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αποκαλυψις 

APOCALIPSE – A Revelação Final 

Professor: Vlademir Hernandes  
 

vlademir@ibcu.org.br 

AULA 9 

RECAPITULAÇÃO 

Hermenêutica 

•  A Hermenêutica considera adequada neste curso 
é: 
–  Conservadora e não Liberal 

–  Realista e não Alegórica 
–  Literalista Criteriosa e não Literalista Rigorosa 

7 Roteiros do Mesmo Drama Cósmico 

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	  	  

7 Características do Apocalipse 

1:1-2 
•  1ª) Sua Natureza: É uma revelação 

(ἀποκάλυψις) – Palavra aparece 18 x no NT 
•  2a) O Tema central: "de Jesus Cristo" 
•  3a) Sua origem: "a qual Deus lhe deu" 

•  4a) O Propósito Profético: "para mostrar ... 
coisas que brevemente devem acontecer" 

•  5a) Os Destinatários: "Seus servos"  
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7 Características do Apocalipse 

1:1-2 
•  6ª) O meio sobrenatural de entrega: "pelo seu 

anjo enviou e notificou" 
•  7ª) O autor humano: "a João, Seu servo (2) o 

qual testificou da palavra de Deus, e do 
testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem 
visto." 

As 7 Bem-Aventuranças do 
Apocalipse 

•  1ª- 1:3 – "lê, ouve, guarda" 
•  2ª- 14:13 – "os que morrem no Senhor" 
•  3ª- 16:15 – "vigilantes íntegros" 
•  4ª- 19:9 – "chamados à ceia das bodas" 
•  5ª- 20:6 – "primeira ressurreição" 
•  6ª- 22:7 – "guarda" 
•  7ª- 22:14 – "lavam suas vestes no sangue" 

7 Características de Deus 
A Origem Trinitária da Revelação 

 1:4 
•  Da parte: 
–  Do Pai 
•  "Daquele que é (1), que era (2) e que há de vir (3)" 
–  O eterno "Eu sou" que ainda há de se manifestar 

–  Do Espírito Santo 
•  (4)"sete espíritos que se acham diante do seu trono" 

•  7 – símbolo de perfeição e completitude 
•   Is 11:2- (Do Senhor (1), de Sabedoria (2), de Inteligência 

(3), de Conselho (4), de Fortaleza (5), de Conhecimento 
(6) e de Temor (7) 

•   E os paralelos entre Ap 5:6 e Zc 4:1-10 - 7 olhos/Espíritos 

7 Características de Deus 
A Origem Trinitária da Revelação 

 1:5 
•  Da parte do Filho - Jesus Cristo 
–  Sua pessoa: 
•  "Fiel Testemunha" (5) – tudo o que afirma é verdade  

(Jo 8:17-18) 
•  "Primogênito dos mortos"(6) – 1º a ressuscitar; maior 

direito (Rm 8:29) 
•  "Príncipe dos reis da Terra"(7) – maior autoridade sobre 

as maiores autoridades (Fp 2:9) 

7 Candeeiros (Roteiro 1) 

•  As 7 cartas tem 7 partes: 
–  1.Destinatário: um líder que representa a igreja  
–  2.Remetente: uma descrição de Cristo 
–  3.Aprovação de Cristo 
–  4.Reprovação de Cristo à igreja ou aos inimigos da 

igreja 
–  5.Exortação de Cristo 
–  6.Ameaça de Cristo ou dos inimigos da igreja 
–  7.Prêmio de Cristo ao Vencedor 

7 Candeeiros (Roteiro 1) 

•  Éfeso – "A igreja que parecia perfeita mas, 
porque não amava mais como antes, o Senhor 
preferia que não existisse" 

•  Esmirna – "A rica igreja dos pobres sofredores 
que pela causa de Cristo perseveraram até a 
morte" 

•  Pérgamo – "Uma igreja fiel, apesar das fortes 
opressões satânicas, mas que pecava por 
omissão pois tolerava erros doutrinários e 
práticas pecaminosas" 
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7 Candeeiros (Roteiro 1) 

