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αποκαλυψις 

APOCALIPSE – A Revelação Final 

Professor: Vlademir Hernandes  
 

vlademir@ibcu.org.br 

AULA 8 

Hermenêutica Conservadora, Realista e 
Literalista Criteriosa 

ABORDAGEM IDEOLÓGICA 

AP 

8	   8	  ... ... 

1.)	  	  7	  Candeeiros	  

2.)	  	  7	  Selos	  

3.)	  	  7	  Trombetas	  

4.)	  	  7	  Visões	  do	  Conflito	  Cósmico	  

5.)	  	  7	  Taças	  

6.)	  	  7	  Palavras	  de	  Jus:ça:	  A	  Derrota	  dos	  Agentes	  do	  Mal	  

7.)	  	  7	  Visões	  Até	  a	  Úl:ma	  Realidade	   7	  Úl:mas	  Revelações	  

7 Roteiros: 1 Dram
a 

Prólogo:	  7	  Caracterís:cas	  de	  Deus	  	  

αποκαλυψις 

7º Roteiro: As 7 Visões Até  
a Última Realidade 

Ênfase: A Consumação da Vitória de 
Cristo e o Estado Eterno 

Ap 19:11 – 22:21 

1ª Visão: 19:11-16 
O Cordeiro Vitorioso Ao Longo da 

História 
 

O Cordeiro Vitorioso (19:11-16) 

"O Cavaleiro do cavalo branco" (19:11) 
•  Tal como o do 1º selo (6:2) 
•  "fiel e verdadeiro" – digno de confiança 
•  "julga e luta com justiça" – luta na história, 

junto da Sua igreja militante pela salvação do 
mundo (arco de 6:2), e julga imparcialmente (Jo 3:18) 

•  No 1º selo, 1 coroa, saiu vencendo e p/ vencer 
•  Aqui muitas coroas – as vitórias conquistadas 
•  "Olhos são chamas de fogo" (1:14) 
–  Ele tudo vê 
–  "fogo"- juízo – nada lhe escapa – chegou a hora 
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O Cordeiro Vitorioso (19:11-16) 

"O Cavaleiro do cavalo branco" (19:12-13) 
•  "Um nome escrito que ninguém conhece senão 

ele mesmo"   
–  O prêmio ao vencedor: conhecimento do nome: a 

maca exclusiva de pertencimento que Ele 
compartilha com sua igreja (2:17) 

•  "Vestido com manto mergulhado (βάπτω bapto) 
em sangue"  
–  O seu sangue do seu batismo (Lc 12:50) - expiação 

•  "Seu nome...o Verbo (λόγος logos) de 
Deus" (19:13) 
–  A Palavra encarnada (Jo 1:1 e 14; Hb 1:1-2) 

O Cordeiro Vitorioso (19:11-16) 

"O Cavaleiro do cavalo branco" (19:14) 
•  "Seguiam-no os exércitos que há no Céu" 
–  São os mesmos que advertiram na 6a Trombeta 

(9:16-17) agora na consumação dos tempos (2Ts 
1:7; Mt 13:39-43) 

•  "Montando cavalos brancos" 
–  Os cavalos da vitória da justiça 

•  "Vestiduras de linho finíssimo, branco e puro" 
–  As mesmas roupas da Esposa do Cordeiro(19:8) 
•  Aqui os atos de justiça (santidade) dos santos anjos é 

destacada  
 

O Cordeiro Vitorioso (19:11-16) 

"O Cavaleiro do cavalo branco" (19:15-16) 
•  "Sai da sua boca uma espada afiada" 
–  A Sua Palavra – o parâmetro de juízo aos não 

convertidos (19:15 e 21; 1:6; 2:12; 2:16) 
•  "Regerá nações com cetro de ferro" (2:27; 12:5) 
–  O Leão de Judá (Gn 49:9) 

•  "Pisa o lagar do vinho do furor da ira..."  
–  Pessoalmente executa a sentença de condenação da 

7ª Visão do Conflito – Juízo Final (14:19-20) 
•  "No manto e na coxa escrito" 
–  Bem visível no cavaleiro – por trás, pelos lados  

