. 

4. Cunho, distintivo, marca, sinal. 

5. Marca de fábrica, em certas obras” (Micheles).

 No texto grego, temos o substantivo sfragi,da 
sphragída, que aparece mais de dez vezes no Novo 
Testamento, com mais frequência no livro do Apocalipse, 
que só no capítulo seis aparece seis vezes.

 O termo grego sfragi,da sphragída, em sentido literal, 
significa “selo”, “anel” ou “sinete” e, também, pode alcançar 
o sentido figurativo de “aquilo que se confirma”.

 Alguns expoentes entendem que já na época do 
apóstolo João o selo tinha correlação com a marcação do 
gado ou até mesmo de uma tatuagem de escravos e/ou 
soldados. De uma forma ou de outra, o selo indicava que o 
selado pertencia a quem o selou.

“... cento e quarenta e quatro mil” (v. 4)

 144 mil? É uma totalidade de judeus? Ou uma 
totalidade de gentios cristãos (Israel de Deus)? Eis aí um 
“problema” em questão.

 Mas quem serão estes? Bom, antes das “discussões” 
devidas, devemos salientar duas verdades nestes 144 mil, 
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veja:
a) Serão assinalados por precaução, contra os 
ventos da destruição, que sugeria na descrição 
dos próprios capítulos;

b) Serão verdadeiros servos do Deus Altíssimo, 
com um serviço genuíno a Deus e à sua obra. 
Estas duas realidades estão claras no texto.

A posição literal no texto que é aplicada aos judeus
 
 No Brasil, o autor, pesquisador no assunto, que 
defende esta ideia de que os 144 mil sejam judeus em sentido 
literal, é o pastor Severino Pedro da Silva, em sua obra 
“Apocalipse, versículo por versículo” (p. 101). Contudo, o 
mestre Severino Pedro colocou também outras teorias em 
sua grande obra. 

Dentre tantas justificativas 
apresentadas pelo mestre Severino 
Pedro, vejo a posição dele em dizer que 
os judeus selados apresentados no texto 
estão bem distintos de uma multidão 
de gentios no próprio capítulo, isso 
realmente está bem claro no texto. Na 
obra que citei, o mestre Severino cita 
outras justificativas interessantes. 
Outro autor que “pende” para o 
outro lado da “moeda” é o Dr. Leon J. 
Wood, em sua grande obra: “a Bíblia 
e os eventos futuros” editado pela 
Imprensa Batista Regular (p. 151).



zManual de Escatologia Explicada

178

 A posição figurada no texto que é aplicada aos judeus 
e gentios em conjunto

 Em contrapartida ao posicionamento de muitos, 
inclusive do mestre Severino Pedro, existe um segundo 
posicionamento a esse respeito, que por sua vez é totalmente 
oposto ao primeiro. 

 A segunda posição acredita em uma interpretação 
figurada aplicada aos 144 mil. No segundo 
posicionamento, os 144 mil deverão ser interpretados 
como totalmente simbólicos e representam uma 
totalidade de salvos gentios e/ou gentios e judeus 
crentes no período sombrio da grande tribulação.

 O que está claro é que esses 144 mil serão assinalados 
(se converterão a Cristo) no período sombrio da grande 
tribulação, provavelmente na primeira metade da 
tribulação, porque alguns têm sustentado que o selo 
não significa necessariamente que se converteram com 
esses selos, e sim indica a identificação daqueles que se 
converterem a Cristo neste período da tribulação. 

Minha modesta opinião
 Ao meu “grosso” modo de ver esse caso no Apocalipse, 
ele está “longe” de ser resolvido, por quê? Pelo motivo de 
os dois exemplos que alistei, literal e figurado, do texto da 
referência, têm certa coerência. 

a) As duas multidões nesse capítulo estão 
cuidadosamente separadas, embora os destinos 
respectivos também, já que a segunda mostra-se 
salva;
b) Refere-se aos judeus, são alistados doze mil de 
cada tribo;
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c) Os 144 mil serão judeus convertidos no período 
sombrio da grande tribulação, estes pregarão o 
evangelho do reino.

 Confesso, particularmente, que não estou convencido 
desse posicionamento, e você, leitor? Está convencido 
disso? De qualquer jeito, estão aí os dois posicionamentos. 
Há quem diga que os 144 mil representam todos os judeus 
salvos a partir de Cristo.
 
“... de todas as tribos e povos” (v. 4)

A lista das tribos apresentada aqui é diferente das duas 
principais no Antigo Testamento, veja:

APOCALIPSE 7. 1-8

Judá (v. 5);
Rubem (v. 5);
Gade (v. 5);
Aser (v. 6);
Naftali (v. 6);
Manassés (v. 6);
Simeão (v. 7);
Levi (v. 7);
Issacar (v. 7);
Zebulom (v. 8);
José (v. 8);
Benjamim (v. 8).

VEJA AS LISTAS DE (GN 49. 1; EZ 48.1)

 Sem querer apontar o significado de nomes ao sentido 
escatológico, vamos colocar abaixo um resumo histórico de 
cada tribo. 
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 Em minha opinião, não acho satisfatório querer 
sustentar números e nomes das tribos no sentido 
escatológico.

Judá (v. 5)

 O patriarca Judá, quarto filho de Jacó e Leia (Lc 3. 
33; Hb 7. 14). Em (Lc 1. 39, Hb 7. 14 e Ap 5. 5; Ap 7. 5), 
esta palavra refere-se à tribo de Judá. O nome teve origem 
nas palavras de elogio de Leia para com o Senhor, quando 
do nascimento de Judá: “Esta vez, louvarei ao Senhor. Por 
isso, chamou o seu nome Judá” (Gn 29. 35).

 Foi Judá que interveio a favor de José, para que a sua 
vida fosse poupada (Gn 37. 26, 27). Foi ele quem chefiou os 
negócios da família. “Prevaleceu sobre os seus irmãos” (Gn 
43. 3-10; Gn 44. 14; Gn 46. 28; 1 Cr 5. 2). Pouco tempo após 
a venda de José aos ismaelitas, Judá foi morar para os lados 
de Adulão, onde casou com uma mulher cananeia. Após 
a morte da sua mulher, ele voltou para a casa de seu pai, 
onde exerceu grande influência sobre o patriarca, tendo um 
papel ativo nos acontecimentos que conduziram à ida de 
toda a família para o Egito. Nada se sabe mais dele, até ao 
momento em que recebe a benção de seu pai (Gn 49. 8-12).

Rubem (v. 5)
 Filho mais velho de Jacó e Leia (Gn 29. 32). A sua 
conduta pecaminosa descrita em (Gn 35. 22) trouxe sobre 
ele a maldição do seu pai moribundo (Gn 48. 2). Mostrou-
se bondoso para com José e tentou salvá-lo quando os seus 
outros irmãos buscaram matá-lo (Gn 37. 21, 22). Deu como 
garantia a sua vida e a dos seus filhos quando Jacó se recusou 
a deixar ir Benjamim com eles para o Egito. Depois que Jacó 
e a sua família foram para o Egito (Gn 49. 8), não mais é 
mencionado, para além do que está escrito em (Gn 49. 3, 4).
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Gade (v. 5)

 O sétimo filho que Jacó teve de Zilpa, a serva de Leia, 
e irmão de Aser (Gn 30. 11-13 e Gn 46. 16,18). Nalgumas 
versões, em (Gn 30. 11), as palavras: “Vem uma turba e 
chamou o seu nome Gade” deveriam ser traduzidas por: 
“Com sorte (“afortunado”) e chamou o seu nome Gade”, ou 
“Vem a sorte e chamou o seu nome Gade.” 

 A tribo de Gade, durante a marcha pelo deserto, 
situava-se, juntamente com Simeão e Rúben, a sul do 
tabernáculo (Ne 2. 14). As tribos de Rúben e Gade, no 
seguimento da sua história, prosseguiram a atividade dos 
patriarcas (Ne 32. 1,5). 

 A porção atribuída a Gade ficava a leste do Jordão 
e incluía metade de Gileade, uma região de grande beleza 
e fertilidade (Dt 3. 12), que a leste fazia fronteira com o 
deserto árabe, a oeste com o Jordão (Js 13. 27) e a norte 
com o rio Jaboque. Incluía, assim, todo o vale do Jordão 
até ao Mar da Galileia, onde, então, estreitava. Esta tribo 
era cruel e dada à guerra, eram “varões valentes, homens 
de guerra para pelejar, armados com rodela e lança; e seus 
rostos eram como rostos de leões e ligeiros como corças 
sobre os montes” (1 Cr 12. 8 e 1Cr 5. 19-22). Barzilai (2 Sm 
17. 27) e Elias (1Rs 17. 1) eram desta tribo. Foram levados 
em cativeiro por Tiglath-Pileser III ao mesmo tempo que as 
outras tribos do norte (1 Cr 5. 26), e no tempo de Jeremias 
(1Cr 49.1) os amonitas habitavam nas suas cidades.
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Aser (v. 6)
  distribuição da palestina entre as 12 tribos, Aser 
recebeu a faixa costeira fértil a norte do Monte Carmelo 
até Sidon (Js 19. 24-31). No entanto, a tribo conquistou 
e ocupou o seu território apenas parcialmente, e nunca 
foi capaz de expulsar os habitantes de Acco, Tiro, Sidon 
e outras cidades fenícias e canaanitas (Jz 1. 31). As suas 
terras eram propícias para o cultivo de oliveiras, que parece 
ser referido na bênção profética de Moisés concedida a esta 
tribo (Dt 33. 24). A Tribo de Aser não se juntou na luta 
contra Hazor no tempo dos juízes (Jz 5. 17).

Naftali (v. 6);

Manassés (v. 6);

Simeão (v. 7);

Levi (v. 7);

Issacar (v. 7);

Zebulom (v. 8);

José (v. 8);

Benjamim (v. 8).

Considerações finais sobre os 144 mil

a) Em minha opinião, não existe uma interpretação 
“fechada” para tal texto;
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b) Contudo, o posicionamento de que os 144 mil 
referem-se aos judeus assinalados, seja coerente;

c) Eles não serão contaminados, serão virgens 
(espirituais), seguirão ao cordeiro e serão como 
primícias (Ap 4. 2-4); 

d) Durante o período sombrio da grande 
tribulação, eles não concordarão com a idolatria 
impregnada pelo governo do anticristo;

e) Serão fiéis em sua plenitude a Jesus Cristo 
neste período;

f) O Apocalipse cita os 144 mil em duas ocasiões 
(7. 1-4; 14. 1-4).

JOÃO ‘COME’ O LIVRINHO
APOCALIPSE 10. 1-11

“E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido 
de uma nuvem; e por cima da sua cabeça estava 
o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés, 
como colunas de fogo;
2 e tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé 
direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra;

3 e clamou com grande voz, como quando brama o 
leão; e, havendo clamado, os sete trovões fizeram 
soar as suas vozes.

4 E, sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, 
eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu, que 
dizia: Sela o que os sete trovões falaram e não o 
escrevas.
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5 E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra 
levantou a mão ao céu

6 e jurou por aquele que vive para todo o sempre, 
o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que 
nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria 
mais demora;

7 mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando 
tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de 
Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.

8 E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar 
comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da 
mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre 
a terra.

9 E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E 
ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo 
o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.

10 E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o; e 
na minha boca era doce como mel; e, havendo-o 
comido, o meu ventre ficou amargo.

11 E ele disse-me: Importa que profetizes outra 
vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis”.

 Este texto, pertence a um interlúdio (texto que se 
intercala entre diversas partes de uma longa composição) 
entre a sexta trombeta, tocada em (Ap 9. 13) e a sétima 
trombeta, tocada em (Ap 11. 15).
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“... anjo forte”

 Alguns comentaristas têm opinado que seja Jesus. 
Mais será que é Jesus mesmo? Ou uma personificação e/
ou ainda talvez signifique outro anjo especial?  

   No grego “anjo forte” é a;ggelon ivscuro.n angelon 
iskhyron, “forte” é a tradução do adjetivo “iskhyron” 
que indica: “forte”, “capaz” e “poderoso”. Neste caso, pelo 
emprego do termo, posso concluir que esse personagem 
é um grande agente ou um “agente especial” em poder e 
glória. 

 O leitor (a) deve observar que esse mesmo termo 
aparece em (Ap 5. 2), podendo ser ou não o mesmo. 
Bom, o que fica claro no texto em foco é que esse “anjo” é 
“capaz”, “poderoso”, isto fica muito claro, resta saber quem 
realmente ele é. 

 Os motivos para que ele (‘anjo forte’) seja cristo

a) Segundo o mestre Severino Pedro, o qual 
observa um detalhe importante. Severino, em 
sua obra já citada, diz que a palavra “outro anjo”, 
aparece unicamente nestas passagens listadas 
(7. 2; 8. 3-5; 10. 1; 14. 15; 18. 1). Talvez indicando 
“outro” da mesma espécie;

b) A expressão “outro anjo” indica a presença de 
Cristo na grande tribulação;

c) A frase “anjo forte” indica a presença de Cristo 
ou de Deus na grande tribulação em forma 
angelical.
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Minha modesta opinião

 Apesar de todas as justificativas apresentadas 
acima e de que até o Dr. Shedd também cita que alguns 
comentaristas que apresentam este “anjo” como sendo 
Jesus, embora o mesmo Dr. Shedd não deixe claro quem 
ele acha quem realmente seja esse “anjo”. Contudo, ao meu 
“grosso” modo de ver, dizer que esse “anjo forte” seja Jesus, 
não seria uma interpretação plausível, por quê?

 No texto de (Ap 5. 2), também temos a expressão 
“anjo forte”, veja:

“E vi um anjo forte, bradando com grande voz: 
Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 
selos?”

 Esse “anjo forte” em particular citado aqui pode 
referir-se a Cristo? É claro que não. De acordo com muitos, 
inclusive na opinião do mestre Severino Pedro, essa descida 
se dará em plena tribulação, sendo assim, devo concluir 
que mesmo segundo a opinião do pré-tribulacionismo, 
pós-tribulacionimo, Cristo não descerá neste período, mas 
descerá ou antes, ou depois da tribulação. Portanto, quem 
quiser opinar dizeendo que esse “anjo forte” seja Cristo, 
que digam, eu particularmente não vejo provas suficientes. 

Anjo forte - Apocalipse 10:1

Vestido de uma nuvem

 Arco celeste

   Rosto do ‘sol’
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“... vestido de uma nuvem”

 Nesse caso, o “anjo” em foco está envolto em uma 
nuvem. Alguns sustentam que isto indica o simbolismo do 
julgamento divino. Porém, posso concluir que este aspecto 
é glorioso! Por quê? Porque sua veste é uma nuvem, coisa 
gloriosa. Além disso, veja outras frases gloriosas:

a) Arco celeste por cima de sua cabeça;

b) O seu rosto como o sol;

c) E os seus pés como colunas de fogo.

“... livrinho aberto”

 De começo, não acredito em um livro literal. O termo 
grego é biblari,dion biblaridion, diminutivo de “biblos”, 
isto é, “livrinho” talvez seja uma mensagem “menor” ou até 
mesmo mais curta. 

 Neste caso em foco existe uma orientação dada pelo 
“anjo forte” para que o apóstolo João “comesse” o livrinho, 
como? Fica claro que este “comer” que deveria ser praticado 
pelo apóstolo João é meramente figurativo. O “anjo” ainda 
fala com o apóstolo João que a princípio  o “livrinho” 
(mensagem) seria doce como o mel, porém depois amargo 
e realmente isto aconteceu com o apóstolo João. 

 Está claro que isto significa uma mensagem, resta 
saber que mensagem seria esta. Sendo assim, pode haver 
algumas possibilidades, veja:

a) Representa apenas a visão dada no capítulo 11, 
a das duas testemunhas;
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b) Representa a visão do capítulo 12, onde temos: 
a mulher, e o dragão, e o menino, e Miguel e a 
semente da mulher;

c) representa uma visão pra João pregar ou 
anunciar os juízos de Deus.

Minha modesta opinião

 Estou convencido de que este “livrinho” representa 
uma mensagem, agora, que mensagem seria esta? 
Realmente não sei que mensagem seja essa. De qualquer 
forma, parece que seja uma amostra de uma mensagem 
triste envolvendo calamidade. 

 O apóstolo João sentia grande alegria em receber a 
mensagem divina, talvez esta minha afirmação represente 
a frase “doce como mel...”, isto é, a princípio, a alegria 
de receber a mensagem (eu não sei que mensagem seja 
esta) aos povos, línguas e nações, aí, aparece o “amargo”, 
como assim? A mensagem de juízo seria uma mensagem 
“amarga”? Ou não é? Diga-me?

Outras considerações no texto

a) O “anjo forte” descrito no texto em foco não 
pode ser afirmado com 100% de certeza de que 
seja realmente Jesus;

b) Os amparados, descritos no versículo 1, 
mostram-nos sua grande autoridade celestial;

c) O “livrinho” é uma mensagem. Eu não sei que 
mensagem seja;
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d) O “anjo forte” que aparece no texto com um pé 
no mar e outro na terra poderá estar indicando 
um paradoxo ao “poder” da besta que sobe do mar 
(Ap 13. 1) e a besta que sobe da terra (Ap 13. 13);

e) Os sete trovões no texto podem referir-se a uma 
forma de avisos gerais, pois isto fica claro aqui (8. 
5; 11. 19; 16. 18);

f) De certa forma, o apóstolo João ainda continua 
a profetizar  a muita gente, povos e nações, através 
de seus escritos.

AS DUAS TESTEMUNHAS
APOCALIPSE 11. 1-12

 O capítulo 11 do Apocalipse é um dos mais discutidos. 
Por se tratar de uma série de dificuldades. 

“...cana semelhante a uma vara...”. (v. 1) 

 Praticamente todas as versões usam o termo “cana”, 
exceto ARA (Almeida Revista Atualizada), que usa o termo 
caniço. 

 Uma “cana” ou “caniço” era simplesmente qualquer 
objeto cilíndrico arredondado. No original o termo é “ka/
lamov, kalamos”, servia como uma vara de medição, de 
acordo com os eruditos, esta “cana”  poderia ter sido um 
cana que crescia na orla do Mediterrâneo e no vale do 
Jordão. Ela crescia em regiões pantanosas, e podia chegar 
até 6, 5 metros de altura. Os termos ainda aparecem em 
vários outros lugares do NT (Mt 11. 7, 27. 29). 
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“... O templo de Deus...” (v. 1)

 Em ARC (Almeida Revista Corrigida), o termo 
“templo” é equivalente ao termo “santuário” em ARA. 
Qualquer que seja o termo em Português, têm se encontrado 
diversas especulações aqui. 

 O texto aqui diz que existe um templo, mas que templo 
é este? Já que no local onde deveria está o templo existe 
uma Mesquita? O templo só deverá ser reconstruído com 
um amplo acordo entre Árabes e Judeus e quem conseguirá 
estabelecer esse acordo?

 Conheça os principais pensamentos teológicos

a) Que este templo será apenas  um santuário com 
a participação do povo Judeu antes do fim, para 
tal interpretação ver (Rom 11. 26, Mt 23. 39);

b) Que este templo é apenas uma simbologia da 
presença de Deus, protegendo e inspirando o seu 
povo, para esta interpretação ver (1 Co 3. 16, Ef 2. 
21);

c) Que este templo será um templo reerguido 
durante a grande tribulação, profanado pelo 
anticristo, e usado durante o milênio no reinado 
de Cristo na terra.

Minha modesta opinião

 Não existem provas concretas de que as duas 
testemunhas sejam Elias e Enoque, Moisés e Elias ou 
outros personagens do AT. 
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 As duas testemunhas apresentam semelhanças com 
Enoque e Elias, isso não pode ser deixado de lado.

“... Profetizarão”

 As duas testemunhas estarão vestidas de saco, que era 
uma vestimenta tradicional usada pelos profetas de grande 
poder, o profeta Elias (2 Re 1. 8),  era uma vestimenta 
normal de profeta.

“... mil duzentos e sessentas dias”

 Essa contagem é harmonizada com o profeta Daniel: 
1260 dias = 42 meses = 3 ½. Esse período é equivalente 
a uma metade da semana de Daniel (Dn 9. 27, 12. 7), 
possivelmente a segunda metade da semana, de acordo 
com a harmonia (Ap 11. 3 com 12. 6), 1260 dias aponta para 
o mesmo período, isto é, um tempo (um ano), tempos (dois 
anos), e metade de um tempo (meio ano), indicando uma 
metade da semana, três anos e seis meses.