•  Tiatira – "Uma igreja piedosa, trabalhadora, 
amorosa, perseverante, em franca ascensão, 
mas tolerante à destruidora presença do mal 
que a corroía internamente" 

•  Sardes – "A igreja morta pela predominância de 
crentes carnais e falsos crentes,   que mesmo 
assim teve a chance de reviver"  

•  Filadélfia - "A forte igreja dos fracos sofredores 
que realizaram feitos memoráveis pela causa de 
Cristo" 

•  Laodicéia - A pior igreja sem nenhuma 
aprovação do Senhor à qual é oferecido a chance 
de reestabelecer o que há de melhor: a 
intimidade com o Senhor 

7 Selos (Roteiro 2) 

•  1º ao 4º - 4 cavaleiros (Jesus o 
Vencedor (Branco), Violência 
(Vermelho), Desigualdade Social 
(Preto), Morte e Inferno (Amarelo) 
•  5º - Os mártires da era da igreja 
•  6º - O cataclisma final 
•  7º - Silêncio 

7 Trombetas x 7 Taças (Roteiros 3 e 5) 

TROMBETAS 
•  1ª - Terra – 1/3 
•  2ª - Mar – 1/3 
•  3ª - Rios e Fontes – 1/3 
•  4ª - Céu – 1/3 
•  5ª (1º Ai) - Homens –sofrem 

atormentados pelas forças 
satânicas 

•  6ª (2º Ai) - Eufrates, 
exército celestial contra 
homens  (1/3), oferta de 
salvação 

•  7ª (3º Ai) - Relâmpagos, 
vozes, trovões, terremoto: 
Reino Eterno de Cristo 

TAÇAS 
•  1ª - Terra – 1/1 
•  2ª - Mar – 1/1  
•  3ª - Rios e Fontes – 1/1 
•  4ª - Céu – 1/1 
•  5ª - Homens – sofrem pois 

são dominados pelas forças 
satânicas 

•  6ª - Eufrates, exército 
terreno contra Deus (1/1), 
recebimento da salvação 
 

•  7ª - Relâmpagos, vozes, 
trovões, terremoto: 
Destruição Global 

7 Visões do Conflito Cósmico 
(Roteiro 4) 

•  1ª - A mulher Grávida: A Perseguida 
•  2ª - O Dragão, o Filho e o Conflito Cósmico 
•  3ª - A Besta que emerge do mar 
•  4ª - A Besta que sobe da terra (o 666) 
•  5ª - O Cordeiro e Seus servos 
•  6ª - A Proclamação do Evangelho e o anúncio da 

derrota do Mal 

•  7ª - O Juízo final 

As 5 Forças do Satânicas do Mal 

 Hostes Malignas 

A Besta���
do Mar 

A Besta���
da Terra 

A Grande ���
Meretriz 

Adoradores da���
Besta 

A Proclamação do Evangelho 

•  Nos 6 1os roteiros, na 6ª parte: 

1.  A 6ª igreja (3:8-11) era a igreja Evangelizadora  
2.  No 6º Selo (7:2-4) 
3.  Na 6ª Trombeta (Cap. 10-11) 
4.  Na 6ª Taça (16:15) 
5.  Aqui na 6ª visão (14:6-7) 
6.  Na 6ª Palavra de Justiça (19:1) 
7.  A 6ª Visão final é o juízo final (20:11-15) 
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7 Palavras de Justiça (Roteiro 6) 

•  1ª - Descrição da grande meretriz que será 
julgada 

•  2ª - O Mistério da Babilônia 
•  3ª - A Queda da Babilônia 
•  4ª - O Julgamento da Babilônia 

•  5ª - A Morte da Babilônia 
•  6ª - O Cântico de Vitória 
•  7ª - A Prostituta Vencida Desaparece e 

A Esposa Vitoriosa Prevalece  
 

7 Visões até a Última 
Realidade(Roteiro 7) 

•  1ª - O Cordeiro Vitorioso Ao Longo da História 
•  2ª - Anúncio da Derrota Final Dos Inimigos do 

