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TEMAS DO LIVRO

A soberania de 
Deus

• Deus é criador 
e Senhor da 
história

A centralidade 
de Cristo

• O Cordeiro 
vencedor e 
triunfante, 
cuja morte e 
ressurreição 
trouxeram 
vitória ao 
povo de Deus

A futilidade de 
Satanás

• Satanás não 
tem poder 
verdadeiro e 
age como um 
imitador do 
que Deus já 
fez

A justiça de 
Deus

• Deus executa 
sua justiça 
contra a 
impiedade, 
punindo os 
ímpios e 
salvando os 
justos

Esperança

• Perseverança
• Encorajamento 

dos cristãos a 
permanecerem 
fiéis, pois 
Deus haverá 
de vindica-los 
por todo o 
sofrimento 
que estavam 
passando

"Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus,
o que é, o que era e o que há de vir,
o Todo-poderoso".

Apocalipse 1:8



AS 7 IGREJAS - RESUMO
Igreja Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia

Pontos 
fortes

Zelo pela 
doutrina

Perseverança
mesmo sob 
perseguição

Fidelidade
Perseverança

Amor, fé, 
serviço, 
perseverança
e crescimento

- Perseverança -

Pontos 
fracos

Sem amor - Tolerância com 
falsa doutrina

Tolerância com 
falsa doutrina

Morta, apesar 
da fama de 
viva

- Em eficácia
Incapaz de 
avaliar-se e 
de reconhecer 
sua pobreza 
espiritual

Solução Arrepender-se
Doutrina com 
amor

Não temer
Ser fiel até a 
morte

Arrepender-se
Amor com 
doutrina

Manter-se 
firme

Arrepender-se
Manter 
vigilância

Será 
guardada 
pelo Senhor

Arrepender-se
Ser diligente
Buscar ao 
Senhor



REINOS EM DANIEL

As visões de reinos em Daniel são importantes para a compreensão do Apocalipse

Daniel 2
A grande estátua

Daniel 7
Os grandes animais

Daniel 8
O carneiro e o bode

Daniel 9
As 70 semanas



ASPECTO HISTÓRICO

Babilônia
• Nabucodonosor
• Judá cativo
• Jerusalém destruída
• Templo destruído

Medo-Pérsia
• Ciro
• Xerxes
• Judá retorna a Jerusalém
• Jerusalém reconstruída
• Templo reconstruído

Grécia
• Alexandre
• Os Ptolomeus e 

Selêucidas
• Revoltas judaicas 

(Macabeus e Asmoneus)

Roma
• Os Césares
• Templo renovado 

(Herodes)
• 1ª vinda de Cristo
• Morte e ressurreição de 

Cristo
• Templo destruído

(70 d.C.)

626 a.C. 539 a.C. 330 a.C. 63 a.C.



CHAVE INTERPRETATIVA PARA OS REINOS

• Reinos que existiram e 
que oprimiram Israel

• Reino que oprimiu os 
cristãos

Histórico

• O reino de Satanás
(Jo 12.31 e 16.11)

• O reino do homem caído
• Ambos vencidos pelo 

Reino do Messias, Jesus 
Cristo

Escatológico



OS JUÍZOS DE DEUS (AP 6 A 16)

Etapa Evento Selos
Juízos preliminares

Trombetas
Juízos contra a idolatria

Taças
Juízos contra Satanás e a 
impiedade

Dimensão 
terrena

Primeiro Cavalo branco (anticristo) Granizo e fogo Chagas

Segundo Cavalo vermelho (guerra) Mar se torna sangue Mar se torna sangue

Terceiro Cavalo preto (fome) Rios amargos Rios se tornam sangue

Quarto Cavalo amarelo (morte) Escuridão Sol que queima

Dimensão 
espiritual / 
cósmica 

Quinto Santos martirizados Gafanhotos demoníacos Trevas no trono da besta

Sexto Abalo do céu Exército demoníaco Preparação para a guerra

Intervalo

Dimensão 
escatológica

Sétimo Silêncio no céu Anúncio da vitória Juízo cósmico



A GRANDE TRIBULAÇÃO
1ª parte

(3,5 anos /42 meses / 1.260 dias)
2ª parte

(3,5 anos /42 meses / 1.260 dias)
Aliança do Anticristo com os judeus
Reconstrução do templo
Mensagem das duas testemunhas

Rompimento da 
aliança com os judeus 
– o Anticristo 
demanda adoração

Ascenção da 
“falsa 

trindade”

Satanás
(Dragão)

Anticristo
(Besta do mar)

Falso profeta
(Besta da terra)

Intensa perseguição ao povo de Deus
Preparação do exército do Anticristo 
contra Deus

Selos Trombetas Taças



QUADRO GERAL
Grande 

tribulação -
1ª parte

Grande 
tribulação -

2ª parte
Armagedom Milênio Gogue e 

Magogue Juízo Final Novos Céu e 
Terra

Aliança do 
Anticristo 
com os 
judeus
Reconstrução 
do templo
Mensagem 
das duas 
testemunhas

Rompimento 
da aliança 
com os 
judeus – o 
Anticristo 
demanda 
adoração

Intensa 
perseguição 
ao povo de 
Deus
Preparação 
do exército 
do 
Anticristo 
contra Deus

Se
lo

s

Trombetas Taças

Cristo 
vence.
Anticristo, 
Falso 
profeta e 
Satanás 
presos

Reino literal 
de Cristo e 
de sua 
igreja sobre 
as nações

Satanás, 
solto, reúne 
exército 
contra 
Cristo.
Satanás é 
derrotado, 
de novo.