•  "Rei dos Reis e Senhor dos Senhores" 
–  Toda a autoridade no Céu e na Terra (Mt 28:18) 

 

2ª Visão: 19:17-18 
Anúncio da Derrota Final Dos 

Inimigos do Cordeiro 

Os Inimigos Derrotados (19:17-18) 

•   "Anjo em pé no sol" 
–  Uma visão gloriosa 

•  A convocação às aves de rapina (18:2) 
–  Uma terrível cena  

–  símbolo da derrota de todos os níveis da humanidade 
–  Ninguém escapará – homens em quaisquer posições 

("reis, comandantes, poderosos, cavaleiros, livres, 
escravos, pequenos, grandes")  

•  Evento paralelo ao 6º selo (Ap 6:15-17) 
 

3ª Visão: 19:19-21 
A Derrota das Bestas e Dos Seus 

Adoradores 
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A Batalha Final (19:19-21) 

•  A Batalha Final: 
–  A derrota dos inimigos de Deus, que perseguem a 

igreja de Deus 
–  Símbolos do AT usados para descrevê-la:  
•  Armagedom (16:12-16) – Monte Megido – A origem 
•  Gogue e Magogue (20:7-9) – Os inimigos 

•  "A Besta, os reis da terra e seus exércitos" (19:19) 
–  Todos os inimigos de Deus (aliados da Besta 

perseguidora)  - líderes e liderados "vivendo" na 
Terra às vésperas da 2ª vinda 

•  "...Pelejarem contra aquele montado no cavalo 
e seu exército celestial" (19:19 e 19:11-13) 
–  Os Anjos ceifeiros (Mt 13:39-42) 

A Batalha Final (19:19-21) 

•  A Besta que emerge do mar e a que sobe da 
terra (falso profeta) são "aprisionados e 
lançados vivos no lago de fogo..." (19:20) 
–  Símbolo para o momento em que as forças satânicas 

pararão de atuar por causa da condenação dos 
homens.  
•  A Meretriz já foi derrotada no Cap 17.  

•  "Os restantes foram mortos com a espada da 
boca..."(19:21) 
–  Sua morte eterna nos termos da Sua Palavra 

•  "aves fartaram-se das suas carnes" (19:21) 
–  Urubus nas carniças dos seus corpos  
–  Repetição da descrição da morte da Meretriz (17:2) 

4ª Visão: 20:1-3 
A Prisão de Satanás 

 

O Pré-milenismo  

AP 

8	   8	  

... 

... ... 
1000 anos 7 anos 

TR 
6-18 

ML 
20:1-6 

4-5; 19:1-10 

19:11-21 1Ts 4 

RF-J 
20:7-15 

Legenda: 

AP TR 

ML 

RF-J Nascimento de Cristo 

João escreve Apocalipse 

Igreja na Terra 

Arrebatamento 

Igreja no Céu 

Grande Tribulação 
Retorno de Cristo 
e da igreja 
Milênio 

Nova Jerusalém 

Lago de Fogo 

Rebelião Final - Julgamento 

O Pré-milenismo  

•  O mundo está piorando na medida que o fim se 
aproxima 

•  Haverá no futuro um período de grande 
tribulação de 7 anos 
–  Época de reinado do anticristo e do falso profeta, 

que serão pessoas 
•  Jesus volta de maneira "invisível - nas nuvens" 
•  A igreja é arrebatada 
–  antes da tribulação (pré-tribulacionistas) 
–  no meio da tribulação (mid-tribulacionistas) 
–  após a tribulação (pós tribulacionistas) 

•  O ES é retirado da Terra 
•  Depois da Tribulação, o anticristo é derrotado 

na batalha do Armagedom 

O Pré-milenismo  

•  Satanás é preso por 1000 anos 
•  Jesus volta de maneira visível à Terra como 

governante da nação de Israel, junto com sua 
igreja (na Terra com corpos glorificados 
habitando entre os mortais) 

•  Há um período de 1000 anos de paz e 
prosperidade na Terra 

•  Satanás é solto depois dos 1000 anos 
•  Consegue enganar novamente as nações que se 

voltam contra Cristo  
–  Batalha de Gogue e Magogue 
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O Pré-milenismo  