Cordeiro 
•  3ª - A Derrota das Bestas e Dos Seus 

Adoradores 

•  4ª - A Prisão de Satanás (Polêmica do milênio) 
•  5ª - A Derrota de Satanás e a Vitória da Igreja 

6ª Visão: 20:11-15 
O Juízo Final 

 

O Grande Trono Branco (20:11-15) 

•  "Grande Trono Branco" 
–  Símbolo para o dia do juízo de Deus no final dos 

tempos 

•  "fugiram a terra e o céu e não se achou lugar..." 
–  Símbolo para descrever o quão terrível será o evento 

•  "os mortos grandes e pequenos" (20:12) 
–  independente do prestígio ou autoridade que tiveram 

•  "em pé diante do Trono" 
–  Posição de respeito à autoridade de quem julga 

O Grande Trono Branco (20:11-15) 

•  "Se abriram livros" (20:12) 
–  Todos os registros dos pecados de cada um sendo 

julgado 

•  "O livro da vida" 
–  O registro com os nomes de todos os salvos 

•  "Os mortos foram julgados" 
–  Lembre-se que ninguém estará mais vivo na Terra - 

crentes foram arrebatados (11:12) e na "Batalha 
Final" Deus matou todos os descrentes da Terra 
(20:9) 

O Grande Trono Branco (20:11-15) 

•  "Segundo as suas obras...nos livros" (20:12) 
–  Conforme todo o registro de tudo o que fizeram 

durante o tempo em que viveram 
•  A ressurreição dos ímpios 
–  "O Mar" 
•  Aqueles cujos corpos ficaram no mar 

–  "O Além" (Hades) 
•  Aqueles cujos corpos foram enterrados (profundezas da 

terra) 
–  "A Morte" (Tanatos) 
•  Todos os mortos 

•  "julgados um por um" (20:13) 

–  Cada um responsabilizado individualmente 
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O Grande Trono Branco (20:11-15) 

•  "Segundo suas obras" (20:14) 
–  As obras podem ser boas ou más 
–  Como as boas obras não salvam... (Ef 2:8-10) 

–  As más obras (Cl 1:21, Jd 15, etc.) causam a justa 
condenação dos ímpios 

•  "então a morte e o inferno foram lançados para 
dentro do lago de fogo" (20:14) 
–  Não haverá mais Tanatos (morte) 
–  Não haverá mais Hades (ambiente provisório de 

condenação) (Lc 16:23) 

O Grande Trono Branco (20:11-15) 

•  "Se alguém não achado inscrito no Livro da 
Vida..." (20:15) 
–  Os salvos, eleitos e conhecidos por Deus desde antes 

da fundação do mundo (Ap 17:8, Rm 8:29; 1Pe 1:2) 

•  "Lançado para dentro do lago de fogo" 
–  O terrível ambiente da condenação eterna 

–  Onde um verme imortal comerá os corpos por toda a 
eternidade e um fogo inextinguível queimará os 
corpos por toda a eternidade (Mc 9:48)  

–  Onde haverá choro e ranger de dentes (Mt 13:42) 

7ª Visão: 21:1-8 
O Estado Eterno da Igreja 

 

O Estado Eterno da Igreja (21:1-8) 

•  "novo céu e nova terra" (21:1) 
–  Uma nova criação física 
–  Primeiro céu (universo), primeira terra e o mar 

(nosso planeta) não existirão mais (2Pe 3:10-13) 

•  "A nova Jerusalém" (21:2) 
–  O ambiente de eterna comunhão do Cordeiro com 

Sua Esposa 

•  "O tabernáculo de Deus com os homens" (21:3) 
–  O ambiente de habitação do povo com Deus 

O Estado Eterno da Igreja (21:1-8) 

•  Neste ambiente não haverá tristeza, todos serão 
imortais, não haverá nenhuma espécie de 
sofrimento físico ou emocional (21:4) 

