


Respondeu-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, e a 

verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai 

senão por mim.   
Jo 14.6 



e de Jesus Cristo, que é 
a testemunha fiel, o 

primogênito dentre os 
mortos e o soberano 

dos reis da terra.  

Ap 1.5 



Autoridade das revelações 
 



Revelação de Jesus Cristo, que 
Deus lhe deu para mostrar aos 
seus servos o que em breve há 
de acontecer. Ele enviou o seu 
anjo para torná-la conhecida 

ao seu servo João, 

Ap 1.1 



que dá testemunho de 
tudo o que viu, isto é, a 

palavra de Deus e o 
testemunho de Jesus 

Cristo. 
Ap 1.2 



Revelação de Jesus Cristo, que 
Deus lhe deu para mostrar aos 
seus servos o que em breve há 
de acontecer. Ele enviou o seu 
anjo para torná-la conhecida 

ao seu servo João, 

Ap 1.1 



Revelação de Jesus Cristo, que 
Deus lhe deu para mostrar aos 
seus servos o que em breve há 
de acontecer. Ele enviou o seu 

anjo para torná-la conhecida ao 
seu servo João, 

 
Ap 1.1 



Feliz aquele que lê as 
palavras desta profecia e 

felizes aqueles que ouvem e 
guardam o que nela está 
escrito, porque o tempo 

está próximo.  
Ap 1.3 



João às sete igrejas da 
província da Ásia: A vocês, 

graça e paz da parte daquele 
que é, que era e que há de 
vir, dos sete espíritos que 
estão diante do seu trono, 

Ap 1.4 



Trindade envolvida 
 



João às sete igrejas da 
província da Ásia: A vocês, 

graça e paz da parte daquele 
que é, que era e que há de 
vir, dos sete espíritos que 
estão diante do seu trono,  

Ap 1.4 



e de Jesus 
Cristo, que é a 

testemunha 
fiel... Ap 1.5 



Cada um deles tinha seis asas e 
era cheio de olhos, tanto ao 

redor como por baixo das asas. 
Dia e noite repetem sem cessar: 
Santo, santo, santo é o Senhor, 
o Deus todo-poderoso, que era, 

que é e que há de vir.  
Ap 4.8 



e de Jesus Cristo, que é 
a testemunha fiel, o 

primogênito dentre os 
mortos e o soberano 

dos reis da terra 
Ap 1.5 



Cristo 



Você não crê que eu estou no 
Pai e o Pai está em mim? As 

palavras que eu lhes digo não 
são apenas minhas. Pelo 

contrário, o Pai, que vive em 
mim, está realizando a sua 

obra. 
Jo 14.10 



Testemunha fiel 



Primogênito dentre os mortos 



Pois aqueles que de antemão 
conheceu, também os 

predestinou para serem 
conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos 
irmãos Rm 8.29 



Ele é a cabeça do corpo, 
que é a igreja; é o 

princípio e o primogênito 
dentre os mortos, para 
que em tudo tenha a 

supremacia.    Cl 1.18 



Soberano dos reis da terra 



Então ouvi algo semelhante ao 
som de uma grande multidão, 

como o estrondo de muitas 
águas e fortes trovões, que 

bradava: Aleluia! pois reina o 
Senhor, o nosso Deus, o Todo-

poderoso. 
Ap 19.6 



Qual a obra do Senhor Jesus 
Cristo 

 



Ama e liberta 



e de Jesus Cristo, que é a 
testemunha fiel, o primogênito 
dentre os mortos e o soberano 
dos reis da terra. Ele que nos 

ama e nos libertou dos nossos 
pecados por meio do seu 

sangue,   
Ap 1.5 



Reino e sacerdotes 



e nos constituiu reino e 
sacerdotes para servir a 

seu Deus e Pai. A ele 
sejam glória e poder para 

todo o sempre! Amém. 

Ap 1.6 



Como responder ? 
 



e nos constituiu reino e 
sacerdotes para servir a 

seu Deus e Pai. A ele 
sejam glória e poder para 

todo o sempre! Amém.   
  

Ap 9.6 



Eis que ele vem com as 
nuvens, e todo olho o verá, 
até mesmo aqueles que o 
traspassaram; e todos os 

povos da terra se lamentarão 
por causa dele. Assim será! 

Amém.   Ap 1.7 



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. 

Ap 1.8 