“... as duas testemunhas morrerão” (v. 7)

d) Os seus corpos ficarão expostos na praça, 
possivelmente na cidade de Jerusalém (v. 8);

e) Haverá alegria por motivo da morte das duas 
testemunhas (v. 10);

f) Após três dias e meio ressuscitarão (v. 11);

g) Haverá medo em todo o mundo, talvez 
provocado pelas informações fornecidas pela  
televisão (v. 11);
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h) Haverá um  grande terremoto e matará 7 mil 
pessoas, o terremoto será em Jerusalém (v. 12). 
Com o tal acontecimento haverá grande terror 
nos moradores da cidade e até em todo o mundo. 

A MULHER E O DRAGÃO
APOCALIPSE 12. 1-16

 “Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher 
vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 
doze estrelas na cabeça,

2 que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, 
sofrendo tormentos para dar à luz.

3 Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão, 
grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e, nas 
cabeças, sete diademas.

4 A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, 
as quais lançou para a terra; e o dragão se deteve em frente 
da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o 
filho quando nascesse.

5 Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as 
nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para 
Deus até ao seu trono.

6 A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia 
Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 
mil duzentos e sessenta dias.

7 Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram 
contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos;
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“... viu-se”

 No original temos o verbo w;fqh ôphthê, conjugado no 
aoristo passivo na terceira pessoal do singular. O “tempo” 
aoristo é meio “complicado”, mas geralmente é traduzido 
como uma ação já realizada. Nesse caso, “ele viu”, como 
está na voz passiva “viu-se”, na voz passiva o sujeito sofre a 
ação verbal. A meu ver meio impessoal, sendo assim temos 
duas possibilidades, veja:

a) Não foi João somente testemunha da visão;

b) Na época da visão no futuro será um sinal 
evidente a todos. Dependendo do contexto, o 
verbo será traduzido de outras formas (Mt 17. 3; 
Mc 9. 4; Lc 24. 34). 

“... sinal no céu”

 O termo “sinal” em língua portuguesa possui uma 
gama de sentidos, veja:

1. Tudo o que possibilita conhecer, reconhecer, 
adivinhar ou prever alguma coisa. 

2. Indício, marca, vestígio. 

3. Cicatriz, qualquer marca trazida do ventre 
materno. 

5. Mancha na pele. 

6. Demonstração exterior do que se pensa, do que 
se quer; aceno, gesto. 
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7. Marca que se põe na roupa. 
8. Etiqueta, letreiro, marca, rótulo. 
9. Ferrete. 10. Assinatura. 
11. Firma do tabelião ou oficial público. 

 O sinal, com certeza está ligado a algum tipo de 
maravilha expressa, celestial e contendo diversos fatores, 
tais como: uma imagem, uma realização, acontecimento 
invisível. No presente texto, o apóstolo João vê um “grande 
sinal” algo espantoso. 

“... mulher”

 Quem é essa mulher? Quem ela representa? Significa 
Maria? Ou uma igreja? Neste particular existem até três 
posicionamentos, veja:

a) Posicionamento da igreja católica:

 Na nota de rodapé da Bíblia das Edições Paulinas de 
1989 (p. 1349), encontramos tal afirmação:

“Esta mulher representa a imaculada mãe de 
Cristo e dos homens...” 

 Sendo assim, para a igreja católica, esta “mulher” 
representa Maria.

b) Posicionamento de Donald Richardsom:

Este e outros interpretes do Apocalipse, acham 
que esta “mulher” representa a igreja, sendo 
assim, Cristo nasceu da igreja, porque no texto 
nascera da “mulher”.
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c) Posicionamento da maioria:

 Quase que todos os teólogos seguem a mesma linha 
de interpretação, que essa “mulher” represente a nação de  
Israel, são eles:

 Severino Pedro (apesar de ele não discordar deste 
posicionamento);

 H. E. Dana (escritor americano);

 Dr. Russel Shedd, entre outros.

Minha modesta opinião

 É evidente que o meu posicionamento, opinião não 
pode de maneira nenhuma ser comparado com os escritores 
já consagrados alistados acima. Contudo, vou acrescentar 
meu posicionamento do texto.

 Nessa parte do livro, não é a primeira vez que aparece 
o termo “mulher” (2. 20; 12. 1; 17. 4; 21. 9).
 
 Acho pouco provável que esta “mulher” no texto em 
foco representa a igreja, e isso falo por uma questão básica: 
a igreja não é uma “mulher”, mas uma virgem ou noiva (2 
Co 11. 2). Talvez, a referência à mulher neste texto seja em 
virtude da nação de Israel, que através desta veio o Messias. 
Jesus veio dos judeus (Rom 9. 5). 

 Fica claro que a vestimenta desta “mulher” é 
totalmente diferente dos demais textos seguintes, veja:
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a) “vestimenta do sol” (Ap 12. 1);
b) “vestimenta de púrpura” (Ap 17. 4);
c) “vestimenta de linho finíssimo” (Ap 18. 14).

“... sol”
 E que vestimenta! O termo “sol” aparece com muita 
frequência em toda a Bíblia, tanto no sentido figurado como 
no sentido literal. 

 Nesse caso em foco, indica, basicamente, algo 
radiante. Isso se equivale a estar revestido de luz, por quê? 
Deus é um “sol”, aí fica claro na exposição bíblica (Sl 84. 11). 
Na Bíblia existem ainda outras afirmações sobre o “sol” e 
“luz” (Sl 104. 2; Ml 4. 2), sendo assim, a figura impregnada 
no texto ganha duas possibilidades, veja:

a) Representa a grande glória de Israel, sendo 
elevada pelo próprio Deus, para trazer o Messias;

b) Representam os judeus na grande tribulação 
que retornariam ao Messias, Jesus, sendo assim 
terá proteção especial;

 Para finalizar o simbolismo do “sol”, “estrelas” e 
“lua” devem colocar em paralelo o seguinte texto do Antigo 
Testamento, veja:

“5 Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos; por isso, 
o odiaram ainda mais.

6 Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive:

7 Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se 
levantou e ficou em pé; e os vossos feixes o rodeavam e se 
inclinavam perante o meu.
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8 Então, lhe disseram seus irmãos: Reinarás, com efeito, 
sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso 
tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas 
palavras.

9 Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: 
Sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam 
perante mim.

10 Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai 
e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso, viremos, 
eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em 
terra? ” (Gn 37. 5-10).

“... dores de parto”

 Para uma questão mais profunda, vejamos uma 
tradução literal do texto:

kai.   evn   gastri. 
E  em [o] ventre

e;cousa(  kai.   kra,zei 
Achando e  ela estava gritando

wvdi,nousa       
Estando com as dores de parto

kai.    basanizome,nh 
E  sendo torturada [finalidade]

tekei/nÅ
Parir



zManual de Escatologia Explicada

198

 Observe a “seriedade” da mulher em foco. Podemos 
concluir o seguinte: que a mulher é uma espécie de “sacrifício 
vivo”. A tormenta foi com uma finalidade exclusiva de o 
Messias nascer, veja os textos:

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos 
deu; e o principado está sobre os seus ombros; e 
o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Is 9. 6).

“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre 
milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor 
em Israel, e cujas origens são desde os tempos 
antigos, desde os dias da eternidade” (Mq 5. 2).

 Existem descrições claras em toda a Bíblia em 
referência de como os profetas na nação de Israel passaram 
por aflições diversas e a nação como um todo.  Israel sofreu 
as “dores de parto” para trazer o Messias ao mundo, que é 
Jesus Cristo. Porém, mesmo diante desta grande “ânsia” 
que durante séculos tem passado a nação, as escrituras 
narram de como Deus os elevou; primeiro, para trazer ao 
mundo o Messias, o redentor universal, o prometido em 
todo o Antigo Testamento. Segundo, na futura glória da 
nação de Israel, como cabeça de todas as nações. Portanto, 
isto no texto já se cumpriu, vem se cumprindo e se cumprirá 
em sua totalidade.

“... dragão vermelho”

 O substantivo “dragão” no singular aparece 19 vezes 
em ARC e 17 vezes em ARA. Já o substantivo no plural 
aparece apenas em ARC quase 20 vezes. Com certeza, o 
termo “dragão” aparece com mais frequência no livro do 
Apocalipse. 
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 O termo “dragão”, em grego é dra/kwn drakôn, tem 
o sentido nas escrituras de: serpente ou leviatã. O termo 
grego também aparece na versão dos LXX, a septuaginta 
(Ex 7. 9; Sl 103. 26). Essa afirmação não é para se assustar, já 
que alguns povos antigos tinham muitas representações de 
“dragões”. Os Cananeus, por exemplo. Por que vermelho? 
Representa figuradamente a cor “de sangue”, “de fogo” ou 
de “violência”. O “grande dragão vermelho” será um ser 
violento ou totalmente violento no que tange sua grande 
atuação em destruição.

“... sete cabeças e dez chifres”
Meu Deus... “sete cabeças...”? Chifres... 

 Curiosamente, a “besta” que sobe do mar no capítulo 
seguinte, também possuirá “sete cabeças e dez chifres”.

“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 cabeças, sete diademas ” 
(Ap 12. 3). 
“E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir 
do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez 
chifres, e, sobre os chifres, dez diademas, e, sobre 
as cabeças, um nome de blasfêmia” (Ap 13. 1).

“Cabeça” na Bíblia muitas vezes fala de “domínio”, 
por exemplo: quem é a cabeça da igreja? Ou seja, 
quem domina a igreja? (Ef 1. 22; 4. 15).

 Neste caso em foco, acho plausível interpretar a 
simbologia do “dragão” como tendo “sete cabeças” como 
equivalente a tendo grande sabedoria para “dominar” no 
período sombrio da grande tribulação e fazer articulações 
do engano. “Sete” seria como uma imitação da perfeição do 
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eterno Deus. Já os “chifres” representam simbolicamente 
“grande poder” no período sombrio da grande tribulação, 
por quê? Talvez uma espécie de “poderio” numérico ou 
escritórios monitorados pelo anticristo.

“... sua cauda”

 O que seria isto? Qual o significado? No decorrer do 
capítulo, o autor intercala uma visão que lhes fora dada, 
passado – presente (o tempo presente no caso dele, João). 
Sendo assim, “cauda” pode mesmo ter sentido figurado 
de alguma atuação de “dragão” no passado e/ou alguma 
alusão a Satanás no passado, convencendo alguns anjos a 
lhes seguirem, já que “arrastava” em grego vem do verbo 
“syrô”, que tem sentido de:

a) Puxar para fora (At 8. 3);
b) Levar atrás (Ap 12. 4).

 Se essa interpretação estiver correta, indica que um 
terço dos anjos seguiu o “dragão” no momento da rebelião 
e na ocasião foram expulsos do céu, agora, o que realmente 
João pretendia ou o texto pretende dizer é difícil de saber. 

 Existem alguns comentaristas que apostam na 
interpretação da frase: “... cauda arrastou uma terça parte 
das estrelas” como que indicando que na grande tribulação 
haverá uma chuva de meteoros, contudo, se assim for, 
o agente principal será o “dragão” (Satanás), mas no 
Apocalipse fica claro que no período da grande tribulação 
todos os fenômenos da natureza, juízos, fenômenos 
tropicais, articulações na ecologia, pragas e pestes de forma 
geral, todas estas coisas estarão sob domínio do eterno 
Deus, portanto, esta interpretação é pouco provável. 
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 Particularmente falando, acho que o “dragão” usou 
de muita astúcia para convencer aqueles anjos no passado. 

“... lançou para terra”

 Aqui existem algumas considerações que devo fazer. 
O “dragão” em foco representa Satanás, o Diabo (v. 9), 
no passado ele queria se assentar na cadeira de Deus (Ez 
28. 2). A Bíblia também mostra que no passado ele queria 
ser semelhante ao Altíssimo (Is 14. 14). Se a referência do 
profeta Isaías for mais ou menos geográfico, o seu local de 
atuação estaria localizado na parte norte do céu (Is 14. 13). 
Como o “dragão” fora frustrado em seus planos, armou 
uma investida abrindo uma “cratera” nos exércitos celestes, 
conquistando a “terça parte” dos anjos, a partir daí, esta 
“terça parte” de anjos caídos teve destinos diferentes (ver 
volume 01, a pergunta anjos caídos x demônios).

 Essa “parte” lançada na terra citada no texto pode 
ser uma referência aos demônios que hoje habitam nas 
potestades do ar, na “terra” representa uma atuação mais 
severa e atuante porque no período sombrio da grande 
tribulação o próprio “dragão” será lançado na terra. 

“... o menino”

 O “menino” neste texto representa Cristo. Por quê? 
Por várias razões plausíveis, veja:

a) Cristo nasceu para reinar, isso fica claro na 
exposição da Bíblia (Gn 3. 15; Sl 2. 9);

b) Foi “arrebatado para...” uma alusão clara à  
ascensão de Cristo (Mc 16. 19; At 1. 9);
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c) No versículo 11 cita o “sangue do cordeiro”, isto 
é, sua morte. Portanto, está claro que o menino é 
Jesus.

“... a mulher fugiu para o deserto”

 A “mulher” já se sabe que é a nação de Israel. Agora, 
o que representa a frase: “fugiu para o deserto”? Esta 
linguagem fala de um local preparado pelo Eterno Deus 
para Israel no período sombrio da grande tribulação. 
Alguns intérpretes até arriscam em afirmar que esse local 
será nas proximidades do mar morto. O que fica claro é 
que essa será uma área reservada por Deus neste período. 
A área reservada servirá de refúgio e fortaleza contra as 
investidas do “dragão” e da face do destruidor (Is 16. 4). 

 A Bíblia deixa bem claro que um grupo de Israelitas 
será perseguido pelos exércitos do anticristo nos últimos 
três anos e meio da grande tribulação. O texto Bíblico 
apresenta uma ferramenta de destruição e perseguição à 
nação Israelita. Os detalhes desta peleja encontraremos 
nos versículos 13-17.
 

Considerações finais do texto em foco

a) No texto em foco Miguel entra em cena. Alguma 
batalha travada entre Miguel e o dragão citado no 
texto em foco, outras passagens o citam, vejam: 
(Dn 10. 13, 21; 12. 1; Jd 9). O arcanjo Miguel tem 
importância fundamental tanto no judaísmo 
como no cristianismo.
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b) A batalha se dará no céu. Ou é uma referência 
ao passado ou o mais provável que seja mesmo 
uma disputa na potestade do ar, local de habitação 
do dragão hoje, já não podemos entender essa 
batalha como na presença de Deus em que tudo 
é santíssimo. O dragão no primeiro momento 
habitava na glória, depois da rebelião veio 
precipitado para os ares (local dele em nossos dias). 
Agora, nem no céu (potestade do ar) ficará mais, 
será precipitado no período sombrio da grande 
tribulação para a terra, sua “vida” foi ser precipitado.

c) O “dragão” é o diabo. Na Bíblia encontramos 
diversas citações. Quando usada como nome 
próprio, a palavra hebraica assim traduzida leva 
o artigo “o adversário” (Jó 1. 6-12; Jó 2. 1-7). No 
Novo Testamento é usada como intercambiável 
com Diabolos, ou o diabo, e é usada mais de 
trinta vezes. É também chamado “o dragão”, 
“a antiga serpente” (Ap 12. 9; Ap 20. 2), “o 
príncipe deste mundo” (Jo 12. 31; Jo 14. 30), 
“o príncipe das potestades do ar” (Ef 2. 2), “o 
deus deste mundo” (2 Co 4. 4), “o espírito que 
agora opera nos filhos da desobediência” (Ef 
2. 2). A distinta personalidade de Satanás e a 
sua atividade entre os homens são, deste modo, 
reconhecidas. Tentou o Senhor no deserto (Mt 
4. 1-11). É “Belzebu, o príncipe dos demônios” 
(Mt 12. 24). É “o inimigo de Deus, de Cristo, do 
reino divino, dos seguidores de Cristo e de toda 
a verdade; cheio de falsidade e malícia, excita e 
seduz para o mal de todas as maneiras possíveis”.
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 O seu poder é grande. Ele brama “como um leão, 
buscando a quem possa tragar” (1 Pe 5. 8). É dito que os 
homens “à vontade dele estão presos” (2 Tm 2. 26). Os 
cristãos são avisados contra os seus “ardis” (2Co 2:11) e são 
chamados a resistir-lhe (Tg 4. 7). Cristo redime o seu povo 
do “que tinha o império da morte, isto é, o diabo” (Hb 2. 
14). Satanás tem “o império da morte”, não como senhor, 
mas simplesmente como carrasco.

COMUNHÃO COM DEUS
APOCALIPSE 21. 1-5

“1 E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro 
céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.

2 E eu, João, vi a Santa Cidade, a nova Jerusalém, que de 
Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada 
para o seu marido.

3 E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 
tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, 
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e 
será o seu Deus.

4 E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá 
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já 
as primeiras coisas são passadas.

5 E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço 
novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas 
palavras são verdadeiras e fiéis.



205

zUma visão pentecostal conservadora

 O estado eterno apresentado pelo apóstolo João é 
um verdadeiro contraste entre os destinos dos ímpios e 
dos salvos em Cristo. De acordo com o livro do Apocalipse, 
o destino dos remidos é “pintado” com três símbolos 
importantes, os quais estudaremos.

“... novo céu” 

 O presente “mundo” (céu e terra), de acordo com a 
Bíblia, passará. É uma espécie de purificação completa, já 
que o pecado teria devastado “tudo”.
 
 A Bíblia deixa bem claro que o Senhor Deus criou os 
céus e a terra pelo Supremo poder da Sua palavra, veja:

“Porque todos os deuses das nações são vaidades; 
porém o SENHOR fez os céus” (1 Cr 16. 26);

“Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a 
lua e as estrelas que preparaste” (Sl 8. 3);

 Tudo indica que o céu que será transformado será o 
céu atmosférico e astronômico, esse passará com grande 
estrondo (Is 51. 6; Mc 13. 13), contudo é apenas uma 
opinião.

“... cidade santa” (v. 2)

 Esta tremenda e linda cidade, vista pelo apóstolo 
João, corresponde à mesma cidade do (v. 10). A diferença 
é que aqui possui mais detalhes. De acordo com a Bíblia, 
essa cidade celestial será a cidade de todos os santos, para 
essa verdade ver (Hb 12. 22-24).
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 Durante o período do milênio, portanto bem antes 
desse evento, a nova Jerusalém descerá do céu e, ao que 
tudo indica, irá pairar sobre a terra.

“... Tabernáculo de Deus” (v. 3)

 Este é o primeiro símbolo do estado eterno – o 
tabernáculo de Deus – símbolo da comunhão perfeita. Essa 
profunda verdade leva-nos ao capítulo quatro, quando o 
apóstolo João tem uma grande visão, veja:

“1 Depois destas coisas, olhei, e eis não somente 
uma porta aberta no céu, como também a primeira 
voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, 
dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve 
acontecer depois destas coisas.

2 Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis 
armado no céu um trono, e, no trono, alguém 
sentado;

3 e esse que se acha assentado é semelhante, no 
aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio, e, ao redor 
do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, 
a esmeralda.” (ARA Ap 4. 1-3).

 Nessa visão o apóstolo João observa um “mar de 
vidro”, que se pode até afirmar que separa Deus de seu povo; 
mas, contudo, os destinos foram firmados pelo Eterno Deus, 
isso se dará na glória eterna. Devemos observar esse texto 
com atenção (Ez 37. 1-27). Dentro do texto alistado acima, 
encontramos uma amostra do tempo futuro apresentada 
pelo autor. No presente texto, deixa-nos claro a notável 
franqueza que a habitação de Deus está com os homens. 
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 No Antigo Testamento, de acordo com a exposição 
bíblica, o tabernáculo era a tenda em que permanecia a 
glória de Deus e onde, no deserto, o povo se reunia para, 
através de sacrifícios, aproximarem-se do Criador. Agora, 
esta cidade que João apresenta o homem nunca mais se 
apartará dela. 

 “... limpará de seus olhos” (v. 4)

 Que promessa tremenda! Glória a Deus! De acordo 
com a Bíblia, na citação de (7. 17), a expressão “toda 
lágrima”, neste particular, foi apresentada aos mártires 
da grande tribulação, porém, a todos os santos de todos 
os tempos. Também, não é pra menos, Deus passará 
a conviver com seu povo para sempre. De acordo com a 
Bíblia Sagrada existe uma série de feitos do pecado que são 
claramente descritos por toda a sua extensão, tais como:

A) TRISTEZA:

* Estado ou qualidade de triste;

*Falta de alegria, melancolia;

* Aspecto de quem revela aflição, mágoa.

A) DOR:

* Sensação desagradável ou penosa, causada por um estado 
anômalo do organismo ou parte dele, sofrimento físico;

* Sofrimento moral;

* Remorso.  
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C) MÁGOA:

* Desgosto, pesar, tristeza;

* Sentimento de tristeza causado por ofensa; 

* Ressentimento.

 Contudo, com a chegada desse tempo, tudo isso 
desaparecerá, será aniquilado para sempre.