Julgamento 
dos ímpios 
feito por 
Deus.
Todos 
lançados no 
Lago de 
Fogo.

Restauração 
completa e 
definitiva 
de toda a 
criação.
Céus e 
terra como 
um único 
povo.



O MILÊNIO
APOCALIPSE 20.1-6

Como será o milênio:

 Período de inatividade de Satanás (v 2)
 Satanás preso; Anticristo e Falso Profeta 

inauguram o lago de fogo

 Cristo governará o mundo, literalmente (Ap
19.15)

 Os salvos governarão com Cristo (vv 4,6)

 Período de paz, harmonia e prosperidade

Propósitos do Milênio:

Em contraposição ao 
fracasso do governo do 

Anticristo, será 
demonstrada a eficácia 

dos propósitos de Deus na 
estrutura da sociedade.

Também será demonstrado 
que a rebelião contra Deus 
não é fruto do meio, mas 
do pecado constante do 

coração do homem.

Revelação gradual e 
didática.



O JUÍZO FINAL

§ Todos os mortos ressuscitarão para receberem a sentença final 
proferida por Deus

§ Ninguém escapará (terra e céu que tentam se esconder mas não 
conseguem – Ap 20.11)

§ Todos serão julgados conforme o histórico de suas obras (Ap 20.12,13)

§ Todos serão condenados e lançados no lago de fogo (Ap 20.14,15)

§ O livro da vida: a salvação em Cristo Jesus – ninguém será salvo pelo 
mérito de suas obras



DESTINO FINAL DA HUMANIDADE

O lago de fogo – o inferno – para todos os que 
viveram sem Deus, por toda a eternidade

Os que andaram com Deus desfrutarão do novo céu e 
da nova terra, por toda a eternidade



CÉU E TERRA UNIDOS DEFINITIVAMENTE

Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, 
da parte de Deus, preparada como uma noiva 
adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que 
vinha do trono e dizia: “Agora o tabernáculo de Deus 
está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão 
os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o 
seu Deus.” Apocalipse 21:2,3

O encontro da noiva e do noivo – uma aliança eterna

Deus com seu povo!

Nova Jerusalém 
eterna – o puro 
e santo sistema 
de Deus

Babilônia 
decadente – o 
prostituído 
sistema humano



NOVOS CÉUS E NOVA TERRA – A NOVA JERUSALÉM

Não há templo (Ap
21.22)

• Em Ap 21, a 
cidade inteira se 
transforma no 
lugar santíssimo

• A presença de 
Deus dispensa um 
templo

Não há 
necessidade de sol 
e lua (Ap 21.23,24)

• Como a glória de 
Deus enche a 
cidade (Ap
21.23), não há 
necessidade de sol 
nem lua

Portas que não 
fecham (Ap
21.25,26)

• A cidade estará 
aberta e todos 
serão bem-vindos

Pura (Ap 21.27)

• Não haverá mais 
espaço para o 
pecado

• O pecado 
definitivamente 
aniquilado



EM LUZ ETERNA
APOCALIPSE 

22.3-5

3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus 
e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o 
servirão.

4. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas 
testas.

5. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz 
de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus 
os iluminará; e eles reinarão para todo o sempre.



EPÍLOGO



A AUTORIDADE DA PROFECIA
APOCALIPSE 22.6-9,18-19

6. O anjo me disse: "Estas palavras são dignas de 
confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos 
espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para 
mostrar aos seus servos as coisas que em breve 
hão de acontecer".

7. "Eis que venho em breve! Feliz é aquele que 
guarda as palavras da profecia deste livro".

8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. 
Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que 
me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-
lo.

9. Mas ele me disse: "Não faça isso! Sou servo 
como você e seus irmãos, os profetas, e como os 
que guardam as palavras deste livro. Adore a 

Deus! "

18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da 
profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar 
algo, Deus lhe acrescentará as pragas 
descritas neste livro.

19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de 
profecia, Deus tirará dele a sua parte na 
árvore da vida e na cidade santa, que são 
descritas neste livro.



ADVERTÊNCIAS
APOCALIPSE 22.10-15

10. Então me disse: "Não sele as palavras da profecia 
deste livro, pois o tempo está próximo.

11. Continue o injusto a praticar injustiça; continue o 
imundo na imundícia; continue o justo a praticar 
justiça; e continue o santo a santificar-se".

12. "Eis que venho em breve! A minha recompensa está 
comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o 
que fez.

13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o 
Princípio e o Fim.

14. "Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham 
direito à árvore da vida e possam entrar na cidade 
pelas portas.

15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que 
cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os 
idólatras e todos os que amam e praticam a mentira.

Jesus breve vem!

Chamado a uma vida santa, 
enquanto muitos escolherão 
aprofundar-se em seus 
pecados.

Deus tem o domínio de tudo!



CLAMOR DA IGREJA
APOCALIPSE 22.17,20,21
17.O Espírito e a noiva dizem: 

"Vem! " E todo aquele que ouvir 
diga: "Vem! " Quem tiver sede, 
venha; e quem quiser, beba de 
graça da água da vida.

20.Aquele que dá testemunho 
destas coisas diz: "Sim, venho 
em breve! " Amém. Vem, Senhor 
Jesus!

21.A graça do Senhor Jesus seja 
com todos. Amém.

A igreja também deseja 
a vinda de Jesus e a 
realização de toda a 
profecia.



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: Novo Curso -
Efésios e Colossenses

Aulas das crianças no Zoom, 
às 16 horas