•  Ocorre o juízo final – Trono Branco 
•  Ocorre a ressurreição dos descrentes 
•  É inaugurado o estado eterno – igreja no céu, 

Satanás e os condenados no lago de fogo 

O Pré-milenismo Dispensacionalista 

•  É uma teoria mais recente 
•  Foi inventada por John Nelson Darby em 1860 
–  Igreja dos irmãos unidos 

•  Foi popularizada por Cyrrus Scofield na sua 
Bíblia comentada a partir de 1909 

•  Cresceu apesar de fortes oposições dos 
teólogos importantes da época da sua invenção  
–  Charles Spurgeon – não bíblica 
–  B.B. Warfield – doutrina bizarra e erro grave 
–  R.L. Dabney – doutrina não ortodoxa 
–  Samuel P. Tregelles – Alta especulação sem sentido 

O Pré-milenismo Dispensacionalista 

•  Foi adotada "oficialmente" por alguns 
seminários americanos e brasileiros 

•  Tem sido revisada, alterada, complementada 
sendo que já há diversas propostas 

•  Principais Teses: 
–  Deus tem se relacionado com os humanos de 

diferentes formas através de diferentes pactos nos 
diferentes "períodos" ou "dispensações" da 
história da humanidade  

–  Eles fazem uma completa distinção entre Israel e a 
igreja: 
•  A era da igreja é um "parêntese" nos planos de Deus para 

Israel que continua sendo o povo escolhido 
•  A igreja não está prevista nas profecias do AT 
•  Deus tem 2 povos distintos na terra (Igreja e Israel) 

O Pré-milenismo Dispensacionalista 

•  Principais Teses: 
–  Com a rejeição do Messias, Deus interrompeu 

temporariamente seus planos com Israel  

–  Tais planos serão retomados no milênio 
–  O Templo será reconstruído no milênio 
–  O Sacerdócio, os sacrifícios e rituais serão 

retomados 
–  Normalmente são pré-tribulacionistas 

O Pré-milenismo Dispensacionalista 

•  Proposta com 7 dispensações 
–  Inocência (Gn 1-3) 
–  Consciência (Gn 3-8) 
–  Governo Civil (Gn 9-11) 
–  Promessa (patriarcal)(Gn 12-Ex 19) 
–  Lei (Ex 20- início da igreja) 
–  Graça (era da igreja) 
–  Milenar (Ap 20:4-6) 

•  Com 4 (Patriarcal, Mosaica, Eclesiástica, Nova 
Jerusalém)  

•  E com 3 (Lei, Graça, Reino) 

O Pré-milenismo Dispensacionalista 

Alguns pré-milenistas dispensacionalistas: 
•  Cyrus Scofield (1843-1921) 
•  Hal Lindsey 
•  Tim Lahaye  
•  J. Dwight Pentecost  
•  Charles Ryrie 
•  John Macarthur (com ressalvas) 
–  tem sua própria versão da doutrina 
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O Pré-milenismo Histórico 

•  Advogam o mesmo reino terreno e literal de 
Jesus como governante da Nação de Israel na 
Terra impondo um período de 1000 anos de paz 
e prosperidade 

•  Não dividem a história em dispensações 
•  Não fazem a mesma distinção entre a igreja e 

Israel que os Dispensacionalistas fazem 
•  A igreja e a presente era foram desenhadas e 

pré-anunciadas por Deus nas profecias do AT – 
não são um "parêntese"  

•  Normalmente são pós-tribulacionistas 

O Pré-milenismo Histórico 

Alguns Pré-milenistas históricos: 
•  Irineu (130-202) 
•  Justino Mártir (100-165) 
•  John Gill (1697-1771) 
•  Charles Spurgeon (1834-1892) 
•  Benjamin Wills Newton (1807-1899) 
•  R. A. Torrey (1856-1928) 
•  Walter R. Martin (1928-1989)  
•  John Warwick Montgomery 
•  John Piper  
–  "Penso que o Amilenismo é a próxima visão mais 

plausível" 

O Pós-milenismo 

AP 

8	   8	  

... 

... ... 