“E os resgatados do SENHOR voltarão e virão 
a Sião com júbilo; e alegria eterna haverá sobre 
a sua cabeça; gozo e alegria alcançarão, e deles 
fugirá a tristeza e o gemido.” (Is 35. 10).

“... faço novas todas as coisas” (v. 5)

 O texto não deixa bem claro quem se pronuncia, o Pai 
ou Jesus (não podemos cair no erro de dizer que são um, no 
sentido de mesma pessoa). Mas com certeza Jesus também 
estará ali. Coisa tremenda encontramos no Apocalipse 
sobre a “novidade” prometida pelo que estava sentado no 
trono, veja:

“Um novo nome...” (2. 17);
“ Um novo nome de Cristo...” (3. 13);

“Novo céu e nova terra” (21. 5).

 A ordem para se escrever foi imediata. “Escreve”. O 
verbo grego está no modo imperativo. De acordo com a 
exposição bíblica, o apóstolo João deveria escrever porque 
aquelas palavras eram verdadeiras, eram do próprio Deus, 
aleluia!
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 Práticas que nos tiram da comunhão com deus  

“Tímidos” em língua portuguesa

 O termo “tímido” utilizado em língua portuguesa 
vem do latim, timidê, e outros radicais latinos possíveis. 
Em língua portuguesa o termo indica:

a) Que tem temor;

b) Receoso ou acanhado, fraco, frouxo. Sendo assim, o 
termo em português está basicamente relacionado ao 
medo.

“Tímidos” em língua latina

De certa forma, existe uma gama de termos latinos para o 
sentido da ideia em foco, veja:

a) Timéô:

 Esse verbo possui uma quantidade de sentidos 
interessantes e pode, por exemplo,  indicar: “temer”, 
“recear”, “ter medo”. Observe que também está mais 
direcionado ao medo ou até mesmo algo relacionado.

b) Timídus:

 Este termo latino é um adjetivo, basicamente indica: 
“tímido”, neste particular mais restrito.
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“Tímidos” em língua grega
 No texto grego temos o adjetivo dei/lov deilós, que 
aparece apenas três vezes em todo o Novo Testamento, os 
tradutores se intercalam em sua tradução como “tímido” e 
“covarde”.

 Neste particular, só “pode” indicar uma pessoa que 
por medo (de perseguições?) de alguma forma, fica covarde 
e nega o poderoso nome de Jesus. Devo fazer uma pergunta 
então: Deus nos deu um espírito de medo? (2 Tim 1. 7)

Incrédulos 

 Veja só que tremenda essa revelação dada ao apóstolo 
João. Incrédulos, como assim?

“Incrédulos” em língua portuguesa

Basicamente a língua portuguesa coloca o termo como: 
“que não crê”, “descrente”. É evidente que esse termo em 
língua portuguesa vem do latim.

“Incrédulos” em língua latina

 Por estranho que pareça, os termos latinos mais 
frequentes temos incrédibili e incredulus, ambos estão 
associados a algo “incrível”, “inacreditável”, “inconcebível” 
e “estranho”. Este, portanto, é o sentido etimológico, depois 
passa a ter sentido de “ausência de fé nas providências e na 
força dos decretos de Deus”.

 Neste sentido, acho que ser “incrédulo” é realmente 
estranho ou coisas do gênero.

“Incrédulos” em língua grega
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 No original, temos o adjetivo  a)/pistov apistos, posso 
dizer que as 23 vezes em que o termo aparece no texto do 
Novo Testamento é de certa forma um termo frequente. 

 O adjetivo “apistos” é formado de “a” + “pistos”, que 
indica: “incrível”, “inacreditável” (ver At 26. 8), também 
pode ter, dependendo do contexto, o sentido de “infiel”, 
“incrédulo”. Sendo assim, um incrédulo poderá ser aquele 
que rejeita a fé em Jesus e na sua palavra.

 Também não deixar de lembrar de como o termo 
grego “apistos” pode indicar “infiel”, sendo assim, em certo 
sentido poderá ser aplicado aos “infiéis” dentro das igrejas. 
Há infiéis nas igrejas? Você mesmo responda (Tito 1. 15, 16).

A PROTEÇÃO DE DEUS
APOCALIPSE 21. 9-27

“... mulher do cordeiro” (v. 9)

 Fica clara na revelação do apóstolo João o 
entrelaçamento entre “a mulher do cordeiro” e a 
“igreja”. Em nossa era, a igreja á considerada uma 
virgem (2 Co 11. 2), após o arrebatamento, esposa. É 
evidente que isto é uma figura de linguagem para o 
encontro (casamento) final entre Cristo e sua igreja 
glorificada.

 De acordo com os eruditos, a nova Jerusalém é a 
igreja, preparada como noiva, evidente que tudo isso é 
uma figura, da união entre Deus e seu povo (Ef 5. 26, 
27). 
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“... santa Jerusalém” (v. 10)

 Peraí... É “nova” ou “santa” Jerusalém? 
Evidentemente que é a mesma cidade! Neste particular 
existem duas possibilidades, veja:

a) Primeiro a cidade desce no início do milênio 
ou seria uma visão prospectiva (que faz ver ao 
longe), isto no versículo 10;

b) Segundo, ela descerá no estado eterno ou 
seria uma visão retrospectiva no versículo 2. 
De uma forma ou de outra, a cidade descerá 
do céu para ser capital ou do milênio ou do 
milênio e também do estado eterno. Vamos 
ter cuidado com especulações. 

“... glória de Deus” (v. 11)

 Essa visão do apóstolo João é completa. 
Neste particular a cidade é comparada a uma pedra 
preciosíssima, veja o emprego do superlativo grego.

Pedra de jaspe 

“Variedade de quartzo opaco, de uma ou 
várias cores, como vermelho, castanho, verde, 
amarelo”.
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“... alto muro” (v. 12)

 Para que essa cidade precisa ter um alto muro? 
Esta mensagem é simbólica, é claro. Simboliza a 
perfeita proteção. Na revelação do apóstolo João, 
encontramos que a cidade possui “doze portas”, este 
número é simbólico, aparece com certa frequência em 
toda a Bíblia Sagrada. Ao meu modo de ver, representa 
um ingresso, uma entrada ou até mesmo simboliza a 
entrada abundante. 

 Uma pergunta: terá um nome literal nas 
portas mencionadas de cada tribo de Israel? Eu, 
particularmente, não acredito, acho que é figurado. 
As portas da cidade de Jerusalém encontraram alguns 
nomes, veja:

A porta do gado (Ne 3. 1);

A porta do peixe (Ne 3. 3);

A porta velha (Ne 3. 6);

A porta do vale (Ne 3. 13);

A porta do monturo (Ne 3. 14);

A porta da fonte (Ne 3. 20);

A porta do sumo sacerdote (Ne 3. 20);

A porta das águas (Ne 3. 36);
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A porta dos cavalos (Ne 3. 28);

A porta oriental (Ne 3. 29);

A porta de Mifcade (NE 3. 31);

A porta de Efraim (Ne 8. 16).

 Agora, não devemos acreditar que esses nomes 
ou os das tribos de Israel estejam escritos de forma 
literal nas portas, e sim numa representação, isto é, que 
estejam escritos nas portas: Judá, Issacar, Zebulom, 
Rúbem, Simeão, Gade, Efraim, Manassés, Benjamim, 
Dã, Asser e Naftali.

 Os doze apóstolos de Cristo terão seus nomes aí? 
E o nome de Paulo estaria? Isto serve para a mesma 
interpretação que dei para o assunto anterior a este. 
Aqui é uma simbologia da coletividade cristã, entre os 
santos do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, 
a Igreja. 

“... a cidade quadrada” (v. 16)

 Cidade gigante em... Essas medidas são literais? 
Alguns acreditam que sim, outros creem que não. 
Alguns sugerem que sejam apenas números simbólicos, 
qual seria essa medida afinal? 

 As medidas de um “estadion” têm variado 
muito. Alguns colocam como tendo 182 metros, outros 
185, outros ainda 192, etc. Porém, vamos fixar a medida 
em 185 metros, mais comum e aceita, veja:
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185 x 12 000 = 2. 220. 000 km.

 Meu Deus... Não é um número exagerado? Bom, 
essa é a medida literal que nos conta o texto. Agora, se é 
literal ou figurado aí é outro ‘problema’. Ao meu modo 
de ver, acho apenas um simbolismo para perfeição, 
descrito ao longo do texto, contudo, ficaré em aberto.

“... adornados” (v. 19, 20)

 Os fundamentos dos muros estavam adornados, 
enfeitados com as seguintes pedras, vejam:

JASPE

“Variedade de quartzo opaco, de uma ou 
várias cores, como vermelho, castanho, verde, 
amarelo”.

“e a quarta ordem será de uma turquesa, de 
uma sardônica e de um jaspe; engastadas em 
ouro serão nos seus engastes” (Ex 28. 20).

 
SAFIRA

“Variedade de coríndon, especialmente uma 
variedade azul transparente”.
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“e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus 
pés havia como uma obra de pedra de safira e 
como o parecer do céu na sua claridade”.

CALCEDÔNIA 

“Variedade fibrosa de sílica, composta de 
quartzo e opala”

“E os fundamentos do muro da cidade estavam 
adornados de toda pedra preciosa. O primeiro 
fundamento era jaspe; o segundo, safira; o 
terceiro, calcedônia; o quarto, esmeralda”.

ESMERALDA 

“Pedra preciosa translúcida, geralmente verde, 
variedade de berilo”

“e a segunda ordem será de uma esmeralda, 
de uma safira e de um diamante” 

SARDÔNICA 

“E o que estava assentado era, na aparência, 
semelhante à pedra de jaspe e de sardônica; 
e o arco celeste estava ao redor do trono e era 
semelhante à esmeralda” (Ap 4. 3).

SÁRDIO 
“e o encherás de pedras de engaste, com quatro 
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ordens de pedras: a ordem de um sárdio, de 
um topázio e de um carbúnculo; esta será a 
primeira ordem;” (Ex 27. 18).

CRISÓLITO 

“Pedra preciosa da cor do ouro;”

BERILO
 
 “Silicato natural de berílio e alumínio, pedra 
semipreciosa.”

TOPÁZIO 

 “Pedra preciosa de cor amarela e que é um silicato 
de alumínio”

“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” (Ex 27. 17).

“... não vi templos” (v. 22)

 De acordo com o Antigo Testamento e também 
com o Novo Testamento, a presença do templo em 
Jerusalém era uma lembrança perpétua de que todo 
o pecador carece da glória de Deus e que precisa de 
salvação (Rom 3. 23, 24), de acordo com essa citação 
do apóstolo João, na nova terra é lugar (em todo lugar) 
de plena comunhão com Deus.
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“... as nações andarão na sua luz” (v. 24)

 As nações? Que nações? Ao meu grosso modo de 
ver, só temos duas possibilidades, veja:

a) Esse versículo está deslocado de sua 
posição, sendo assim, essas “nações” são as 
que estiverem na terra durante o milênio;

b) Esse versículo não está falando de “nações” 
em sentido geral, mas “nação santa” ou visita 
a Jerusalém como capital, sendo assim, uma 
boa parte dos povos visitariam a cidade de 
Jerusalém.

AS PROVISÕES DE DEUS
APOCALIPSE 22. 1-5

 De acordo com a Bíblia, e de como se 
apresenta neste texto, onde cita o “jardim”, isso 
simboliza o perfeito gozo e também podemos 
acrescentar o suprimento de todas as necessidades. 
É a terceira cena do quadro reservada aos remidos.

 Veja na revelação do apóstolo João, eis aqui um 
jardim, contendo um lindo rio, que de acordo com o 
Apocalipse é a água da vida que, nada mais, nada 
menos, sai do trono de Deus e do Cordeiro.

 Nesse contexto encontramos três simbolismos 
básicos, veja:
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A) ÁGUA;
B) ALIMENTO;
C) SAÚDE.

 Sendo assim, resta-nos elaborar uma pergunta: 
alguém fica sem essas coisas básicas? Pois vejo 
claramente elas como sustento básico da vida. Sendo 
assim, esse quadro simboliza a provisão das três 
necessidades básicas, que vejo como necessárias para 
o sustento da vida, essas três coisas simbolizam a 
nutrição e o cuidado que Deus dispensa aos seus.

 Sendo assim, isso mostra claramente a resposta 
de como o homem irá viver para sempre.

 Está é a resposta de Deus ao homem, que é 
realmente importante de pensar no estado eterno, o 
céu é o lugar de:

a) Perfeita comunhão;

b) Perfeita proteção; e

c) Perfeita provisão. 
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eee
CAPÍTULO 8

AS DUAS
BESTAS DO APOCALIPSE
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ETIMOLOGIA DO TERMO “BESTA” 

 Os termos “besta” ou “bestas” poderão ser utilizados 
como substantivos, tanto no masculino como no feminino. 
Mas os termos “besta” ou “bestas” poderão ser utilizado 
como adjetivos e comum em dois gêneros. 
 
ORIGEM 
 O termo “besta” é de origem do latim, “bestia”. Esse 
termo carrega uma grande gama de sentidos. Primeiramente 
em sentido próprio, o termo carrega a indicação de: animal 
de qualquer tipo e/ou espécie, isto em oposição ao homem. 
Agora, não devemos “fugir” dos cognomes que o termo 
“besta” carrega. Vejamos os principais:

a) “bestiola”: indica “bichinho”;

b) “bêstiarius”:  outro adjetivo que indica uma 
relação com “feras”;

c) “bêstius”: indica também “animal”.

 Sendo assim, devemos observar que etimologicamente 
falando o termo está sempre ligado à palavra “animal”.

 Vários historiadores citam este importante termo. 
O termo do latim “bestia” é de certa forma uma palavra 
antiga, usual. De acordo com Augusto Magne, “bestia” é 
sinônimo de “bellua”, que também é citada por historiadores 
do período clássico.
 
 O termo do latim em foco poderá indicar toda espécie 
de animais selvagens e domésticos. Também é colocado 
pelo linguista Magne, que alguns juristas aplicavam-no 
para animais terrestres. 
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Português 

 Em língua portuguesa, o termo “besta” ganha outra 
amplitude. Ele deixa de atuar simplesmente como um 
sentido único e literal, para ganhar também o sentido 
figurado do termo. Portanto, o termo em língua portuguesa 
tanto pode ser um substantivo, como também um adjetivo, 
isto fica mais do que claro em língua portuguesa. 

Exemplo

1. Substantivo feminino 
 Quadrúpede, principalmente dos mares, pessoa 
estúpida, ignorante. 

2. Substantivo masculino e feminino
 Indivíduo pretensioso, pedante. 

3. Adjetivo masculino e feminino
 Ignorante, tolo, pretensioso, pedante.

Grego 

 Em língua grega temos o substantivo qhri,on Thêrion, 
aparece com certa frequência no texto bíblico, mais de 
30 vezes.  Evidentemente que o substantivo grego  qhri,on 
Thêrion aparece com mais frequência no grande livro do 
Apocalipse.
 
O termo em sentido literal  

 O substantivo grego   qhri,on  thêrion pode 
perfeitamente indicar: “animal”, concordando com a 
etimologia latina “fera” ou “besta” (Mc 1. 13; Hb 12. 20; Tg 
3. 7).
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O termo em sentido figurado

 O substantivo grego qhri,on thêrion  pode perfeitamente 
indicar: “pessoa”; aí fica claro o sentido do emprego em 
língua portuguesa

“Pretensioso”. “Besta” ou “monstro” (Tito 1. 
12). Sendo assim, quando coloquei no título 
dois “bestas”, não me referi ao anticristo e ao 
falso profeta como eles sendo ignorantes ou 
“burrinhos”, mas me referi a eles dessa seguinte 
forma, vejam:

* Pretensiosos

 “Que têm pretensões ou vaidade, afetado, 
impostor, soberbo” (dic. Micheles);

* Pedante

“Pretensioso ou vaidoso no falar, ou na maneira 
de se apresentar, que revela pretensão ou vaidade: 
Linguagem p. S. m. e f. Pessoa que faz ostentação 
de conhecimentos superiores aos que possui” 
(dic. Micheles).

* Como substantivo e adjetivo

“Quadrúpede, principalmente dos mures, 
pessoa estúpida, ignorante. S. m. e f. Indivíduo 
pretensioso, pedante. Adj. m. e f. 1. Ignorante, 
tolo, pretensioso, pedante.” (dic. Micheles).
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A BESTA QUE SOBRE DO MAR
APOCALIPSE 13. 1-9

“1E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma 
besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e, sobre os chifres, 
dez diademas, e, sobre as cabeças, um nome de blasfêmia.

2 E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés, 
como os de urso, e a sua boca, como a de leão; e o dragão 
deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio.

3 E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua 
chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após 
a besta.

4 E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e 
adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? 
Quem poderá batalhar contra ela?

5 E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e 
blasfêmias; e deu-se-lhe poder para continuar por quarenta 
e dois meses.

6 E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar 
do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu.

7 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los; e 
deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação.

8 E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses 
cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro 
que foi morto desde a fundação do mundo.

9 Se alguém tem ouvidos, ouça”.
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“... subir do mar” (Lc 21. 25)

 Subir do mar? Qual oceano será? Ou até mesmo, que 
mar?  O termo “mar” é muito amplo em diversos aspectos. 
Só para se ter uma ideia, aparece na Bíblia quase 400 vezes. 
Só no livro do Apocalipse, 22 vezes (ARC) e em quase todos 
os capítulos do livro este termo pode alcançar os sentidos 
literal e figurado.

 Se em (Ap 17. 15) servir também para as passagens 
figuradas do livro (como eu particularmente creio que 
sirva), então “mar” representa nações ou povos, isto é, a 
humanidade em que os ventos do distúrbio sopram (ver 17. 
15). Fica claro que essa “besta” (anticristo) será um homem 
qualquer (normal). Portanto, “do mar...” representa que o 
anticristo será nascido de mulher, será um homem normal. 
Alguns sustentam que “mar” aqui representa “abismo”, 
contudo, não acho uma interpretação plausível. Essa ‘besta’ 
representa simbolicamente o anticristo.

“... dez cifres” 

 Os livros em que mais aparecem os termos “chifre” 
ou “cifres” são: Daniel e o Apocalipse, justamente pelos 
seus empregos figurativos e/ou simbólicos. Os “dez chifres” 
indicam claramente que o governo do anticristo será 
“dividido” em dez escritórios, centros políticos e/ou dez reis 
contemporâneos. Já até existe a chamada reorganização 
das nações em dez supernações. Por que dez? E não oito, 
sete ou cinco? Para efeitos didáticos, vejamos abaixo:
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Escritório 01 – América do Norte;

Escritório 02 – Europa do Norte;

Escritório 03 – Japão;

Escritório 04 – Austrália e África do Sul;

Escritório 05 – Europa Oriental e Rússia;

Escritório 06 – América Latina;

Escritório 07 – Norte da África e Oriente Médio;

Escritório 08 – África Tropical;

Escritório 09 – Sul e Sudeste  Asiático;

Escritório 10 – China.

 Mas alguém pode dizer: “isso é bobagem”. Pode ser, 
agora, é apenas para efeitos didáticos e para ficarmos em 
alerta. De acordo com uma interpretação escatológica à luz 
do Livro de Daniel (7. 7), verificaremos claramente que o 
leopardo representa a Grécia, já o urso, a Pérsia, enquanto 
que o leão, a Babilônia.

“Depois disso, eu continuava olhando nas visões 
da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e 
espantoso e muito forte, o qual tinha dentes 
grandes de ferro; ele devorava, e fazia em pedaços, 
e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de 
todos os animais que apareceram antes dele e 
tinha dez pontas” (Dn 7. 7).
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 Sendo assim, estes chifres estarão à disposição do 
anticristo. No versículo 1, essa “besta” é vista a “emergir do 
mar”, esta visão foi “presenciada” por Daniel no passado, 
isso também lemos em seu livro (7. 3). Fica claro que os 
“dez chifres” correspondem à mesma faceta do animal 
desconhecido que citei no texto acima, isso fica muito 
claro, para finalizar esta seção, neste particular, fala de 
uma Roma restaurada.

“... sete cabeças” (v. 2)

 Indica simbolicamente grande sabedoria e domínio. 
Os “diademas” indicam simbolicamente grande autoridade. 
Encontramos nas cabeças algumas letras que falam de 
blasfêmias e injúrias, fica clara sua degeneração.

“... Leopardo... Urso... Leão...”

Leopardo
 “Mamífero carnívoro, felídeo, próprio da África e da 
Ásia meridional”.

Leão 
 “Mamífero carnívoro, da família dos Felídeos, que 
habita as savanas cobertas de arbustos. Hoje, este animal 
está restrito à África.” 

Urso 
 “Gênero de mamíferos carnívoros da família dos 
Ursídeos. 2. Animal desse gênero” (dic. Micheles).

 Algumas coisas importantes devem salientar nessas 
representações. A primeira é que o termo “besta” que 
tem características de leopardo tem indicado um império 
inteiro sobre o qual o anticristo reinará. O texto também 
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fala de sua pessoa individual. O urso aqui é igual ao padrão 
aplicado pelo livro do profeta Daniel capítulo sete.

DANIEL 7 
Leão, urso, leopardo e Fera.

APOCALIPSE 13 
Besta, leopardo, Urso e Leão.

 Essa “besta” que subirá do mar terá um poder incrível 
“entregue” por Satanás (dragão vermelho). De acordo com 
alguns expoentes em escatologia bíblica, essa “besta” terá 
diversas características das três primeiras feras alistadas 
no profundo texto de (Dn 7. 2-8). É evidente que a força 
e a brutalidade de todos estes impérios desaparecerão 
completamente.

“... ferida de morte” (v. 3)

 Observe na visão do apóstolo João, na qual ele vê que 
uma das sete cabeças (reinos) da “besta” é ferida fortemente. 
Mas a Bíblia diz que tal ferida foi curada, e toda a terra 
se maravilhou de tal acontecimento, esse acontecimento 
se deu para com a “besta” (anticristo) e o dragão (diabo). 
Para essa posição, temos duas interpretações, uma para um 
cumprimento na época do império romano e outra para o 
evento no futuro, na época do anticristo.

Primeiro posicionamento

 Nesse posicionamento, João observa a ferida aberta, 
que se deu quando o rei dos Hérulos invadiu a cidade 
Roma e, na ocasião, acabando o seu império. É evidente 
que a cidade de Roma existe hoje, contudo ela não atua 
mais como um grande império igual ao seu passado. Assim 
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sendo, essa “cura” citada no texto refere-se ao erguimento 
do império romano através do dragão (13. 12, 14).

Segundo posicionamento

 No segundo posicionamento, refere-se somente para 
a época do anticristo, quando na época de seu governo 
ele aparecerá mortalmente ferido, porém, depois será 
revivificado pelo poder “miraculoso” do dragão (Ap 17. 8). 
É evidente que esse poder outorgado pelo dragão à besta 
será para enganar o mundo inteiro da época. 

 Encontramos diversos ensinos no Novo Testamento 
sobre o adversário espiritual onde ele fez de tudo para 
nos destruir completamente. Com tal acontecimento, os 
habitantes da terra – exceto os servos de Cristo salvos 
neste período (v. 8) - adoram a besta e o dragão que lhe 
deu poder.

“... adoraram o dragão [...] e a besta” (v. 4)

 Neste momento do período sombrio da grande 
tribulação, chega-se ao cúmulo da idolatria, veja:

a) Os povos do mundo inteiro adorarão o próprio 
diabo;

b) Os povos do mundo inteiro adorarão ao 
anticristo. 
Podemos chamar isso de o ápice da idolatria.
 De acordo com a exposição escatológica, o 
dragão (diabo) e a besta (anticristo), trabalharão 
juntos. A partir daí, a própria população elabora 
algumas sentenças interrogatórias, vejam: 
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a) “Quem é semelhante à besta”?

b) “Quem poderá batalhar contra ela”?
 Fica mais do que claro neste versículo que a autoridade 
da “besta” será extensa, será mundial, isso se dará pelas 
atividades malignas hoje.

“... foi dada uma boca...” (v. 5)

 Fica clara aqui, a grande arrogância da besta. Ela tem 
também certo paralelismo no livro do profeta Daniel, veja:

“Estando eu considerando as pontas, eis que entre 
elas subiu outra ponta pequena, diante da qual três 
das pontas primeiras foram arrancadas; e eis que 
nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, 
e uma boca que falava grandiosamente”(Dn 7. 8).

A blasfêmia também é observada no texto de:

“E esse rei fará conforme a sua vontade, e se 
levantará, e se engrandecerá sobre todo deus; e 
contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e 
será próspero, até que a ira se complete; porque 
aquilo que está determinado será feito” (Dn 11. 
36).

 Temos também outras expressões que são 
consideradas termos técnicos utilizados no campo 
escatológico, veja:

a) 42 meses;

b) 1. 260 dias;
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c) Um tempo, dois tempos e metade de um tempo.

 Ambos os termo alistados acima são para se referir 
ao período sombrio da grande tribulação. No ponto 
escatológico, também é conhecido como a 70ª semana de 
Daniel (ver Dn 9. 27).

“... e de seu tabernáculo” (v. 6)

 Encontramos nesse versículo a tremenda arrogância 
do anticristo. A Bíblia diz, aqui neste particular, que nessa 
época ele blasfemará contra o próprio Deus Eterno e também 
blasfemará de seu tabernáculo. Agora, eu pergunto: que 
tabernáculo seria este? Estou quase convencido de que seja 
o novo templo que será construído no futuro em Jerusalém.

 De acordo com a exposição bíblica, de Moisés a 
Davi, encontramos na Bíblia Sagrada que a “casa” de Deus 
era móvel. O santo templo fora dado à incumbência de 
construção para Salomão construir, por fim, o tabernáculo 
móvel fora substituído (1 Re 6-9). 
   
 Esse templo pronto, que no texto acima tem mais 
detalhes de sua construção, fora destruído em 586 a.C. 
pelos babilônios. No período do valente Zorobabel foi 
reerguido completamente. Já no período do Herodes, ele 
foi reerguido outra vez para ser destruído em 70 d.C. Hoje 
no local existe uma mesquita Árabe. Agora, eu acredito na 
reconstrução desse templo novamente no período sombrio 
da grande tribulação (Dn 9. 27).
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Considerações finais Sobre A Besta Em Foco

a) A “besta” no versículo 1 é uma simbologia para 
o anticristo;

b) As “cabeças”, “chifres” indicam uma 
organização de governo liderada pelo anticristo, 
tendo o dragão (diabo) por trás de tudo;

c) A “besta” terá uma imensa atividade no que diz 
respeito ao seu poderio, isso se dá pelos termos: 
“leopardo, urso e leão”;

d) Todo poder da “besta” será outorgado pelo 
dragão;

e) Sua atuação descarada se dará na grande 
tribulação;

f) A “besta”, em conjunto com o dragão, perseguirá 
os santos (v. 7), que não podem ser confundidos 
com a igreja, que na ocasião já estará nos céus. 
Só adorarão a “besta”, aqueles que não têm 
compromisso com o cordeiro (v. 8).
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A BESTA QUE SOBE DA TERRA
APOCALIPSE 13. 11-18

“11 E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres 
semelhantes aos de um cordeiro; e falava como o dragão.

12 E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença 
e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira 
besta, cuja chaga mortal fora curada.

13 E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer 
do céu à terra, à vista dos homens.
14 E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi 
permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos 
que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta 
que recebera a ferida de espada e vivia.

15 E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da 
besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse 
que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem 
da besta.

16 E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, 
livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou 
na testa,

17 para que ninguém possa comprar ou vender, senão 
aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número 
do seu nome.

18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule 
o número da besta, porque é número de homem; e o seu 
número é seiscentos e sessenta e seis.”
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“... subir da terra” (v. 11)

 No texto grego temos a;llo qhri,on allo thêrion, o 
termo significa “besta”, “fera”. Agora, chamo sua atenção 
para esse temo grego “allos”, isso significa que essa besta 
dará continuidade ao trabalho do anticristo, assim como 
o Espírito Santo está dando continuidade ao trabalho ao 
Senhor Jesus. Agora, essa “besta” não sobe do mar, pelo 
contrário, sobe da terra. Da terra?

 Neste particular, não vejo como tarefa fácil “fechar” 
um posicionamento com referência ao que realmente seja 
“terra”. Contudo, alguns posicionamentos sobre o que diz 
de “terra” significar a Palestina, acho coerente. Fica mais 
do claro que essa “besta” será um homem normal, nascido 
de mulher e que “terra” pode estar indicando um local de 
nascimento, origem ou nacionalização. Talvez essa “terra” 
represente um estado de “tranquilidade”, contudo, essa 
aparente “tranquilidade” seja apenas provisória, para 
que através disso eles promovam a repentina destruição 
desse período. Portanto, vejo lógico este posicionamento, 
contudo, em minha modesta opinião, acho neste particular 
que “terra” represente mesmo a nação ou estado de Israel. 

“... dois chifres” 

 Diferente do dragão, que tinha “dez chifres”, a “besta” 
do mar aparece apenas com dois chifres. O chifre em certo 
sentido representa poder em sentido físico, moral e até 
mesmo real. Sendo assim, os “dois chifres” falam de uma 
combinação em sua época, a política e a religiosa. Observe 
nesse versículo (11) que essa “besta” no texto em foco 
terá semelhanças a um cordeiro, vejo claramente neste 
particular um personagem com aparência doce, contudo, 
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quando abre a boca, a sua formulação sutil de engano  logo 
será transparente, por quê? Porque sua voz é de dragão.

Quem é essa besta?

 Devo salientar que esta pessoa é chamada no texto 
pelo termo “besta” somente uma vez, isso está estampado 
no versículo introdutório da seção (v. 11). No mais, todas as 
outras citações ou referencias à “besta”, não somente aqui, 
mas no restante do livro inteiro, citam a primeira besta.

 Essa segunda besta é chamada de falso profeta em 
outras passagens do Apocalipse (16. 13; 19. 20; 20. 10).

“... adorem a primeira besta” (v. 12)

 De acordo com esse versículo, essa segunda “besta” 
(falso profeta) será o assistente do anticristo. Observe que 
está escrito no livro do Apocalipse que os homens adorarão 
ao dragão (13. 4) a besta que sobe do mar (13. 15).

 Isso fica mais do claro no seu caráter. O falso profeta 
induzirá, forçará e levará multidões para que adorem a 
esses que citei. Pode ser que a justificativa apresentada pelo 
falso profeta, a fim de que os homens adorem à besta, seja 
a seguinte: “cuja chaga mortal fora curada”. Talvez ele use 
como base esse argumento para enganar o mundo todo. 

 O anticristo, de acordo com a Bíblia, desencadeará 
uma intensa perseguição religiosa no período sombrio da 
grande tribulação.

“... fogo do céu à terra” (v. 13)
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 Meu Deus... Misericórdia... Até isso? Será que isso 
será literal? Ou uma figura de linguagem? Primeiro vamos 
analisar a frase em grego, veja:

  kai.   poiei/    shmei/a 
  E  faz   sinais  

  mega,la(   i[na   kai. 
  Grandes  para que e

  pu/r   poih/|   evk   
  Fogo  faça  de

  tou/  ouvranou/  katabai,nein 
  O  céu  ir abaixo

  eivj    th.n   gh/n 
  Para dentro de a  terra

  evnw,pion   tw/n   avnqrw,pwn(
  Em vista de os   homens

 O segredo da frase gira em torno do verbo “fazer”. 
Observe que nesse versículo ele aparece duas vezes: “faz 
grandes...” e “faz descer...”. 

 No original o verbo em foco é poie/w poiéô, que por 
sua vez aparece com certa frequência no Novo Testamento.
 
 Este verbo, poie/w  poiéô,  pode indicar certa variação 
em seu emprego dependendo do contexto em que ele se 
encontrar. Sendo assim, poie/w  poiéô, pode ser definido 
como: “fazer”, “construir”, “fabricar”. Agora, o que o falso 
profeta “fará” gira em torno do modo do verbo empregado 
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por João neste texto do Apocalipse, veja:

a) “Faz grandes sinais...”. Nesta frase, o verbo 
aqui é poie/i poiéi, conjugado no modo indicativo. 
Neste modo a ação é tida como certa.

b) “Fogo faz descer...”. Nesta frase, o verbo aqui é 
poih| poiê(i), conjugado no modo subjuntivo e na 
terceira pessoa do singular. O modo subjuntivo 
é uma ação com probabilidade de ser realizada 
ou não, podendo ter a tradução assim: “ele faça”. 
Portanto, uma certeza que ele fará milagres, 
agora, descer fogo, poderá ocorrer ou não, isso do 
ponto de vista gramatical. É uma probabilidade. 

“... imagem da besta” (v. 14)

 O falso profeta induzirá, seduzirá aos que habitam 
na face da terra para que adorem ao anticristo, o cúmulo 
deste personagem será quando ele mesmo anunciará para 
todas as nações que façam uma imagem da besta para cada 
habitante (talvez um quadro fotográfico, uma estátua) 
e mandará que todos se dobrem perante esta imagem. O 
verbo utilizado pelo apóstolo João é “planaô”, que tem o 
profundo sentido de “enganar”, “desviar” (Jo 7. 12; 1 Jo 1. 8). 

 É lógico que esse será um poder enganoso que o 
falso profeta desenvolverá no período sombrio da grande 
tribulação. O que eu percebo é que esse período será uma 
época de idolatria generalizada, onde as “bestas” atuarão 
“incansavelmente” a fim de dar prosseguimento a seu 
governo de maldade e perversidade geral, para que a 
religiosidade se propague dissimuladamente nos quatro 
cantos do mundo, sendo portanto uma idolatria nos quatro 
cantos do mundo.
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“... espírito à imagem da besta” (v. 15)

 Aqui encontro um grande “problema”, isto é literal  
ou figurado?  Bom, antes de tudo, o leitor observou que o 
falso profeta se dirigiu a todos os habitantes da terra para 
que esses fizessem uma imagem da besta? Contudo, além 
de tudo isso, a Bíblia diz no versículo em foco (v. 15) que 
foram concedidas algumas coisas para a imagem da besta 
que fora criada, veja:

a) “... espírito”;

b) “... imagem falasse...”;

c) “... fossem mortos os que não adorassem a 
imagem”. 

 Vejam só isso: é literal ou figurado? Vejamos 
essa expressão: “imagem da besta” aparece com certa 
frequência em todo o livro (13. 14, 15; 14. 9; 15. 2; 16. 2; 
19. 20; 20. 4). Se for literal, então teremos um “caminhão” 
de “bestas” espalhadas pelo mundo. Portanto, não acredito 
neste particular em uma interpretação literal desse texto. 
Neste particular, acredito que por trás de tal imagem esteja 
operando o dragão, a fim de que engane as nações do mundo, 
aceito essa interpretação como uma figura de linguagem. 

 Alguns historiadores declaram que no passado 
imperadores colocavam suas respectivas imagens por todo 
o império a fim de que os liderados a adorassem. Os que 
negassem tal ação eram severamente perseguidos e mortos 
brutalmente.
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O “complicado” 666 (v. 18)

 Muitos têm sido os comentários, revistas e jornais 
sobre este importante tema escatológico, e quem pensar 
que sou eu quem vou resolver os “problemas” está 
redondamente enganado. 

 Não devo deixar de citar que, desde os primórdios 
do cristianismo, fazem-se cálculos e mais cálculos para 
decifrar o 666, qual seja a pessoa, o significado ou poder. 
Para não fugir deste principio, alistaremos abaixo as 
principais teorias do assunto, veja:

A teoria de irineu

 Irineu foi um dos primeiros pais gregos da Igreja 
(130-200). E foi bispo de Lion. Segundo Irineu, o reino 
latino tem equivalência ao 666, já que em grego seria 
“lateinos”. Sendo assim, segundo Irineu, o falso profeta 
seria uma espécie de “reino latino”, isto é, lateinos, vejam:

l ---------------------30
a-----------------------1
t-----------------------300
e------------------------5
i------------------------10
n-----------------------50
o-----------------------70
v----------------------200
Total-----------------666

Uma teoria de 1941

Esse cálculo é citado pelo Mestre Severino Pedro em sua 
obra “Apocalipse  versículo por versículo” (p. 187). Ela foi 
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sugerida por um estudante do Novo Testamento tendo 
como base o alfabeto inglês numérico, a começar com 
a primeira letra do alfabeto tendo equivalente o valor 
numérico de 100, a letra “a”, a letra “b”, 101, e assim por 
diante. Sendo assim, o estudante observou que a palavra 
HITLER É EQUIVALENTE ao 666 (Hitler já morrera).

H---------------------------------107 
I---------------------------------108
T---------------------------------119
L---------------------------------111
E---------------------------------104
R---------------------------------117
Total                                  666

Uma teoria a favor do papa
 Outra teoria de quem seja o falso profeta determina 
que seja o papa romano, o símbolo máximo do catolicismo. 
Como isso se daria? De acordo com esta teoria, em algumas 
cerimônias o papa usaria uma coroa  que continha uma 
frase incrustada nela, seria a seguinte expressão: vicarius 
filii dei, que significa em latim “no lugar do filho de Deus”. 
De acordo com esta teoria, quando uma letra romana não 
tem um valor numérico, essa letra passa a ter um valor 
numérico de “0”. Sendo assim, a expressão latina vicarius 
filii dei passaria a ter o seguinte significado, veja: 

V-------------------------------5
I-------------------------------1
C-----------------------------100
A-----------------------------0
R-----------------------------0
I-------------------------------1
U-----------------------------5
s ----------------------------0
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f------------------------------0
i------------------------------1
l------------------------------50
i-------------------------------1
i ------------------------------1
d---------------------------500
e------------------------------0
i-------------------------------1
Total ----------------------666

Minha modesta opinião

 Particularmente, acho todas as teorias alistadas 
acima incompletas. Algumas em nossa época sem menor 
sentido, a do Hitler, por exemplo. 

 Agora, não resta dúvida de que o falso profeta será 
um líder religioso, isso está bem claro. 

 De algum modo, que hoje é desconhecido, esse 
número, 666, terá um papel importante no governo do 
anticristo. Por outro lado, fica muito bem claro na Bíblia 
que seis é um número humano, enquanto que sete é um 
número divino de perfeição.

 Ao meu grosso modo de ver escatologia, esse será 
o número de identificação do governo do anticristo, sem, 
contudo, saber o que realmente signifique. Como qualquer 
teoria dizendo que o falso profeta é o papa, americano, um 
árabe, não passa de mera especulação, qualquer que seja 
este falso profeta, será um grande líder religioso.  
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eee
CAPÍTULO 9 

AS DUAS
BABILÔNIAS

NO  APOCALIPSE
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RESUMO SOBRE A BABILÔNIA

 Um nome geralmente atribuído ao sul da 
Mesopotâmia, zona que se estende desde o Golfo Pérsico 
até à latitude 34º. Este país era formado por depósitos 
aluviais e era muito fértil mas, uma vez que não chovia 
ali muito, era preciso recorrerem à irrigação. Nos tempos 
antigos, toda uma rede de canais trazia a água para todas 
as partes daquela área, tornando toda a região num virtual 
jardim de Deus. Inscrições antigas referiam-se a este país 
como Suméria ou Acádia, sendo a Suméria a seção sul do 
Golfo Pérsico, rondando a latitude 32º, e a Acádia a seção 
norte. Ambas as seções eram salpicadas por inúmeras 
cidades grandes e pequenas. As cidades mais importantes 
da Suméria eram Ur, Uruk (a Ereque bíblica), Eridu, 
Nippur, Lagash, Larsa e Isin. Da Acádia eram: Babilônia, 
Kish, Cuthah, Borsippa e Sippar. Certos textos bíblicos dão 
o nome de Sinear à Acádia (Gn 10:10; Gn 11:2; Is 11:11) e 
outros chamam-lhe terra dos caldeus (Jr 24:5; Jr 25:12; Ez 
12:13).

 Os primeiros habitantes da parte sul desta região 
foram os sumérios, que falavam uma língua que não tinha 
qualquer afinidade com nenhuma outra língua conhecida, 
antiga ou moderna. Os sumérios desenvolveram um alto 
nível de civilização, inventaram a arte da escrita e dois 
sistemas de cálculo - os sistemas decimal e sexagesimal. 
Dividiram o país em várias cidades-estado. As suas 
principais divindades eram Anu, o deus-céu; Enlil, deus 
da atmosfera; Dingirmah, deusa da terra e da fertilidade; 
e Ea, deus das águas. De acordo com a chamada “baixa 
cronologia”, o primeiro período sumério foi substituído 
pela Dinastia Acadiana, no século XXIV a.C., quando os 
governantes semíticos derrotaram os sumérios e tomaram 
todo o país. O grande rei Sargon, da Acádia, criou um 
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império que se estendia desde o Golfo Pérsico até o interior 
da Ásia Menor. Após um século de governança, esta dinastia 
foi deposta, ao se dar a invasão do povo das montanhas, 
os Guti. Dominaram sobre toda a Mesopotâmia, embora 
algumas cidades tenham gozado de uma certa autonomia, 
tal como a próspera Lagash, sob as ordens de Gudea, o seu 
capaz governante. Os Guti foram afastados pelos sumérios, 
após pouco mais de um século de governo. Os sumérios, 
por esta altura, experimentavam o renascimento do seu 
poder. Estabeleceram a terceira dinastia de Ur, a mais 
forte, que governou a Baixa Mesopotâmia desde 2070 até 
1960 a.C. Os reis desta dinastia codificaram as suas leis e 
construíram um império econômico próspero e forte. Após 
a queda de Ur, o poder transferiu-se para as cidades de 
Isin e Larsa, onde permaneceu durante mais de 100 anos. 
No século XIX a.C., o país foi invadido duas vezes - uma 
pelos elamitas, vindos das montanhas a leste, e outra pelos 
amorreus, vindos do deserto sírio. Os últimos fundaram a 
primeira dinastia forte da Babilônia por volta de 1830 a.C. 