Era	  da	  igreja:	  não	  são	  1000	  anos	  literais	  

AP 

Nascimento de Cristo 

João escreve Apocalipse 

Igreja na Terra 

Retorno de Cristo 

Nova Jerusalém 

Lago de Fogo 

Legenda: 

TR 

Grande Tribulação TR 

O Pós-milenismo 

•  O Reino de Cristo é espiritual e não geográfico 
•  O povo de Deus engloba tanto os salvos da 

nação literal de Israel quanto os salvos gentios 
•  Através da pregação do Evangelho, o mundo 

será "cristianizado" e melhorará 
progressivamente até a volta de Cristo 

•  Quanto mais conversões, mais paz haverá na 
Terra 

•  Este período de paz é o "milênio" na Terra (não 
necessariamente durando 1000 anos) 

O Pós-milenismo 

•  No fim deste período de paz na Terra promovido 
pelo Evangelho, haverá uma grande apostasia 

•  O governo do anticristo se estabelecerá   
•  Acontecerá a grande tribulação, onde a igreja 

será perseguida e martirizada 
•  O arrebatamento da igreja ocorre quando Cristo 

volta 
•  Ocorre a ressurreição dos crentes e dos 

descrentes 
•  Ocorre o juízo final com a condenação dos 

ímpios e a salvação dos crentes 

O Pós-milenismo 

Alguns pós-milenistas famosos: 
•  Anastácio (293-373) 
•  Eusébio (260-340) 
•  Jonathan Edwards (1703-1758) 
•  Charles Hodge (1797-1878) 
•  Iain Murray (1931) 
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O Amilenismo  

AP 

8	   8	  

... 

... ... 

Era	  da	  igreja:	  não	  são	  1000	  anos	  literais	  

AP 

Nascimento de Cristo 

João escreve Apocalipse 

Igreja na Terra 

Retorno de Cristo 

Nova Jerusalém 

Lago de Fogo 

Legenda: 

O Amilenismo 

•  O milênio é o período entre a 1ª e a 2ª vinda de 
Cristo 
–  Não é um período de 1000 anos literais 

•  A era da igreja é também o período de 
tribulação e reinado do "espírito" do anticristo 

•  A segunda vinda de Cristo é um evento único 
concomitante ao juízo final 

•  É a abordagem que tem sido adotada neste 
curso 

O Amilenismo 

Alguns Amilenistas: 
•  Policarpo (69-155) 

(discípulo de João; Bispo em Esmirna)  
•  Clemente (150-215) 
•  Cipriano (200-258) 
•  Agostinho (354-430)  
•  Tomás de Aquino (1225-1274) 
•  Reformadores (Lutero, Calvino, Zuinglio, etc.) 
•  D. Martin Loyd-Jones 
•  Louis Berkhof 
•  R.C. Sproul 
•  Timothy Keller 
•  D.A. Carson 

O Amilenismo 

•  "A vasta maioria de teólogos cristãos e líderes 
cristãos eclesiásticos desde o pai da igreja, 
Agostinho, foram Amilenistas" (Olson, 2004, p. 507) 

A Interpretação Amilenista de Ap 
20:1-4 

Premissas 

•  Como defendido na 1ª aula, a melhor  
hermenêutica é a Conservadora (não liberal), 
Realista (não alegorista) e Literalista Criteriosa 
(não literalista rigorosa) 

•  Tomar um texto simbólico como literal é um 
equívoco tão grande quanto o de tomar um 
texto literal e considera-lo simbólico 

•  Portanto, é legítimo (e correto!) considerar o 
texto em questão como simbólico, em um livro 
onde a linguagem simbólica é a usada por Deus 
para comunicar Suas verdades 
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A Escatologia de Todo o Novo 
Testamento Suporta o Amilenismo 

Consideremos o sermão profético em Mt 24 e 25 
•  O Senhor afirma que Jerusalém o rejeitou, que a 

cidade ficaria deserta, que Templo seria 
derrubado, mas que eles o veriam novamente 
quando Ele voltasse no futuro (Mt 23:37 a 24:2) 

•  Os discípulos fazem 2 perguntas: (Mt 24:3) 
–  Quando sucederão estas coisas? (A destruição de 

Jerusalém e do Templo) 
–  Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do 

século?  