 O sexto rei desta dinastia foi o famoso Hamurabi 
(1728-1686 AC). Derrotou o último rei de Larsa e dominou 
sobre praticamente todo o Vale da Mesopotâmia. Babilônia 
tornou-se a capital do império. Hamurabi é mais conhecido 
como legislador, embora tivesse sido muito mais do que isso. 
Foi também um sábio administrador e um patrocinador 
da literatura e da arte. A sua dinastia teve o seu fim por 
volta de 1550 a.C. com a invasão dos hititas sob o comando 
de Mursilis I. Estes invasores saquearam Babilônia, 
capturaram o seu rei e levaram a estátua de ouro do seu 
principal deus - Marduk. Durante este mesmo período, os 
cassitas, vindos do nordeste, invadiram o país e, durante 
vários séculos, dominaram sobre a Baixa Mesopotâmia. 
A sua capital era Dûr Kurigalzu, agora ‘Aqarquf, alguns 
quilômetros a oeste de Bagdad. A correspondência que 
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um dos reis cassitas manteve com os reis do Egito foi 
preservada, encontrando-se entre as Cartas de Amarna.

 No século XIII a.C., os assírios, então governados 
por Tukulti-Ninurta I, invadiram Babilônia. Também eles 
levaram a estátua de ouro de Marduk. Durante seis séculos, 
Babilônia esteve mais ou menos sob a dependência da 
Assíria. Era frequente ocorrerem algumas rebeliões contra 
o jugo estrangeiro, mas eram regularmente reprimidas. 
Tiglath-Pileser III (745-727 a.C.), que introduziu algumas 
inovações políticas e militares, coroou-se a ele próprio como 
rei da Babilônia, sob o nome de Pul. Sargon II também 
reinou como rei da Babilônia, mas Senaqueribe, cansado das 
constantes rebeliões, destruiu a cidade de Babilônia em 689 
a.C. Esaradom reconstruiu-a, após o que a cidade entrou no 
seu período mais florescente. Em 626 a.C., Nabopolassar, 
um oficial caldeu, subjugou os assírios, declarando-se 
rei da Babilônia, tal como o fizera um dos seus parentes 
tribais, Marduk-apal-iddina, o Merodaque-Baladã bíblico, 
um século antes. A declaração de independência por parte 
de Merodaque-Baladã durou apenas dezoito anos, mas o 
novo reino foi um sucesso, tornando-se num império que 
logo sucedeu ao dos assírios durante vários anos com um 
sucesso desigual, juntou-se aos Medos e, com a ajuda deles, 
depois de um cerco de três meses, conquistou Nínive em 
612 a.C. Quando os conquistadores dividiram o Império 
Assírio, o rei babilônio ficou com toda a Mesopotâmia, a 
Síria e a Palestina. Foi-lhe necessário lutar contra o que 
restava da resistência assíria na Mesopotâmia Superior 
durante mais alguns anos e também com os egípcios, que 
tinham ajudado os assírios e que tentaram conquistar a 
Síria e a Palestina. Em 605 a.C., Nabucodonosor, ainda 
príncipe, derrotou Neco, do Egito, primeiro em Carquemis 
e depois em Hamate. Mais tarde, nesse mesmo verão, o 
seu pai morreu e ele lhe sucedeu no trono. Seguiram-se 
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campanhas anuais na Síria e na Palestina. Jerusalém foi 
conquistada várias vezes e, após a terceira captura, em 
586 a.C., a cidade rebelde foi destruída e a sua população 
deportada para Babilônia.

 Nabucodonosor foi um rei forte e um grande 
construtor. Ele praticamente reconstruiu a cidade de 
Babilônia e erigiu muitas estruturas noutras cidades. 
Após um bem sucedido reinado de mais de quarenta anos, 
seguiram-lhe vários governantes fracos, sob cujo ineficiente 
governo o império rapidamente se deteriorou. O seu filho 
Amel-Marduk, o Evil-Merodaque bíblico, reinou durante 
apenas dois anos (562-560 AC) e foi depois assassinado, 
tendo-lhe sucedido o seu cunhado Nergal-shar-usur, que 
reinou em Babilônia durante quatro anos (560-556 AC). 
Seguiu-lhe o seu filho Labashi-Marduk, que foi assassinado 
após um reinado de menos de dois meses. Os assassinos 
colocaram no trono um dos conspiradores - Nabonido. 
Este, vendo que a Pérsia representava um perigo, aliou-se 
ao Egito, à Lídia e a Esparta. Fez também campanhas na 
Arábia e estabeleceu a sua residência em Tema, no noroeste 
da Arábia, aí vivendo durante alguns anos. Entretanto, o 
seu filho mais velho, Belsazar, foi nomeado corregente, 
passando a governar em Babilônia. Em Outubro de 539 
a.C., apenas 23 anos após a morte de Nabucodonosor, o 
império cai nas mãos de Ciro, o Persa, quase sem luta. 
Ciro forçou a sua entrada no Vale da Mesopotâmia numa 
batalha em Opis e, dias depois, a capital foi subjugada, sem 
luta, pelos persas. Com a sua queda, terminou a história 
de Babilônia como poder independente. O reino tornou-se 
parte do Império Persa e foi, mais tarde, reduzido a uma 
província. O território foi depois subjugado por Alexandre, 
o Grande, pertencendo sucessivamente aos selêucidas, 
parcianos, sassanidos e outros; atualmente faz parte do 
Iraque.
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 Foram feitas várias profecias contra Babilônia, 
predizendo que a cidade seria destruída, tornando-se num 
local desabitado (Is 13; Is 14:1-23; Jr 50; 51). Esta profecia 
cumpriu-se gradualmente. Quando Ciro, o Grande, tomou 
a cidade em 539 a.C., não houve qualquer violência e os 
Persas conquistaram-na ainda intacta, fazendo dela uma 
das capitais do novo império. Contudo, várias rebeliões 
contra o domínio persa nos reinados de Dario I e Xerxes 
levaram este último rei a punir a cidade, destruindo os seus 
palácios, templos e muros por volta de 480 a.C. Ele aboliu 
também o título de “rei da Babilônia”, que tanto ele como 
os seus precursores tinham usado e fez de Babilônia uma 
simples província. Um século e meio depois, Alexandre, o 
Grande, planejou fazer dela a capital do seu império, mas 
morreu antes sequer de poder levar adiante os seus planos. 

 Nenhum dos seus sucessores escolheu Babilônia como 
capital. Seleuco I Nicator, em 312 a.C., construiu Selêucia 
nas margens do Tigre e fez dela a sua capital. Utilizou 
muito do material de construção vindo da antiga Babilônia. 
Desde então, até agora, a cidade tem sido utilizada como 
pedreira de tijolos. O açude do rio Hindiya foi construído 
com antigos tijolos de Babilônia. Tal aconteceu também 
com a cidade de Hilla, 5,6 km ao sul de Babilônia, e muitas 
das antigas cidades em ruínas. A grande metrópole de 
outros tempos foi, assim, completamente saqueada.

 Grandes montes de escombros marcam antigas 
seções de Babilônia. A norte fica Tell Babil, onde se situam 
as miseráveis ruínas do magnífico palácio de verão de 
Nabucodonosor; mais para sul fica Kasr, sob a qual se 
encontram as confusas fundações e muros em ruínas da 
principal área do palácio da cidade, agora amplamente 
escavada. A sul de Kasr ficam as ruínas de Amran, o local 
do recinto sagrado de Marduk, com o seu templo de Esagila 
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soterrado sob vários pés de escombros e areia. As fundações 
da torre do templo estão agora cobertas de água, por causa 
da escavação do fosso. As muralhas da antiga cidade ainda 
podem ser vistas em vários locais e são claramente visíveis sob 
a forma de montículos baixos e paralelos que, na sua forma 
e altura, pouco diferem das margens dos antigos canais.

 Babilônia é também mencionada no Novo Testamento. 
Pedro envia saudações à igreja de “Babilônia” (1Pe 5:13), 
querendo ele referir-se a Roma e não à pouco importante 
cidade que era tudo o que restava da Babilônia literal, 
conforme concordam geralmente os comentaristas. No 
antigo costume rabínico, “Babilônia” era um epíteto comum 
para Roma. No Apocalipse, Babilônia é o símbolo da oposição 
a Cristo e aos Seus seguidores (Ap 14:8; Ap 16:19; Ap 17:18).

BABILÔNIA RELIGIOSA

“1 E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou 
comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da 
grande prostituta que está assentada sobre muitas águas,

2 com a qual se prostituíram os reis da terra; e os que 
habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua 
prostituição.
 
3 E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher 
assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava 
cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez 
chifres.

4 E a mulher estava vestida de púrpura e deescarlata, 
adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha 
na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da 
imundícia da sua prostituição.
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5 E, na sua testa, estava escrito o nome: MISTÉRIO, A 
GRANDE BABILÔNIA, A MÃE DAS PROSTITUIÇÕES E 
ABOMINAÇÕES DA TERRA. 

6 E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos 
santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a 
eu, maravilhei-me com grande admiração.
7 E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o 
mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem sete 
cabeças e dez chifres.

8 A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, 
e irá à perdição. E os que habitam na terra (cujos nomes 
não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do 
mundo) se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas 
que virá.

9 Aqui há sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são 
sete montes, sobre os quais a mulher está assentada.

10 E são também sete reis: cinco já caíram, e um existe; 
outro ainda não é vindo; e, quando vier, convém que dure 
um pouco de tempo.

11 E a besta, que era e já não é, é ela também o oitavo, e é 
dos sete, e vai à perdição.

12 E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não 
receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 
uma hora, juntamente com a besta.

13 Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e 
autoridade à besta.
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14 Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os 
vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; 
vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis.

15 E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a 
prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas.

16 E os dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão 
a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua 
carne, e a queimarão no fogo.

17 Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram 
o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à 
besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus.
18 E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre 
os reis da terra.”

 Nos dois capítulos que estudaremos a partir de 
agora, trata-se de dois “sistemas” se intercalando entre si. 
Encontraremos nos textos em foco uma Babilônia religiosa 
e outra política.

“... grande prostituta” 

 Na Bíblia Sagrada, prostituição também alcança o 
sentido figurado de adultério espiritual. Às vezes, na Bíblia, 
esses e outros termos associados, quando empregados 
em forma de figura, denotam apostasias e questões de 
imoralidade espiritual (Jr 3. 9; Tg 4. 4). 

 Essa prostituição é a representação de todas as 
falsidades religiosas que serão lideradas pelo falso profeta. 
Observe que essa prostituta está assentada sobre muitas 
águas, ou seja, nações do mundo, e serão dominadas. 
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“... os reis da terra” (v. 2)

 Vejam a amplitude desta falsa religião no período 
sombrio da grande tribulação. A idolatria, apostasia em 
grau máximo e o adultério espiritual são marcas do vinho 
da fornicação do sistema apresentado em foco (14. 8).

 A grande prostituta que induzirá os moradores da 
terra, tendo como líder religioso o falso profeta, fará uma 
miscelânea de religiões e credos, sem nenhuma preocupação 
com a doutrina bíblica, isso fica claro. 

 Toda essa “massa” se tornará em moradas de 
demônios e abrigos de espíritos imundos (Is 47. 12, 13).
“... mulher assentada...” (v. 3)

 Nesse versículo fica clara a harmonia entre a besta 
(anticristo) e essa mulher que estamos observando no texto 
que é uma representação religiosa, gerenciada pelo falso 
profeta. A besta de escarlata é um líder político. 

“... grande babilônia” (v. 5)

 Agora, é Babilônia em sentido literal? Ou é em sentido 
figurado? Será que representa a cidade de Roma? No sentido 
literal, a famosa cidade da Babilônia ficava às margens do 
rio Eufrates. O nome aqui pode ser perfeitamente uma 
referência figurada à cidade de Roma (1 Pe 5. 13).

 É evidente que nesse capítulo Babilônia representa 
um falso sistema religioso, que se centralizará em Roma 
durante o período sombrio da grande tribulação. Fica clara 
também a predominância, aqui, religiosa e comercial, 
observe o versículo quatro. O texto tem certo sentido com a 
cidade de Roma.
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BABILÔNIA POLÍTICA

 O leitor deve ter percebido o aparecimento dos 
personagens principais  entre os aliados de Satanás contra 
o próprio Deus e contra seu povo? 
Vejam abaixo quem aparece no percurso de nosso estudo: 

a) O dragão (capítulo 12); 

b) As duas bestas (capítulo 13);

c) A “grande” meretriz (capítulo 17). 
Entretanto, de toda esta turma não já sabemos o 
destino deles? 

 Antes da descrição da grande meretriz vem a 
declaração da queda dela (14. 8). Todos os outros – dos 
adoradores da besta à própria besta e ao dragão que lhe dá 
poder – serão derrotados. A partir deste capítulo, veremos 
a queda desses inimigos do Senhor. Surgiram numa 
sequência (dragão, bestas, meretriz) e cairão na ordem 
invertida (meretriz, bestas, dragão).

“Depois destas coisas...” (v. 1)

 Devemos salientar neste versículo que a força que 
sustentava a meretriz vinha de baixo: das águas, da besta 
que surgiu do mar e dos reis da terra, isso fica muito claro de 
se observar no contexto escatológico estudado. Os próprios 
reis seriam os instrumentos de Deus no castigo dela, pois o 
anúncio da queda dela vem de cima, por quê?  Encontramos 
claramente nas páginas da Bíblia Sagrada que um anjo já 
anunciara a queda da Babilônia, basta ver o texto de (14. 
8), e um outro mostrou para João o significado da meretriz 
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e o seu julgamento (17. 1,7). Aqui, outro anjo desce do céu 
para confirmar a sentença contra a Babilônia, claramente 
observado no texto do Apocalipse.

“... Que tinha grande autoridade” 

 Alguém pode perguntar: de onde vem tal autoridade? 
A autoridade para falar vem do céu. Não há dúvida sobre 
a veracidade de sua mensagem, ou o leitor tem alguma 
dúvida?

“... Caiu! Caiu a grande Babilônia” (v. 2) 

 Essa linguagem é a maneira profética de mostrar 
que Deus tiraria do poder aqueles que dominavam e 
abusavam dos outros. Isaías profetizou contra o rei da 
Babilônia histórica: “Como cessou o opressor! Como 
acabou a tirania! Quebrou o SENHOR a vara dos perversos 
e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, 
com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, 
com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está 
sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo” (Isaías 
14:4-7).

 Com este entendimento, ainda mantemos a nossa 
confiança nas afirmações do Apocalipse de que as profecias 
seriam cumpridas em breve. Não precisamos mostrar a 
destruição total e repentina da cidade de Roma, nem a 
queda iminente do império romano. 
 A linguagem profética afirma a humilhação dos 
poderes que perseguiam os santos, e a história mostra 
que foram, de fato, humilhados e derrotados, sobre essa 
verdade ninguém pode esconder.
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“... E se tornou morada de demônios...” (v. 2)

 De acordo com a própria Bíblia e até mesmo a história, 
a grande cidade que estava cheia de atividade e de pessoas 
poderosas e ricas, agora se torna uma cidade abandonada 
e suja, para essa verdade basta observar a dura mensagem 
do profeta Isaías (cf. Isaías 13. 19 ss). 

 Mais uma vez, encontramos um grande e terrível 
contraste entre as duas principais cidades do livro, que se 
torna evidente. A Bíblia deixa claro que a cidade mundana 
se torna lugar deserto e imundo, ocupado por demônios e 
espíritos imundos. A cidade santa, a nova Jerusalém, será 
habitada por multidões na presença do Senhor, e “nela 
jamais penetrará coisa alguma contaminada” (21. 27).

“... Porque os seus pecados se acumularam até ao céu” (v. 
5)
 A voz do sangue de Abel chegou ao Senhor, pedindo 
vingança (Gn 4. 10). O clamor de Sodoma e Gomorra subiu 
até Deus, trazendo sua ira na destruição das cidades (Gn 18. 
20,21). Veja só que situação terrível, a meretriz acumulou 
tanta iniquidade que chegou até ao céu.

 O Senhor não podia ignorar a maldade de Roma. Ela 
se exaltou em rebeldia contra Deus e contra a sua vontade. 
O castigo se tornou inevitável.

“... Por isso, em um só dia, sobrevirão” 

 A Bíblia mostra-nos claramente que a autoconfiança 
da Babilônia a deixa totalmente despreparada e vulnerável 
quando vem o juízo de Deus. Mais um versículo de Isaías 
salienta o perigo que a Babilônia e Roma enfrentaram, o 
mesmo que enfrentamos hoje numa sociedade dominada 
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pelos avanços da ciência e da tecnologia: “Porque confiaste 
na tua maldade e disseste: Não há quem me veja. A tua 
sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste 
contigo mesma: Eu só, e além de mim não há outra” (Isaías 
47:10). A palavra traduzida “flagelos” é a mesma que 
descreve, em outros livros do Novo Testamento, os açoites 
de castigo, para a comparação basta ver os textos de (At 16. 
23,33; 2 Co 6. 5; 11. 23). Aqui e outras vezes no Apocalipse, 
identificamos os “açoites” como castigos que vêm de Deus.

As reações à queda da babilônia (18. 9-20)

 Algo importante e fundamental contra os opulentes: 
é preciso salientar agora as reações à queda da meretriz 
são duas: lamentação e exultação. Primeiro, encontramos 
a lamentação repetida por três grupos de dependentes de 
Roma: os reis, os mercadores e os pilotos. Todos se expressam 
com variações do mesmo refrão: “Ai! Ai da grande cidade” 
(10,16,19). Depois, três categorias dos dependentes de Deus 
(santos, apóstolos e profetas) são convidadas a exultarem 
sobre a meretriz caída (20). Agora, as lamentações. 

“... Ora, chorarão e se lamentarão”

 Os mesmos reis que odiavam a meretriz e 
contribuíram à destruição dela (17. 16) agora lamentam 
a queda da Babilônia. Apesar de detestar a meretriz que 
os dominava (17. 18), eles viviam do comércio gerado pela 
luxúria dela. A destruição da meretriz teria um impacto 
econômico muito negativo para os países comerciantes.

“... Dizem: Ai! Ai! Tu, grande cidade, Babilônia...” 
A poderosa cidade que dominava os reis do mundo recebe 
a justa recompensa por seu erro. O juízo de Deus chega 
repentinamente, tomando a orgulhosa meretriz de surpresa.
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“... E, sobre ela, choram e pranteiam os mercadores”

 Confirmação do motivo egoísta da tristeza das nações! 
Não choraram por amor de Roma, e sim por perda de 
lucros! O egoísmo e o materialismo são características de 
pessoas carnais. Roma mostrou este mesmo espírito, e os 
sujeitos que participavam da prostituição dela também se 
mostraram carnais. “Mercadores” vem de uma palavra que 
sugere atacadistas, aqueles que transportaram mercadoria 
de longe para vender em grandes quantidades.

“... Mercadoria de ouro, de prata...” 

 A materialização desse sistema religioso mostra como 
esta lista de produtos mostra a extrema riqueza da meretriz. 
Encontramos nas páginas da Bíblia que eles consumiam 
todo tipo de mercadoria de luxo, até escravos. A opulência 
de Roma levou a cidade ao exagero de um consumismo 
desenfreado, e as nações exportadoras lucraram com isso.

“... Nunca jamais serão achados”
Depois de gerações de luxo, Roma não teria mais o domínio 
comercial e a facilidade de obter estas mercadorias. 
Perderia poder e prosperidade e, como consequência, sua 
capacidade de satisfazer seus próprios apetites.

“Na qual se enriqueceram todos os que possuíam 
navios no mar”

 O motivo dos pilotos, como o dos mercadores, é 
egoísta. Nada de tristeza pela meretriz. Eles choram porque 
perderam os seus contratos como transportadores.
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a derrota total da babilônia (18. 21-24)

 A primeira vez que a palavra Babilônia aparece no 
Apocalipse foi para anunciar a queda dela (14. 8). A última 
vez que aparece (18. 21) é para declarar a sua derrota total 
e final.

“... Então, um anjo forte levantou uma pedra”

 A Bíblia mostra a importância que tem um “anjo 
forte”. Foi um anjo forte que procurou alguém para abrir o 
livro e revelar a vontade de Deus (5. 2). A Bíblia declara que 
foi um anjo forte que desceu do céu e jurou que o mistério 
de Deus seria cumprido (10.1-7). Agora, um anjo forte joga 
a grande pedra no mar, declarando a finalidade do castigo 
previsto. Jesus usou a figura de lançar alguém no mar com 
uma grande pedra de moinho pendurada no pescoço para 
descrever a morte (Mt 18. 6; Mc 9. 42). Este ato simbólico 
do anjo declara a morte, a derrota total da meretriz.

“... nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se 
achará”  

 A cidade era um centro de atividade comercial, mas 
agora pararam para sempre as atividades de artesanato e 
produção.

“... nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho” 

 Nenhum barulho de produção de alimentos. O 
silêncio da morte toma conta da cidade.

“... também jamais em ti brilhará a luz de candeia” 
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 Mais um sinal de uma cidade morta. Nenhum som e 
nenhuma luz.

“... nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá” 

 O casamento sempre é um sinal de esperança, de 
planos para o futuro (Mateus 24:38). Mas a Babilônia 
não tem futuro, não terá nela as vozes de noivos. Pois os 
teus mercadores foram os grandes da terra: A Babilônia 
foi exaltada e exercia poder e influência sobre os outros. 
Os motivos do castigo dela são resumidos em dois pontos: 
porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria 
e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os 
que foram mortos sobre a terra.

Conclusão das babilônias

 O anjo de Deus desceu do céu e declarou: “Caiu! Caiu 
a grande Babilônia” (18. 2). Seguiu-se o coro dos habitantes 
da terra lamentando a queda da grande meretriz. Os reis, 
os mercadores e os marinheiros repetiam o mesmo refrão: 
“Ai! Ai da grande cidade” (18. 10,16,19). A cena final deste 
capítulo descreve a cidade, antigamente grande e ativa, 
tomada pelo silêncio de uma tumba. A Babilônia, por se 
exaltar e por se colocar em oposição a Deus, foi jogada no 
mar e totalmente derrotada pelo Senhor. E os santos, os fiéis 
que não cederam às pressões da perseguição, celebraram a 
vitória da justiça divina.
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eee
CAPÍTULO 10 

SEÇÃO DE PERGUNTAS
E RESPOSTAS 



PERGUNTAS 
RELACIONADAS 

A CRISTO 

z

z
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1. Porque o ex-ladrão estaria no paraíso prometido 
por Cristo na sexta-feira, se Cristo mesmo só 
ressuscitaria no domingo?

R. Para tal interrogação ser respondida com propriedade, 
precisaremos “apelar” para o contexto geográfico do 
local. O paraíso ou seio de Abraão (Lc 16. 19-26), antes 
da ressurreição de Cristo era localizado no próprio hades, 
separado “apenas” por um abismo (Lc 16. 23), quando 
Jesus morreu, desceu às partes mais baixas da terra (Ef 
4. 8), e levou “cativo”, termo em grego h)xmalw/teusen, 
êkhmalôteussen”,está no indicativo aoristo ativo, que nos 
trás a ideia de pessoas capturadas em guerra, isto é, Jesus 
levou às pessoas justas, crentes que estavam até então 
no seio de Abraão ou paraíso, e levando-os para cima. 
Este novo lugar é identificado pelo apóstolo Paulo, como 
“terceiro céu” (2 Co 12. 2-4). Quando Jesus disse ao ex-
ladrão, que na sexta-feira mesmo, isto é, naquele mesmo 
dia, eles estariam juntos no paraíso, é porque o paraíso ou 
seio de Abraão, ainda não tinha sido “esvaziado”, sendo 
assim, Cristo, morreu, desceu ao hades e proclamou vitória, 
em seguida os transportou para o novo ambiente.  Agora 
na nossa dispensação, quando um servo de Deus morre, 
em vez de ele ir para o seio de Abraão no hades, ele vai 
agora para o terceiro céu, conforme a harmonização dos 
seguintes textos (Lc 16. 23; Ef 4. 8-10; 2 Co 12. 2-4). 
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2. Porque Jesus pregou aos espíritos em prisão no 
hades em (1 Pe  3. 19)?

R. Existe uma segunda oportunidade após a morte? Este 
texto concorda com a doutrina da reencarnação? De modo 
nenhum! Vamos “apelar” para sistematização do texto 
grego. O termo traduzido por “pregar” em português é 
“evkh,ruxen, Ekêryksen”,verbo no indicativo do aoristo ativo, 
termo conjugado de “kh/russw, kêryssô”, que tem sentido 
de proclamar, anunciar, mencionar publicamente, ou 
proclamar vitória, pelo contrário do termo que realmente seria 
pregar mensagem de salvação “evangelho”, que não aparece 
no texto. Jesus então proclamou vitória, e não; “pregou 
boas novas de salvação”, isto é garantido no texto original. 
O que não fica claro no texto é o conteúdo da mensagem, o 
que é concreto é, a descida de Cristo ao hades (At 2. 27, 31; 
Rom 10. 6-8; Ef 4. 8-10), sobre o conteúdo da proclamação, 
alistaremos duas possibilidades enumeradas, veja;

A - Que Cristo proclamou o seguinte: o preço do 
pecado havia sido pago, e todos antes de Cristo 
que tivesse morrido na fé, deveriam aprontar-se 
para subir dali.

B - Que Cristo proclamou o seguinte: que através 
do Espírito Santo na época de Noé,  tinha 
proclamado uma mensagem de alerta àquela 
geração da época, que era perversa, e que eles 
estariam no hades esperando o juízo final relatado 
no Apocalipse.

C - Conclusão do tópico. Das duas opiniões, a mais 
lógica ao contexto é a segunda opinião, já que em 
(2 Pe 2. 5), Pedro classifica Noé como pregoeiro da 
justiça, o termo no grego é “khêrykakêryka”, 
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profundo, está ligado a mesma raiz do outro 
termo grego já estudado, “ekeriksen”, que está 
no contexto em (1 Pe 3. 19), de qualquer maneira, 
que tipo de proclamação aconteceu, permanece 
na dúvida, e fica por conta da economia divina, 
uma coisa é certa aconteceu a proclamação (ver 
Dt 28. 29).
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3. Jesus ressuscitou ou reviveu? E lázaro 
ressuscitou ou reviveu? Em (Jo 11)?

R. Para responder tal pergunta é preciso diferenciar 
os termos ressurgir e reviver. O termo ressurreição no 
original é “a)nisth/mi anistêmi”, este conjugado nas suas 
mais diversas formas aparece mais de cem vezes no NT e 
é traduzido com tamanha variedade conforme o contexto. 
No seu grande sentido de levantar dos mortos conforme o 
contexto atual. (Jo 6. 39; At 2. 24), Agora para diferenciar-
lo se deve-se traduzir por ressuscitar ou reviver a diferença 
está no contexto geral, veja;

A - Ressuscitar significa, levantar dos mortos e 
nunca mais morrer.

B - Reviver significa, levantar-se dos mortos e 
tornar a morrer um outro dia (Mt 27. 52), sendo 
assim à luz do contexto das escrituras Jesus 
ressuscitou e Lázaro reviveu, porque Cristo está  
vivo até hoje, enquanto que Lázaro não está, e 
os outros casos também nas escrituras, outras 
pessoas que reviveram e não ressuscitaram. Dizer 
que Lázaro não ressuscitou não é querer invalidar 
o milagre divino, mas que ele reviveu, pois saiu 
do túmulo e um dia Lázaro morreu novamente! 
Sendo assim cai por terra às afirmações em 
diversos hinos pentecostais em que dizem os tais 
que Jesus reviveu biblicamente Jesus não reviveu, 
mas ressuscitou, porque está vivo até agora, e 
sempre estará, AMÉM!
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4. Quem sabe realmente o dia da segunda vinda 
de Cristo? Já que foi o próprio Jesus que disse em 
(MT 24. 36), que somente Deus sabia? 

R. Pegando a frase isoladamente “...mas unicamente meu 
pai...”, fica claro que Deus hoje é o único sabedor de todas 
as coisas, dia, hora, etc., da volta de Cristo para buscar 
sua igreja. Esta afirmação é pegando a frase isoladamente. 
O objetivo do interprete da bíblia, de acordo com os 
princípios fundamentais da Hermenêutica, nunca se deve 
pegar a frase ou mesmo um versículo isoladamente. No 
referido texto em foco e em (MC 13. 13-32), Jesus estava 
se referindo a sua condição humana, (ver JO 4. 6; 19. 23), 
porém, quando aconteceu a ressurreição, o Senhor Jesus 
passou a ter os atributos divinos e plenos (JO 17. 5), vamos 
também observar a seguinte frase nas escrituras, em (MT 
28. 18), “...é me dado todo poder ...”, porque Jesus agora, 
passa a ter somente os atributos absolutos da divindade, isto 
é, Jesus como Deus. E se foi dado todo poder a Cristo, isto 
-  24 - Perguntas conflitantes em Escatologia é, onisciência, 
onipresença, onipotência, é lógico acreditar que Jesus na 
ocasião em que citou tal fraseologia não sabia, e agora você 
acredita que ele não saiba? Será que hoje é somente Deus que 
sabe? De modo nenhum! Hoje quem sabe o dia da sua volta 
é o Espírito Santo, Deus e Jesus (ver SL 139. 7-9 ; AT  5. 3-5).
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5. Porque (Ap 1. 7) diz que todo olho verá, Cristo 
descendo nas nuvens, sendo que o arrebatamento 
da igreja será rápido? (1 Tess 4. 16-18).

 O que acontece é, a segunda volta de Cristo, 
acontecerá em duas fases distintas; Na primeira fase, virar 
nos ares, para buscar os santos no arrebatamento (1 Tess 
4. 17), o mesmo contexto bíblico encontramos em (Jo 14. 
1-4), o termo “encontro”, tem o sentido de encontrar para 
voltar juntos, enquanto que alguns textos (Mt 24 e Ap 1. 
7), que encontramos a seguinte frase “todo olho verá”, 
esta frase é uma referência a segunda fase na terra, já em 
companhia dos santos. Esta segunda fase é chamada de 
revelação (2 Tess 1. 7-9). Devemos prestar bem atenção a 
estes versículos, para não fazermos confusão.

6. Se no tribunal de Cristo, só participarão os 
salvos, porque então Paulo diz em (2 Co 5. 10), que 
o mal será julgado, neste tribunal?

R. Para responder tal interrogação com propriedade é 
preciso analisar todo o versículo, veja;

“Porque importa que todos nós compareçamos 
perante o tribunal de Cristo, para que cada um 
receba segundo o bem ou o mal que tiver feito 
por meio do corpo”. ARA

 A atenção especial ao termo “Bêmatos”, 
traduzido por “tribunal”, o termo associado a “trono para 
distribuição de prêmios”, outro termo importante no texto 
é “comparecer”, também sugere comparecimento para 
recebimento de prêmios. Agora com referência ao termo 
“mal”, usado por Paulo merece algumas considerações 
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abaixo, veja; 
1. ponh/ro Ponêrós.
Este termo aparece em diversos lugares do NT, tem um 
sentido de doente (Mt 6. 23), ímpio como mau (Lc 19. 22). 
O termo também é traduzido para o maligno que é o Diabo 
(Mt 13. 19; Jo 17. 15; Ef 6. 16), este “mau”, é a pessoa do 
maligno, Diabo. Este “mau” “ponêrós”, não entra no reino 
de Deus. Já o termo que aparece em (2 Co 5. 10), é outro, veja;

2.fau/lon, Fhaulon.
 Outro termo completamente diferente, o termo em 
foco tem o sentido de “sem valor, mau, ruim, baixo” (Jo 3. 
20; 5. 29; Rom 9. 11; 2 Co 5. 10; Tito 2. 8; Tg 3. 16), o “mal”, 
que Paulo trata em (2 Co 5. 10), não é o “mau”, do Diabo, 
isto é, a pessoa possessa do maligno, mais o termo “mal”, 
é deixar de fazer o bem, você pode fazer mais não faz por 
relaxo, este é o “mal”, de que se refere o apóstolo. 
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7. Tem base nas escrituras, afirmar que Jesus só 
voltará para buscar sua igreja, quando todo o 
mundo for evangelizado? Isto tem base em (Mt 
24. 14) ?

R. Este é o pensamento de muito gente. Jesus só voltará para 
buscar a sua igreja quando o mundo todo for literalmente 
evangelizado. O contexto de (MT 24. 14), não pode ser 
entendido como somente para a nossa época, pois o contexto 
trata de profecias de Jesus para um futuro próximo e um 
futuro bem longe. Duas coisas devem ser observa das no 
texto: O que é o evangelho do reino e quando será o fim. 
Qual o sentido deste “fim”? Será o “fim” no arrebatamento 
da igreja? Existem diferenças entre “reino dos céus”, 
e “evangelho do reino”? Antes de tudo, é bom definir as 
expressões “reinos dos céus”, e “reino de Deus”, o primeiro 
termo é usado pelo evangelista Mateus, o termo aparece 
com certa freqüência em todo o NT (Mt 12. 28; 19. 24; 21. 
31; Jo 3. 5; Lc 12. 32: 22. 29; 1 Tess 2. 12). Em síntese, o 
reino de Deus é o domínio exclusivo do Senhor, este é uma 
definição rápida.

 EVANGELHO DO REINO É A MESMA 
COISA QUE REINO DE DEUS?

 Temos que destacar aqui três passagens que citam a 
expressão “evangelho do reino”, (Mt 4. 23; 9.35; 24. 14). 
Uma análise profunda das três passagens acima, e usando 
o contexto remoto de ambas, logo se perceberá que as três 
passagens não podem ser harmonizadas para um único 
sentido. Nas primeiras duas passagens (Mt 4. 23; 9. 35), 
Jesus se apresenta aos Judeus como o Messias “... nas 
sinagogas...”,  a mensagem do reino, isto é, as boas novas 
de que a presença do Reio tornava “próximo”, o domínio de 
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Deus sobre o seu povo (Judeus), os requisitos para entrada 
no reino eram; arrependimentos, justiça, fé (Mt 4. 17; 5. 
20), os Judeus rejeitaram estes requisitos e o Messias (Jo 
1. 11). A partir daí, Cristo disse que o seu reino terreno não 
viria logo ou imediatamente (e não será logo mesmo será 
somente no milênio), para tal pensamento ler atentamente 
o texto de (Lc 19. 11-20), quando aconteceu tal rejeição, 
este evangelho (Não mais de um reino terreno), passou aos 
Gentios, agora como “evangelho da graça de Deus” (Ef 2. 1-4; 
4. 1-3), agora na nossa dispensação este evangelho é de graça.

QUANDO O EVANGELHO DO REINO SERÁ 
PREGADO, CITADO EM (Mt 24. 14)?

1. Nesta posição, o evangelho seria pregado por 
Judeus selados (Ap 7), duas testemunhas (Ap 
11), anjos no período da grande tribulação, os 
pregadores anunciarão o reino do milênio de 
Cristo, que será um reino terreno, que naquela 
ocasião estaria muito perto, (na ocasião da 
tribulação), como término dos juízos de Deus. Na 
sequência o estabelecimento do reino (Mt 25. 31-
41).

2. Nesta posição, o evangelho do reino seria 
pregado, pelas “ovelhas”, do texto de (Mt 25. 31-
41), durante o reino milenar de Cristo. Pregar 
para quem? Para as pessoas nascidas no milênio, 
já que o evangelho pregado na grande tribulação 
-  28 - Perguntas conflitantes em Escatologia
seria o evangelho eterno, e nesta interpretação 
o “fim”, seria o fim do milênio, vindo 
na seqüência o juízo do Trono Branco.
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3. Nesta terceira posição, o evangelho do reino 
seria pregado, nesta dispensação, e o “fim”, seria 
o arrebatamento da igreja (1 Tess 4.17). Bom! 
Das três posições, a menos correta é a posição 
três, eu prefiro ficar com a posição dois, já que 
será possível pregar o todo o mundo, pois na 
grande tribulação a população será reduzida, e 
agora não é possível? Não existem tantos meios 
de comunicação? O problema não são os meios 
de comunicação, é porque existem muitos 
paises literalmente fechados a comunicação 
do evangelho, e é necessário que tantos Judeus 
como Árabes passem pela grande tribulação. Aí 
está, vou permanecer com a posição dois, de que 
o evangelho do reino será pregado na grande 
tribulação e o “fim”, refira-se ao período da grande 
tribulação, iniciando-se assim o milênio (Ap 20. 
22).

8. Jesus não prometeu em (Mt 16. 28), que a sua 
segunda vinda se daria ainda nos tempos dos 
discípulos com vida?

R. Vejamos o texto, para assim ter uma melhor posição;
“Em verdade vos digo que alguns que há dos que aqui 
estão que não provarão à morte até que vejam vir o filho do 
homem no seu reino”, (Mt 16. 28). 

 No versículo anterior (27), Jesus falou da sua volta 
depois da grande tribulação, no versículo 28, não pode 
ser entendido, nem harmonizado com (1 Tess 4. 17), 
com certeza o texto de (Mt 16. 28), é alguma referência 
preliminar da sua volta. Na verdade no texto encontramos 
uma série de dificuldades interpretativas. Para tal harmonia 
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interpretativa, a expressão de Cristo em dizer que os 
discípulos provaram a sua vinda ainda naquela época, 
existe pelo menos duas implicações possíveis, veja; 

1 - Que o cumprimento ao contexto de (Mt 16. 
28), seria na seqüência de (Mt 17), relacionados 
aos atos maravilhosos da transfiguração em cima 
do monte, quando as escrituras afirmam que o 
rosto de Cristo resplandeceu como o sol, as vestes 
ficaram branca como a neve (v. 2), e apareceu 
Moisés e Elias, houve o argumento sobre a morte 
e ressurreição de acordo com o texto de (Lc  9. 31), 
se observando a fundo o texto, vamos ver em (Mt 
17. LC 9), que Jesus apareceu à Pedro e a João em 
princípio da sua glória celeste fundamentando 
o reino de Deus. Assim sendo, os discípulos 
“provaram”, um pouco da sua glória.

2 - A segunda posição interpretativa do texto em 
foco, é que é referência ao pentecoste relatado no 
livro de (AT 2), sendo prometido aos discípulos 
antes da volta  de Cristo aos céus (Jo 14. 16; Lc 
28), sendo assim, os discípulos provariam a glória 
de Cristo que era o Espírito Santo (que era outro 
da mesma espécie).

EXEGÉSE DE MT 16. 28 avmh.n le,gw u`mi/n o[ti eivsi,n tinej tw/n 
w-de e`stw,twn oi[tinej ouv mh. geu,swntai qana,tou e[wj an i;dwsin 
to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou evrco,menon evn th/| basilei,a| auvtou/Å

“Em verdade vos digo que alguns há, dos que 
aqui se encontram, que de maneira nenhuma 
passarão pela morte até que vejam vir o Filho do 
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Homem no seu reino”. ARA

 Cristo queria dizer o seguinte: Os seus discípulos 
contemporâneos provariam um pouco de sua glória antes 
da vinda do Mestre para arrebatar a sua igreja, isto é, os 
discípulos antes de morrer, veriam uma parte da vinda 
de Cristo, isto é visto no termo grego “geiomai”, que tem 
o sentido de provar o gosto, exatamente o que aconteceu 
no monte da transfiguração, antes dos discípulos partirem 
e morrerem, viram Cristo transfigurado, uma espécie de 
“mine”, glorificação, também na festa de pentecoste, então 
quando Jesus disse que eles não morreriam antes de “ver”, 
realmente viram, quando? Na transfiguração e depois no 
pentecoste (Mt 17 e At 2). 

9. Se a igreja descerá com Cristo glorificado, e 
os santos provenientes da grande tribulação 
também glorificados, sendo assim como haverá 
nascimento de outras pessoas no milênio?

R. Todos os santos glorificados de acordo com o contexto 
geral das escrituras,  não poderão mais se casarem, ter filhos. 
Mas por outro lado, continuaram no milênio os santos vivos 
(Israel e os Gentios), por motivos das condições benéficas 
da época, o índice de nascimento será altíssimo, dentro de 
um prazo de poucas gerações a terra se povoará novamente, 
sendo assim, no fim do milênio haverá mais santos vivos 
do que mesmo glorificados, então os nascimentos de novas 
vidas virá dos santos que estiverem vivos no milênio. 
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10. Quem são os santos que saíram dos sepulcros 
relatado em (Mt  27. 52, 53) ? 