A Escatologia de Todo o Novo 
Testamento Suporta o Amilenismo 

Consideremos o sermão profético em Mt 24 e 25 
•  Mt 24:4-14 - O Senhor faz um "resumão" da 

história até o fim dos tempos 
•  Mt 24:15-28 - O Senhor descreve a destruição de 

Jerusalém e adverte que ainda não é o fim, pois 
sua volta seria inconfundível como "um 
relâmpago..." e marcada por uma alta 
mortandade "...cadáver ... abutres" 

•  Mt 24:29-31 - O Senhor descreve o cataclisma 
final 

A Escatologia de Todo o Novo 
Testamento Suporta o Amilenismo 

Consideremos o sermão profético em Mt 24 e 25 
•  Mt 24:32-35 - O Senhor afirma que a destruição 

de Jerusalém seria presenciada por aquela 
geração (e de fato ocorreu em 70 dC.) 

•  Mt 24:36-39) - O Senhor afirma que o data do 
final dos tempos só o Pai conhecia 

•  Mt 24:40-41 - O Senhor descreve o 
arrebatamento 

•  Mt 24:42-44 - O Senhor adverte sobre a 
iminência da sua volta 

A Escatologia de Todo o Novo 
Testamento Suporta o Amilenismo 

Consideremos o sermão profético em Mt 24 e 25 
•  Mt 24:45-25:30 - O Senhor adverte por 

parábolas todos os imprudentes que não vivem 
conforme tal iminência e rejeitam a convocação 
à salvação serão surpreendidos pelo Senhor na 
sua volta 

•  Mt 25:31-46 - O Senhor descreve sua 2ª vinda e 
a imediata inauguração do estado eterno de 
salvação dos Crentes e a imediata condenação 
dos descrentes, do diabo e suas hostes. 

A Escatologia de Todo o Novo 
Testamento Suporta o Amilenismo 
•  Nem o sermão profético nem qualquer outro 

texto escatológico do NT mencionam ou dão 
suporte para a 2ª vinda de Cristo seguida de um 
período de 1000 anos onde Cristo é o regente 
da nação de Israel, antes do final dos tempos 

•  Em todo o ensino do NT, a 2ª vinda de Cristo é 
simultânea ao final dos tempos 

A Prisão de Satanás por mil anos 
(20:1-3) 

•  A visão do Anjo com "a chave do abismo e uma 
grande corrente" (20:1) 
–  Símbolos óbvios - não se trata de uma chave literal, 

nem de uma corrente literal, nem de um abismo 
literal, nem de um selo literal, nem de um dragão 
literal, nem de uma serpente literal...  

–  Por que, então, os mil anos seriam literais? 
•  Tal texto "clama" por uma interpretação simbólica 
•  "... prendeu por mil anos...para que não mais 

enganasse as nações" (20:2-3) 
–  "mil anos" símbolo para "todo o tempo que for 

necessário" (2Pe 3:7-8) 
–  Note que ele não está "preso" quanto ao agir, mas 

quanto ao "enganar" - não está inativo, mas seu 
poder de enganação está "contido" ou "restrito" 
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A Prisão de Satanás por mil anos 
(20:1-3) 

•  Tal contenção do poder de enganação de 
Satanás refere-se à Verdade do Evangelho 
sendo proclamada às nações pela igreja e pelo 
poder de convencimento do Espírito Santo 
atuante na era da igreja 
–  É o fim da era de ignorância e o início da era da 

proclamação da Verdade para o mundo (Mt 28:18-20) 

•  Esta figura de "prender" Satanás já foi usada 
por Jesus (Mc 3:23-27) 
–  "Amarrar" (Mc 3:27) = "prender" (Ap 20:2) 
•  Exatamente a mesma palavra é usada nos 2 textos 

A Prisão de Satanás por mil anos 
(20:1-3) 

•  O NT usa uma linguagem bem mais forte do que 
"prender" para descrever a restrição do poder 
satânico: 
–  Cair (Lc 10:17-18) 
–  Julgar, expulsar para Jesus atrair (Jo 12:27-32) 
–  Despojar (desarmar), desprezar, triunfar (Cl 2:15) 