R. Esta resposta está em conjunto com a anterior. Após 
os fenômenos de (Mateus 27), os corpos dos santos (não 
todos), provavelmente do AT reviveram, isto é, tornaram 
a viver novamente, entraram na cidade santa. A referência 
à cidade santa aqui, não pode ser entendida como a 
cidade que Jesus foi preparar relatada em (João 14), já 
que esta cidade aqui mencionada será inaugurada depois 
do arrebatamento, nas bodas do cordeiro conforme o 
relato de (Ap 19. 7), estes santos aqui entraram na cidade, 
literalmente falando, isto é, Jerusalém terrestre, e assim 
foram vistos pelo Judeus da cidade e por outros povos que 
estavam no momento na cidade de Jerusalém, depois estes 
santos, não sabemos quantos e quem foram eles, tornaram 
a morrer novamente algum dia depois ou será que estão 
vivos até hoje? Pois estes reviveram, isto é, tornaram a vida 
e morreram na seqüência um outro dia. 

11. Quando os santos do AT hão de ressuscitar, 
em conjunto com os santos no arrebatamento da 
igreja ou depois da grande tribulação?

R. Existem vários teólogos que acreditam que os santos 
do AT ressuscitarão somente depois da grande tribulação, 
harmonizando assim a sentença, com os textos do 
Apocalipse (Ap 14. 13; 20. 4-4), porém, os referidos textos, 
apresentam, a ressurreição dos que morreram em Cristo no 
período da grande tribulação, enquanto que  o texto de (1 
Tess 4. 13-16), indica “...os que morreram em Cristo...”, estes 
que morreram em Cristo, será somente os que morreram 
na dispensação da graça? Não ficará fora de sentido, só os 
santos que dormiram na dispensação da graça ressuscitar? 
Já que estes “santos” viriam do terceiro céu (2 Co 12. 2-4), 
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é coerente afirmar que momento antes do arrebatamento 
ressuscitaria os santos da nossa dispensação e ficaria  lá os 
santos do AT sozinhos? (1 Tess 4. 17), teria sentido isto? A 
bíblia não diz que os santos da nossa dispensação hão de 
se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, isto é, com os 
santos do AT? Quando será? É lógico que a frase citada por 
Paulo “... os morreram em Cristo ressuscitarão primeiro...”, 
refere-se a todos os santos, inclusive os do AT (1 Tess 4. 17).

12. Existe base em (Mt  22. 1-14; 25. 1-10; Lc 14. 
1624), de  que o casamento entre Cristo e a igreja 
será no céu,  enquanto  que   as bodas do cordeiro 
acontecerá no milênio?

R. De acordo com alguns interpretes na área escatológica, 
existe uma distinção entre às bodas e “a festa do casamento”. 
De acordo com o tal pensamento, o casamento será entre 
Cristo e a igreja logo após o tribunal de Cristo, enquanto 
que às bodas do cordeiro. Teria a participação da nação 
de Israel, isto só se daria depois da grande tribulação. É 
evidente que o texto de (Apocalipse 19), está associado 
ao término da grande tribulação, é improvável a tal 
interpretação, já que antes da volta visível de Cristo a terra 
(Zc 14. 1; Ap 19. 7-9), nesta ocasião às bodas já se tenha 
-  36 - Perguntas conflitantes em Escatologia acontecido, 
enquanto que às bodas citadas nas parábolas dos textos 
de  Mateus, Marcos e Lucas, está mais condicionado com a 
“rejeição”, da festa com o Messias, não servindo de base para 
que, a igreja participe apenas do casamento, e às bodas do 
cordeiro seja no milênio com a nação de Israel, pois, o fato 
que é descrito no Apocalipse (19. 7-9), já carrega o titulo 
“às bodas do cordeiro”, definindo então a interpretação, às 
bodas do cordeiro, será em conjunto ao casamento, logo 
após o arrebatamento da igreja e não no milênio!
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13. Na nossa dispensação, as pessoas que morrem 
martirizadas, irão ao terceiro céu (2 Co 12. 2-4), 
logo após o arrebatamento os santos sairão deste 
lugar, pois entrarão nas moradas de (Jo 14. 1), os 
mortos que morrerão na grande tribulação irão 
para onde?

R. Ficou muito claro na pergunta 01, que na dispensação 
atual às pessoas que morreram em Cristo, vão ao terceiro 
céu, isto foi citado pelo apóstolo Paulo, agora, para o 
destino dos mortos, os irmãos, que morrerem em Cristo, 
durante o período da grande tribulação, é importantíssimo 
observar o termo no  Apocalipse “altar”, os mortos que 
morrerem na grande tribulação são   os   mártires da grande 
tribulação. O termo “altar” aparece com certa freqüência 
em toda extensão do livro, veja; (6. 19; 8. 3; 9.13; 12. 17; 
14. 18). O altar era o local dos sacrifícios do AT, temos 
no AT o altar do tabernáculo, no templo de Salomão. A 
melhor indicação é que perto  do altar tinha uma valeta, 
onde o sangue dos sacrifícios corriam, geralmente os 
mártires são como sacrifícios à Deus (Fp 2. 17; 2 Tim 4. 6). 

 AONDE IRÃO OS SANTOS QUE MORREREM EM 
CRISTO DURANTE O PERÍODO SOMBRIU DA GRANDE 
TRIBULAÇÃO? Os mártires da grande tribulação, após 
serem degolados pelos exércitos do Anticristo, não irão 
para o terceiro céu, paraíso, mas, o local preparado por 
Deus para eles será em algum lugar debaixo do altar, onde 
necessariamente não sabemos. “... ví debaixo do altar as 
almas dos que foram mortos, por amor...”. Este local é o 
local de destino, e não tem nada a ver com o paraíso, quem 
são estes? Estes são os que vieram da grande  tribulação, 
deve-se fazer uma ponte bíblica entre (AP 6. 9; 7.9; 14. 13; 
20. 4-6).
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14. É correta a expressão em muitos hinos, que 
dizem que a “porta da salvação” se fechará no 
arrebatamento da igreja? A oportunidade da 
salvação cessará? (1 Tess 4. 16).

R. No arrebatamento da igreja a oportunidade de salvação 
não cessará, o que cessará é a formulação da graça, um 
grande número de pessoas irão ser salvas no período da 
grande tribulação, isto pode ser visto em (Ap 7. 9-17), uma 
das razões fundamentais que haverá  grande número de 
pessoas salvas na grande tribulação é que, muitas pessoas 
terão choque psicológico depois do arrebatamento, estas 
pessoas pensarão seriamente em assuntos evangélicos, 
aí, estes serão conduzidos a uma aceitação ao evangelho e 
serão salvos.

15. Porque muitos hinos dizem que quando Jesus 
voltar para arrebatar a sua igreja ele dirá; “vinde 
benditos de meu Pai...”, em (Mt 25. 31), este texto 
pode ser aplicado para igreja?

R. Vamos harmonizar o contexto de (Mt 25. 31), com o 
restante dos textos que falam da mesma época, qual é esta 
época? A época do contexto do texto em foco (Mt 25. 31), é 
justamente o período depois da grande tribulação, o texto 
também é conhecido como julgamento das nações vivas, 
após a grande tribulação.Como prova disto observemos 
a seguinte expressão, “...e quando o filho do homem vier 
en sua glória...”, quando será isto? Exatamente no final 
da grande tribulação. Então a frase “...o Rei dirá aos que 
estiverem a sua direita...”, (v. 34), à quem o Rei dirá tal 
frase? Aos salvos que aceitaram o Cristo no período da 
grande tribulação, pregado por anjos, Judeus. Como 
neste período acontecerá uma boa parte de sobreviventes 
então acontecerá o julgamento desses sobreviventes, neste 
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momento acontecerá a separação das ovelhas dos bodes. 
As ovelhas serão os salvos na grande tribulação, enquanto 
que os bodes os perdidos. Então o contexto está aplicado 
em primeira instância àquela época, depois da tribulação, 
agora, se existem partes no contexto que pode ser ou não 
tomado para hoje aí é uma outra história! 



PERGUNTAS 
RELACIONADAS 

A ISRAEL 

z

z
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1. Quem terá condições de reconstruir o santo 
templo em Jerusalém? Já que existem inúmeros 
obstáculos?

R. Todo o Judeu queria de volta o seu templo, para 
estabelecimento dos rituais, porém, o maior obstáculo 
é justamente uma mesquita Árabe, como será destruída 
a mesma? Como se colocará um templo no local? Isto 
dependerá de um tratado muito forte entre Árabes e 
Judeus, é entendido e aceito por todos os escatólogos, que 
o tal será o Anticristo (Ap 6. 1; 13.1), que fará um pacto com 
os Judeus, isto é visto claramente na profecia de ( Dn  9. 
27-29).

2. O que tem a ver o sinal da besta em (Ap 13. 18) , 
com a internet?

R. Não queremos dizer que a internet é do Diabo, e sim, 
o sistema maligno dominado dentro da internet. Agora, 
temos que levar em consideração, o acesso a internet, que 
é WWW, que tem correspondência com a letra do alfabeto 
hebraico vvv.  A letra vav em hebraico é correspondente 
ao 6 no hebraico, sendo assim   666 que não é boa coisa no 
livro do Apocalipse. Devemos levar em consideração então, 
que o Anticristo domine o mundo através de um sistema 
avançado em informática, não dizendo necessariamente 
que a informática seja do Diabo hoje,
 
3. Porque o Anticristo e o falso profeta serão 
lançados vivos no lago de fogo em (Ap 19. 20)?

R. No presente texto, temos a narrativas dos acontecimentos 
iniciais logo após a descida de Cristo depois da tribulação 
(AP 19), no versículo 20 temos o chamado julgamento 
do Anticristo e do falso profeta, ambos de acordo com 
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a narrativa apocalíptica, hão de fazer uma série de 
barbaridades no período sombrio da grande tribulação, por 
este motivo Deus na urgência de os condena-los, lançara-
los direto no inferno, isto é, o lago de fogo, enquanto que 
Enoque e Elias não provaram a morte por honra porque 
foram exaltados, o Anticristo e o falso profeta, não provarão 
a morte por humilhação. 

4. Quais são os grupos que viverão no milênio? 

R. O milênio é um dos períodos escatológicos, mais difíceis, 
por falta de informações bíblicas, mas no milênio de acordo 
com o contexto que já foi mostrado, segue a seqüência;

A - Cristo será o Rei (ver SL 2. 6; LC 1. 32, 33; IS 
9. 6-8).

B - Uma multidão de santos glorificados que 
vieram com Cristo das bodas do cordeiro (AP 19. 
7-9).

C - Uma multidão de santos glorificados que 
ressuscitaram do período da grande tribulação ( 
AP 14. 13;  20. 4-6).

D - A nação de Israel, que aceitou o Messias, 
lembrando que a expressão de Paulo “todo”, Israel 
não significa que é toda nação literal,  “todo”, é 
àqueles que acreditarão no Messias (ROM 11).

E - Uma boa parte de crente vivo, que aceitou 
Cristo na grande tribulação e foram julgados 
pelo Rei, neste contexto entra a frase  “. ..Vinde 
benditos de mau Pai...”, que reino? O reino do 
milênio.  
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5 . E o pecado haverá no milênio?

R. Categoricamente que sim! É evidente que o pecado será 
suavizado, mas, existirá o pecado, não será comum, mas 
existirá. Uma das provas, mas concretas a isto é, que os 
santos vivos não terão corpos glorificados, significando que 
estes santos vivos estarão sujeitos as paixões. O fato que 
Satanás na ocasião estará preso não indica em nenhum 
momento que o pecado não existirá. As pessoas vivas 
durante o período do milênio, também estarão sujeitas 
as tentações e as paixões, percebemos isto pela frase “...
com vara de ferro as regerás...” (Sl 2. 9), fica claro pelo tal 
emprego, que a desobediência haverá, é lógico, não haverá 
uma escala altíssima como hoje (Is 11. 4; Sl 1-4; Is 29. 20, 21). 

6. Quem são os 24 anciões relatado no texto de ( 
Ap 4. 4) ?

R. Todo o texto de (AP 4), tem uma série de coisas profundas. 
No versículo quatro, o problema é, qual será a aplicação 
coerente do texto, figurativa, simbólica ou literal? Porque 
24 anciões? Porque ao redor do trono? Porque sentados 
em tronos?

1  - INTERPRETAÇÃO LITERAL
 Neste tipo de interpretação, os 24 anciões seriam 
classes especiais de anjos, isto é, seres angelicais, anjos 
que participam na atualidade do governo do universo, e 
recebem ordem do Soberano (Sl 89. 7; Is 24. 3; Ex 34. 11), 
lembrando que,  é impossível saber todas as categorias de 
anjos existentes.

2 . INTERPRETAÇÃO FIGURADA
 Agora, se o que João viu com respeito aos 24 anciões, 
que não são anjos, então só nos resta interpretar o texto 
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como figurado, já que os mesmos estão ao redor do trono, 
será que algum humano vive ao redor do trono? Neste 
particular figurativo, o número 24 é uma cifra completa, 
que sugere a simbolizando assim o comprimento dos salvos, 
de todos os tempos, do Antigo e Novo testamento (Ef 2. 
1-22). Existem fortes conjecturas, de que não sejam anjos 
no conceito interpretativo, está claro que os 24 anciões 
entoam cântico de redenção, é mais provável que o motivo 
desta entoação seja a redenção (Ap 5. 8,9), e anjos de uma 
forma geral não são vistos coroados e muito menos em 
tronos, está mais claro que seja figurada tal interpretação 
(Num 13. 2, 3; Hb 8. 5).

7. Quando irá se cumprir gogue e magogue de ( EZ 
38-39) ?

R.  NO texto do profeta Ezequiel, Gogue e Magoegue refere-
se a principes chefes Mosoque e Tubal, são regiões que 
foram ocupadas pelos Tartaros e Citas, que de acordo com 
os eruditos corresponde a atual Rússia. Gogue e Magogue 
simbolizam o paganismo combatendo contra os filhos de 
Deus. Gogue e Magogue é conhecido entre o Judaismo, como 
uma invasão a nação Israelita. É evidente que em primeira 
instância, o texto de (EZ 38), não se refira somente à invasão 
literal de Jerusalém. O nome simboliza todas as nações 
sobre os quatros cantos da terra que seguirão Satanás, e 
sua indução após o milênio (AP 20. 8), a parte cumprida 
no armagedom, mas o cumprimento pleno será mesmo no 
final do milênio,  onde Satanás seduzirá Gogue e Magogue, 
isto é, os povos do quatro cantos da terra (Ap 20. 8). 
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8. Quem é o Anticristo propriamente dito, é a 
primeira ou a segunda besta do (Ap 13) ?

 No capítulo 13 do Apocalipse, encontramos duas 
bestas, há quem diga que o Anticristo é a segunda besta 
(v. 11-18), mas se formo harmonizar os seguintes textos; 
(2 Tess 2. 2-4; 1 Jo 2. 18; Ap 6. 1; 13. 1), logo veremos que 
o Anticristo propriamente dito, é a primeira besta e não 
a segunda. Acredito que tanto o Anticristo como o falso 
profeta serão Judeus, um líder religioso que será o falso 
profeta, e um líder político que será o Anticristo (Ap 6. 1; 
13.1).

9.Enoque e Elias voltarão para pregar na grande 
tribulação de acordo com (Ap 11. 1-6)?

R. Como os dois nunca provaram a morte, e em (Hb 9. 27), 
diz  que todos os homens estão ordenados a morrerem, 
as duas testemunhas não serão eles? Bom primeiro não 
devemos harmonizar o texto de (Ap 11), com (Hb 9. 27), 
porque? Os santos do arrebatamento, porque não morrerão 
(1 Tess 4. 16),e o Anticristo e o falso profeta porque não 
hão de morrer, sendo eles homens? (AP 19. 20), ambos 
os textos não entraria em choque com (HB 9. 27) ? As 
duas testemunhas do Apocalipse possuirão semelhança 
com Enoque e com Elias, porém, não existem provas 
interpretativas suficiente para tal afirmação, que as duas 
testemunhas do Apocalipse são antítipo de Enoque e Elias 
não resta dúvidas, e que receberão poderes miraculosos de 
Deus (AP 11. 5,6), porém, afirmar que é Enoque e Elias foge 
dos princípios da Hermenêutica.
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10 . O anticristo já está entre nós?

R. Antes de tudo, é importante traze a definição, veja;
 O termo grego “a)ntixri/stov, anticristos”, é a junção 
de uma preposição “anti”, que geralmente acompanha 
o caso do substantivo quem se chama Genitivo (parte da 
gramática grega em que o substantivo, pronome e adjetivo 
desempenha a idéia de posse). Esta tem o significado 
de oposto. Indo um pouco a fundo, pode-se dizer que a 
preposição em foco tem um significado de “ao invés de, no 
lugar de”, para esta afirmação ver os textos de: (Mt 2.22: 
Lc 11. 11; Tg 4.15). o termo grego “anticristo”, está aclopado  
também o substantivo “khristos”, que tem um sentido de 
um título, ungido, O Messias, O Cristo  (Mt 2. 4; 16. 16: Mc 
8.29; Lc 2.26; 4.41; Ap 11.15). O anticristo na realidade será 
uma pessoa que se colocará no lugar de Cristo. O anticristo 
será o opositor número um (1) de Deus, por outro lado, será 
àquele que tentará ser igual à Cristo, observe que será um 
homem  terrível. Pelos gráficos contidos na página anterior, 
fica claro que, este líder, trará grandes prejuízos para Israel. 
O próprio Satanás dará poder ao anticristo, este por sinal 
será o corrompido do mundo, ao induzi-los a blasfemar 
contra o Criador. O anticristo terá uma “lábia” tremenda, 
pois será um comunicador extraordinário. Este poder será 
dado pelo próprio Satanás. Agora, com referência a questão 
se o anticristo está ou não entre nós é impossível ou quase 
isto, precisar com propriedade tal posicionamento. É 
verdade que muitos pesquisadores do campo escatológico 
dizem que sim. Querendo antecipar todas as suas posições 
usam diversos argumentos. Uma das razões predominantes 
segundo alguns é que Deus sempre dá sinais para 
acontecimentos ou até mesmo pessoas, e isto é verdade. 
Vejam por exemplo o sinal do arco (Gn 9. 13), o próprio sinal 
das estrelas no contexto de Abraão (Gn 15), e outros casos 
mais. No final da década de 50 para o começo da década 
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de 60, de acordo com alguns, naquela época nasceria uma 
criança que conduziria o mundo através de uma religião 
única. Enfim, todos estes pensamentos. Na década de 
setenta de acordo com pesquisas que realizei, ouve alguns 
sinais interessantes, notáveis constelações de estrelas, 
muitos até pensaram em uma catástrofe mundial. Seriam 
para evidenciar e constatar que o anticristo já estaria aqui 
entre nós, sem, contudo está revelado propriamente dito. 

MINHA MODESTA OPINIÃO

 Vejam! Por mais que queiram afirmar tal pensamento, 
ninguém poderá, afirmar jamais com sem pensamento de 
certeza. Na década de setenta talvez ele  (anticristo) não 
estivesse em nosso meio, entretanto, hoje acho que seria mais 
possível que antes, isto se dar pelas seguintes razões, veja;

•A grande gama de falsos profetas que se alastra 
no mundo e a degeneração da teologia moderna 
ou o liberalismo teológico

•A situação mundial no que diz respeito as guerras, 
vexames, atentados, etc. alguns até aposta em um 
governo mundial.

Apesar de todas as verdades, e da presença do 
“espírito do anticristo...” (I Jo 2. 19), mesmo assim, 
isto não pode ser prova bíblica suficiente para que 
o anticristo esteja mesmo em nosso meio. Isto eu 
posso afirmar já que “os espíritos” do anticristo é 
uma coisa, enquanto que,  o anticristo propriamente 
dito é outra coisa. Portanto se o anticristo está 
ou não em nosso meio, esta não deve ser a nossa 
preocupação, já que, ao certo este só deve mesmo 
se manifestar quando a igreja for arrebatada. 
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1. Porque o seio de Abraão foi “esvaziado” de 
acordo com a harmonia interpretativa de Lc 16. 
23 ; Ef 4. 8-10; 2 Co 12. 2- 4 ?

R. Como já foi visto, o seio de Abraão se localizava no hades 
(Lc 16. 23), no último juízo (Ap 20. 1115), o próprio hades 
será lançado no lago de fogo, Deus sabendo disto, pela sua 
presciência, resgatou os que lhe pertence antecipadamente 
(Ef 4. 8). Hoje o local onde se encontrava o seio de Abraão 
encontra-se literalmente vazio ou pelo menos esta é a idéia 
geral, levando em conta também, que para este respeito às 
escrituras não traz tantas informações. 