A Prisão de Satanás por mil anos 
(20:1-3) 

•  "...que ele seja solto pouco tempo" (20:3) 
–  Referência à época da "morte" da igreja 

imediatamente antes do fim dos tempos (Ap 11:7) 

–  Época da perda de relevância da igreja - quando o 
evangelho parar de ser pregado, seu poder 
enganador deixa de ser contido pela pregação da 
Verdade 

5ª Visão: 20:4-10 
A Derrota de Satanás e a Vitória da 

Igreja 

Os Mártires (20:4) 

•  "tronos...autoridade para julgar" (20:4) 
–  O assassinato dos mártires traz juízo aos seus 

algozes 

•  "decapitados" 
–  É obvio que nem todos os mártires foram 

decapitados - a maioria morre de outras formas 

–  É um símbolo para descrever quem perdeu a vida 
por causa de Cristo 

Os Demais Crentes (20:4) 

•  "tantos quantos não adoraram a besta..." (20:4) 
–  "Também todo aquele que não adorou a besta" 
–  Além dos mártires, João viu todo aquele que não 

pertence à besta 
•  "não adoraram, não receberam a marca"  
–  Uma descrição que cabe nos mártires e em todos os 

crentes, que neste momento já estão no céu 
•  "viveram e reinaram com Cristo durante mil 

anos" 
–  Este é o reinado celestial dos crentes já mortos 
–  Todo crente que morrer fisicamente "viverá" e 

"reinará" com Cristo no Céu (Ap 14:13) 
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A 1ª Ressurreição (20:5) 

•  "O restante dos mortos" (20:5) 
–  Os descrentes - não "vivem" nem "reinam" com 

Cristo 

–  Não tem parte na 1ª ressurreição 

•  "Esta é a 1ª ressurreição" (20:5) 
–  Todo crente, quando morre, vive e passa a reinar 

com Cristo no Céu  

Todos os Crentes (20:6) 

•  "Bem aventurado e santo...tem parte na 1ª 
ressurreição"  (20:6) 
–  Este é o reinado celestial dos crentes em vida 
•  Lembrar que os crentes vivos reinam com ele na Terra 

enquanto exercem seu sacerdócio (1:6; 5:10) 
–  Feliz e separado é todo aquele que tem a 1ª 

ressurreição garantida (todos os crentes) 
•  Ao morrer, vive e está com Cristo (Fp 1:23; Lc 23:43) 

–  A 2ª ressurreição é o recebimento do corpo 
glorificado no fim dos tempos (1Co 15:52-53; 1Ts 4:14-17) 

•  "a 2ª morte não tem autoridade" (20:6) 
–  a 2ª morte, a eterna (não a 1ª morte, a física) (21:8) 

•  "sacerdotes de Deus ... reinarão mil anos" (20:6) 
–  Tanto tempo que for necessário, até que ele volte 

A Derrota dos Inimigos do Cordeiro 
(20:7-9) 

•  Depois dos mil anos, será "solto" (20:7-8) 
–  Período da "morte" da igreja (11:7-8) onde as 

nações serão novamente enganadas porque não se 
pregará mais o Evangelho 

•  "Gogue e Magogue" (20:8) 
–  Idem à Batalha Final (19:19-21) - idem à 6ª taça - 

Armagedon (16:12-16)  
–  Símbolo para os inimigos de Deus 

•  "sitiaram o acampamento dos santos e a cidade 
querida" 
–  Parece que são vitoriosos com a morte da igreja 

•  "Desceu fogo do céu e os consumiu" (20:9) 
–  Todos os descrentes serão mortos 

A Derrota Final de Satanás (20:10) 

•  "foi lançado para dentro do lago de fogo e 
enxofre" 
–  O ambiente da condenação eterna 

•  "Já se encontram a Besta e o Falso Profeta" 
–  As forças satânicas da perseguição anticristã e das 

religiões anticristãs já derrotadas 

•  "atormentados de dia e de noite" 
–  Símbolo para descrever o quão terrível é tal 

ambiente de condenação 