2. Porque muitas pessoas dizem inclusive em 
revelações, de que o Diabo está no inferno, onde 
realmente o Diabo está?

R. Para iniciação de tal interrogação, é preciso saber a 
diferença entre o hades e o lago de fogo. O termo grego “a[|dh|, 
haides”, significa invisível ou lugar dos mortos. De acordo 
com a sistematização gramatical, o termo pode significar, 
“um inferno” ou até mesmo “uma sala de espera” (Lc 16. 
23), enquanto que o lago de fogo relatado no Apocalipse, 
pode ser definido como “o inferno ou inferno definitivo”. 
Já a referência a Satanás, Diabo ou a antiga serpente (Ap 
12. 1-4), colocando em ênfase que até o presente de acordo 
com a revelação profunda das escrituras, desceu na terra 
somente três vezes, e quem o responderia seria apenas a 
divindade veja;

A - No jardim do Édem (Gn 3. 1-3; Ap 12. 1-3).
B - Na época de Jó (Jó 3. 1-8).
C - Na tentação à Cristo no deserto (Mt 4. 1-11).
D - Por final descerá a terra na grande tribulação, por ordem 
divina como se vê em (Ap 12. 10). 
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 Com referência a existência da sua localização, após a 
sua rebelião, relatada profundamente por dois profetas (Is 
14 e Ez 28), teria sido precipitada para onde? Será que foi 
precipitado para o inferno conforme o que diz (Is 14. 15), aqui, 
está falando da sentença final do Diabo, isto é, o “inferno 
definitivo” ou lago de fogo foi preparado para o Diabo e 
seus anjos (Mt 25. 41), a habitação do Diabo hoje é nos ares 
(Ef 6. 12), sendo a seqüência teológica da seguinte maneira;

A - O Diabo foi precipitado após a sua rebelião 
(Ez 28) para os ares, sendo harmonizado com 
o que Cristo disse: “... que via Satanás cair do 
céu...” (Lc 10. 18). No original o verbo traduzido 
por “via...” é  “e)qew/roun,  etheôrun”, conjugado do 
verbo “theôreô” este verbo aparece com certa 
freqüência no NT e tem o sentido de “ver, olhar, 
perceber”. O motivo da tradução “via” é porque o 
verbo está no imperfeito, que traz a idéia de algo 
em andamento começando no passado. 

B - O Diabo desce as três vezes na terra já citado, 
isto até a nossa dispensação.

C - O Diabo descerá para a terra durante o período 
sombrio da grande tribulação (Ap 12. 10).

D - O Diabo descerá preso para o abismo, ficando 
preso durante  o milênio (Ap 20).

E - O Diabo é solto por um pouco de tempo para 
praticar a última rebelião contra o criador, até que 
acontece o seu julgamento escatológico e lançado 
no lago de fogo (Ap 20. 10).

F - Hoje, portanto, ele habita nos ares (Ef 6. 10-12). 
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3. Porque a bíblia chama sempre de primeira 
ressurreição, as várias ressurreições mencionadas 
na bíblia?

R. Nas escrituras sagradas não encontramos contradições. 
No contexto escatológico encontramos apenas duas 
ressurreições: A primeira (1 Tess 4. 16), e a segunda (Ap 
20). A primeira ressurreição é para crentes, a segunda para 
ímpios. Agora, na primeira ressurreição existem extensões, 
a saber;

A - Ressurreição de Cristo, relatadas pelos 
Evangelistas (Mt 28; Mc 16; LC 24). 

B - Primeira extensão da ressurreição dos santos 
antes do arrebatamento (1 Tess 4. 16).

C - Segunda extensão da ressurreição dos santos 
que hão de morrer na grande tribulação (Ap 14. 
13; 20. 4-6). Todas as ressurreições acima são 
primeira ressurreição, isto é, iniciado por Cristo, 
depois extensões da ressurreição do Senhor, isto 
levando em consideração o contexto.
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4 . Anjos caídos e demônios são a mesma coisa?

R. Tal interrogação é uma das mais difíceis em escatologia. 
“Para comentário expositivo e exegético, é preciso 
primeiramente definir o termo ‘anjo”. O termo no hebraico 
é “Mâlâk”. e do grego “a0gge/lov, angelos”. Ambos indicam 
mensageiro. Os anjos são seres celestiais criado por Deus (2 
Sm 14. 20; 2 Rs 19. 35), uma quantidade de anjos permaneceu 
debaixo da ordem inicial de adoração ao Soberano Deus, 
sendo estes anjos QUERUBINS, SERAFINS, ETC! Em 
contra partida, existem uma quantidade considerável de 
anjos, que não permaneceu debaixo desta ordenança, dar 
para observar claramente o emprego da frase em (Ap 12. 
4), “...terça parte das estrelas...”, neste particular “estrela”, 
não é meramente um astro, mas anjos que  seguiram a 
rebelião de Satanás nos céus de acordo com alguns textos 
do AT (Ez 28 e Jd 6), Vamos conhecer agora as seqüências 
teológicas sobre os anjos rebeldes, veja;

A - Criados santos (Gn 1. 31; 2. 1; Nem 9. 6).

B - Rebelião nos céus (Is 14. 12; Ez 28. 2), a partir 
daí, segue, os anjos decaídos se dividem em dois 
grupos distintos;  

*Anjos caídos que estão presos em algemas, de acordo com 
(Jd 6) no abismo (Ap 9. 1-12), estes anjos caídos que estão 
presos serão soltos na grande tribulação, conforme o texto 
acima do apocalipse, quando forem soltos estarão sob o 
domínio total de Satanás, depois da grande tribulação 
possivelmente voltarão para as prisões.

*Uma parte destes anjos caídos estão soltos hoje (Ef 2.2; 
6. 12) observamos nos empregos dos termos, “autoridade”, 
“potestade”, “tronos”, e “principados”, isto tem aplicação 
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direta aos seres invisíveis que estão soltos. A diferença 
pode parecer mínima ou nenhuma mais existe, anjos caídos 
são os anjos criados inicialmente para glorificação a Deus, 
porém, “deixando a sua habitação”, seriam estes anjos 
piores?, Não existe base suficiente para tal afirmação! De 
qualquer forma eles estão presos hoje, sós serão soltos na 
grande tribulação, no toque da quinta trombeta. Os anjos 
caídos que permaneceram soltos  estes foram rebaixados 
para demônios, que são espíritos malignos, isto é, anjos 
caídos (porque deixaram a sua habitação), praticante de 
todo o mau ordenado por Satanás, fica registrado então a 
diferença, anjos caídos estão presos no abismo enquanto 
que demônios são anjos caídos rebaixados a demônios!

5. Anjos caídos que estão presos são mais fortes 
do que os demônios soltos?

R. Este é o pensamento de uma grande parte de pessoas, 
mas isto será verdade? A quem diga que estes anjos caídos 
que estão presos, deixaram a sua habitação por conta 
própria, estes anjos caídos, de acordo com tal pensamento 
não estaria incluso no texto de (Ap 12. 4), A referência a 
‘...terça parte das estrelas...”, seria demônios induzidos 
por Satanás, segundo tal pensamento tal interpretação 
é possível pelo o emprego de Judas “...deixaram a sua 
habitação...”, porém, isto é improvável, eu não acredito 
que àqueles anjos caídos citados em (Jd 6), não foram 
também induzidos por Satanás na sua rebelião.  Um dos 
pontos mais difíceis à este contexto é, quando foi que estes 
anjos pecaram ? O que fica certo no texto e no contexto é, 
que eles um dia pecaram e por este motivo estão presos 
hoje. Todavia, é aceito pela maioria dos eruditos, que estes 
anjos caídos são na verdade mais ferozes, isto tem base 
nas escrituras, uma leitura detalhada de (Ap 9. 18), logo 
se perceberá isto, agora, se esta ferocidade foi por motivo 
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de sedução de Satanás ou foi por conta própria é objeto 
de muitas dúvidas. Lembrando, que dizer que estes anjos 
caídos são mais fortes ou maiorais dos que estão soltos 
e maior do que o próprio “chefe”, não é uma resposta 
satisfatória, o concreto é, qual o motivo exato porque eles 
foram presos é muito difícil saber.

6. Se o milênio será de paz, para onde irão os anjos 
caídos (que estão presos hoje), que serão soltos 
na grande tribulação, já que o milênio será logo 
na seqüência da grande tribulação?

R. O problema aqui, não é quando ou como acontecerá tal 
julgamento, pois este julgamento acontecerá (1 CO 6. 3; JD 
6). É aceito pelos eruditos, que os julgamentos dos anjos 
ocorrerão logo após o milênio e antes do grande Trono 
Branco (MT 25. 41; AP 19. 19; 20. 4) é muito provável isto, 
porém, o problema não é se os anjos caídos vão ou não, 
ser julgados, ou antes da tribulação ou depois do milênio, 
a pergunta em sí é muito complicada, se este julgamento 
será só depois do milênio, onde estarão estes anjos depois 
da grande tribulação? Bom! Neste caso, devemos prestar 
atenção nas suposições possíveis, conforme marcadas 
abaixo, veja;

1. Os anjos caídos (os soltos no período da grande 
tribulação), os demônios, os quatros anjos que 
estão presos hoje embaixo do rio Eufrates (AP 
9. 13), voltarão a ser aprisionados no abismo de 
onde foram soltos na grande tribulação, estes 
acompanharia o próprio Diabo que será amarrado 
antes do milênio (AP 20. 1), neste caso ele não irá 
só, em sua companhia para o abismo iria, todos 
os demônios citados acima, depois seriam soltos 
e julgados por fim (1 CO 6. 3; JD 6).
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2. Todos os espíritos malignos (anjos caídos, 
e quatros demônios que hoje estão presos), 
todos, ao contrário da primeira interpretação, 
não estaria incluso no texto de (AP 20. 1), sendo 
assim, o Diabo, seriam presos no abismo, os 
outros demônios permaneceriam em algum lugar 
na terra, porém, sem atuar, já que Deus não 
permitiria às suas atuações, ou do rio Eufrates, 
retornando assim para o local de origem dos 
quatros anjos soltos (AP 19. 15), Quaisquer umas 
das interpretações possuem efeitos colaterais, 
pois, acerta em lógica e foge em outro angulo, fica 
aí um grande mistério de difícil compreensão para 
os grandes escatólogos, de qualquer maneira estes 
demônios serão julgados e nós participaremos do 
tal julgamento em nome de Jesus! Pela coerência, 
é mais lógico a interpretação um, mesmo que 
eles sejam aprisionados ou não no milênio, 
tal interrogação prossegue incompreensível, é 
melhor nestas horas ficar com a palavra de Deus, 
se os demônios serão presos juntos com o Diabo 
ou não, o certo é, serão julgados e condenados ao 
lago de fogo.
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7. Os mártires do passado (Estevão, Wiclife, Huss, 
e outros), após a sua morte, foram para o terceiro 
céu ou debaixo do altar? Já que João tem uma 
revelação no Apocalipse na qual ele ver as almas 
debaixo do altar?

R. João não viu debaixo do altar os irmãos que foram 
mortos por amor a Jesus? Estevão, Wiclife e outros não 
morreram por amor a Cristo? O  texto de Apocalipse não 
diz que este foram mortos por dar testemunho de Deus? 
Estevão não deu testemunho de/ou o Deus? Como então 
harmonizar (At 7. 56; com Ap 6. 5; 14. 13) ? O primeiro 
mártir foi o nosso irmão Estevão, surge então a seguinte 
interrogação, para onde Estevão foi após a sua morte? Para 
o terceiro céu? Para a presença de Jesus? Ou para debaixo 
do altar? Estevão não foi para a presença de Jesus ou no 
céu propriamente dito, a frase em (At 7. 55).

“...Jesus estava em pé...”, demonstrava apenas a função 
sacerdotal de Cristo, título atribuído a ele ainda hoje (Hb 
1. 3), desta razão é que Cristo aparece em pé ministrando 
a seu servo (Ap 2. 1). Mas o texto não diz que Estevão foi 
para o local onde está o trono de Deus visto por João no 
(Ap 4. 1), pois o próprio João diz que “...ninguém viu a 
Deus...”, (1 Jo 4. 12), isto é, ninguém humano viu Deus na 
sua essência. O certo é, Estevão foi ao terceiro céu (2 Co 
12. 2-4), e a expressão usada pelo apóstolo Paulo “...ouvi 
palavras...”, tais palavras sejam também participadas por 
Estevão e os demais santos. ë sugerido  que harmonizamos 
os textos de (Ap 6. 9) com (Ap 7. 9; 14. 13), sendo assim, os 
“mártires”, neste contexto nada tenha a ver com Estevão 
e outros mártires da nossa dispensação, já que não é João 
que diz que àqueles “mortos”, degolados, vieram da grande 
tribulação, não é João que diz (Ap 7. 14). Fica claríssimo 
que os mártires, que estão debaixo do altar, citado em (Ap 
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6. 9), é citação exclusiva ao período sombrio da grande 
tribulação, harmonize os seguintes textos, veja;  (Ap 6. 9; 
7. 9; 14. 13; 20. 4-6).

8. Porque os homens procurarão a morte em (Ap 
6. 16; 9. 5,6), porém, por cinco meses não haverá 
atuação dela?

R. Em primeiro lugar, não podemos colocar o texto e a 
expressão “cinco meses”, como uma quantidade de anos em 
cumprimento ao cenário histórico, pois, ambos os textos 
narram, dias proféticos, a referência “cinco meses”, será 
aplicada as “preocupação”, divina em poupar a vida dos 
homens (pela sua infinita misericórdia), para que sendo 
assim, os tais se arrependam da suas obras malignas (Ap 
9. 20, 21), porém, com tudo isto os homens tendo e tempo 
(cinco meses), procurarão as obras do Diabo, e mesmo 
assim não se arrependerão (Ap 9. 20).

9. É verdade que o Espírito Santo não estará na 
terra durante o período da grande tribulação? De 
acordo com (2 Tess 2. 7)?

R. No texto de (2 TESS 2. 7), existe um que resiste ao 
aparecimento do Anticristo (homem do pecado), isto é, o 
Anticristo somente aparecerá quando este que o “detém”, 
seja afastado, e quem é este? Em primeira instância não 
pode ser entendido  como linguagem direta ao Espírito 
Santo que vai ser tirado da terra no período da grande 
tribulação, como é que as pessoas irão ser salvas então na 
grande tribulação?  As escrituras declaram claramente que a 
obra do Espírito Santo é necessária para dar vida, salvação, 
se ele for “tirado”, como as pessoas hão de ser salvas? O 
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termo traduzido por “afastado, tirado”, é “genetai”, termo 
médio de “ginomai”, isto é, ser removido ou tirado. O termo 
traz um sentido completo da frase, o termo no original 
não pode ser entendido como removido completamente 
do mundo, isto é impossível no contexto das escrituras, já 
que o Espírito Santo é onipresente (SL 139.7-9). O texto no 
original revela que ele deixará simplesmente o seu aspecto 
do seu trabalho, e qual é o seu aspecto de seu trabalho no 
contexto das escrituras? Impedir o pecado no mundo. A 
bíblia mesmo diz que ele veio para convencer o homem do 
pecado, da justiça e do juízo, porém, o Espírito Santo não 
cessará toda a sua atividade vejamos isto;

A - Quem inspirar ará os 144. 000 (Ap 11. 1-4) ?

B - Quem usará com poder as duas testemunhas 
(Ap 11. 1-4) ?

C - Quem trabalhará nos corações dos homens 
para que eles se arrependam (Ap 9 . 20, 21) ?

D - Quem trabalhará nos corações dos homens na 
pregação do evangelho pelos anjos (Ap 14. 6-8)?

E - Fica então clara a questão? O Espírito Santo 
deixará de atuar? O termo ser afastado não 
significa afastado sua presença, e sua onipresença?
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10. Se o Diabo já está condenado, porque muitos 
dizem que o seu julgamento se dará apenas depois 
do milênio em (Ap 20. 10)?

R. A resposta a este contexto é que, o que aconteceu foi o 
julgamento histórico de Satanás, lembre-se, quando Jesus 
disse “...o príncipe deste mundo já está julgado...”, este foi o 
julgamento histórico, falta então o julgamento escatológico, 
que envolverá prisão (Ap 20 .1), e sua condenação final (Ap 
20. 10). 
 
11. Qual o significado da expressão plenitude dos 
tempos em (Gl 4. 4)? 

R. O que aconteceu nesta plenitude? O texto diz que Deus 
enviou Jesus. O termo grego indica que foi o tempo exato 
apontado pelo Pai, de acordo com o estudo geográfico, 
histórico, políticos da época, vão observar que era o 
momento exato então “plenitude dos tempos”, indica o 
momento exato que Deus enviou o seu filho ao mundo.

12. Existem diferenças entre plenitude dos tempos 
e plenitude dos Gentios?

R. A primeira definição já foi na pergunta anterior, agora 
a plenitude dos Gentios é outra coisa, veja; o termo grego 
“Plerôma ton ethnon”, é o número completo de Gentios  
que serão salvos (AT 15. 14), isto é, a medida completa das 
benção de Cristo (Rom 13. 10),  a plenitude  dos Gentios 
veio pelo endurecimento da nação Judaica (Rom 11. 25).
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13. Qual a diferença entre plenitude dos Gentios 
em (Rom 11. 25)? De tempos dos Gentios em (Lc 21. 
24) ?

R. A plenitude dos Gentios foi definido na 34, agora 
tempo dos Gentios é sinônimo de plenitude do tempo, não 
confundir plenitude de tempo com a plenitude dos tempos, 
uma está no singular outro no plural. Plenitude de tempo 
é mesma coisa de que tempo dos Gentios, (Lc 21. 24), o 
tempo dos Gentios é um período de domínio gentílico 
sobre a  nação Israelita, particularmente sobre Jerusalém, 
este período teve início historicamente falando por volta 
de 586 a. C, quando Nabucodonozor fez de Judá  cativo, de 
lá para car, Israel passou por mãos de várias nações, este 
tempo terminará apenas no milênio, como o próprio Jesus 
profetizou que Jerusalém seria pisada, isto é, dominada, 
até completar o tempo do domínio Gentílico. 

14. Então, plenitude dos tempos é uma coisa, 
plenitude dos Gentios, outra e tempo dos Gentios 
outra?

R. Exatamente, de acordo com o resumo abaixo, veja;

A - Plenitude dos tempos, (plural), é o momento 
certo que Deus enviou seu filho ( Gl  4. 4).

B - Plenitude dos Gentios é o número completo de 
Gentios salvos, que não pertencem a comunidade 
Judaica (Rom 11. 25).

C - Tempo dos Gentios ou plenitude do tempo é 
o período do domínio dos povos não Judaico em 
Israel.
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15. A última trombeta de (1 Co 15. 52), é a mesma 
trombeta de (Ap 10. 7)?

R. A primeira referência da trombeta de (1 Co 15. 52), 
refere-se a trombeta que acompanhará os anjos na ocasião 
do arrebatamento da igreja (1 Tess 4. 16), agora, à trombeta 
que João refere-se em (Ap 10. 7), é equivalente a trombeta 
do texto de (Ap 11. 15), isto é, a sétima trombeta tocada na 
grande tribulação, enquanto que a trombeta tocada em (1 
Co 15. 52), será tocada antes da tribulação 16 . O que é o 
estado intermediário?
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CONCLUSÃO

 Neste volume concentramos nossas ações no livro do 
Apocalipse. Tenhamos cuidado com especulações, posições 
humanas. Como diz o Dr. Paulo Romeiro: “o que a Bíblia 
não diz com clareza não afirmamos com certeza”.

 Tenho um exemplo bem claro a esse respeito. 
Encontramos neste simples manual um estudo sobre os 
144 mil, que não está claro quem realmente eles sejam, 
contudo, serão um grupo escolhido por Deus para atuarem 
no período sombrio da grande tribulação.

 E o que dizer do “livrinho” que foi “devorado” pelo 
apóstolo João? Aparentemente a revelação seguinte dada 
ao apóstolo. Acompanhamos também o “dragão” que 
representa o diabo, a mulher que representa a nação de 
Israel, o menino que representa Cristo, onde o próprio 
texto responde. Neste texto também encontramos um 
personagem importante para o judaísmo e o cristianismo, 
que é Miguel e a semente da mulher, que serão seus 
descendentes israelitas na grande tribulação.

 Em nome de Jesus espero ter contribuído um pouco 
para o enriquecimento do] leitores, na vida espiritual e 
intelectual, até o próximo volume em nome de Jesus!!!
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CARO LEITOR
Esperamos que com este livro, tenhamos correspondido 

às suas expectativas.

E para continuar atendê-lo melhor compartilhe conosco suas 
dúvidas e sugestões escrevendo para:

professorjeancarlos@bol.com.br

daskalosjean@gmail.com

Ou através do telefone:
11 3928 4979

11 98296 5144 (Zap) 
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