•  "Aquele que está assentado no trono" (21:5) 
–  O Deus, outrora irado (Ap 6:16), agora é o Pai 

•  "Escreve...Palavras fieis e verdadeiras"  (21:5) 
–  Tal como visto, a Revelação procede do Deus Pai, 

através do Deus Filho (Ap 1:1) 
–  Palavras confiáveis pois a fonte é confiável 

O Estado Eterno da Igreja (21:1-8) 

•  "Tudo está feito" (21:6 = 16:17) 
–  Tudo o que está previsto acontecer, acontecerá 

•  "Alfa, Ômega, Princípio, Fim"  (21:6) 
–  Descrição do Pai (Ap 1:8) 

–  Primeiro e último o causador e consumador de tudo 

•  "a quem tem sede darei de graça da fonte da 
água da vida" (21:6) 
–  Toda sede de Deus será plena e graciosamente 

saciada 



APOCALIPSE	  –	  A	  Revelação	  Final	  

Igreja	  Ba:sta	  Cidade	  Universitária	  –	  Professor:	  Vlademir	  Hernandes	   6	  

O Estado Eterno da Igreja (21:1-8) 

•  "O vencedor"  (21:7) 
–  Aquele que vence pois é tornado vitorioso pelo 

grande Vencedor 

•  "herdará todas estas coisas" (21:7) 
–  Receberá a herança incorruptível prometida (1Pe 1:3-4) 

•  "Quanto porém aos..."  (21:8) 
–  Aqueles que perdem, pois são condenados por seus 

pecados 

αποκαλυψις 

EPÍLOGO: As 7 Revelações Finais 

Detalhamento do Estado Eterno e 
Conclusão da Obra 
Ap 21:9 – 22:21 

1ª Revelação Final: 21:9-27 
A Nova Jerusalém 

A nova Jerusalém (21:9-27) 

•  Neste texto, temos uma descrição simbólica da 
extraordinária beleza e imponência da 
Jerusalém Celestial 

•  Um ambiente marcado pela presença gloriosa de 
Deus 

•  Um ambiente protegido perpetuamente do mal 
(21:27) 

2ª Revelação Final: 22:1-5 
A Vida na Nova Jerusalém 

A Vida da Nova Jerusalém (22:1-5) 

•  "Rio da água da vida" 
–  Não haverá mais sede de Deus 

•  "Árvore da vida" 
–  Não haverá mais morte 

•  "Cura dos povos" 
–  Não haverá mais doenças 

•  "Nunca mais haverá qualquer maldição" 
–  Ambiente protegido do mal 
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A Vida da Nova Jerusalém (22:1-5) 

•  "Trono de Deus e do Cordeiro" 
–  Serão servidos e adorados para todo o sempre 

•  "contemplarão a sua face" 
–  Estarão na presença e face a face com o Pai e com o 

Filho 
•  "Na sua fronte estará o nome dele" 
–  Eterno pertencimento ao Cordeiro 

•  "Não haverá noite" 
–  A Glória de Deus sempre iluminará aquele ambiente 

•  "Reinarão pelos séculos dos séculos 
–  A vitória será irreversível 

3ª Revelação Final: 22:6-9  
Um "Déjà vu": Atestado de Veracidade, 

Bem Aventurança, O Apóstolo 
Estupefato e o Anjo Humilde 

Um "Déjà vu" (22:6-8) 

Repete-se a mesma cena de 19:9-10 
•  O Atestado de Veracidade (22:6 e 19:9) 
•  A Bem Aventurança (22:7 e 19:9) 
•  O Equívoco do Apóstolo (22:8 e 19:10) 
•  O Anjo humilde (22:9 e 19:10) 

4ª Revelação Final: 22:10-16 
Várias Verdades Reforçadas 

Várias Verdades Reforçadas 
(22:10-16) 

•  "Não seles...tempo próximo" (22:10) 
–  Nem lacre o livro, pois o que está descrito que irá 

acontecer começará imediatamente 

•  "Continue o injusto..." (22:11) 
–  A vida continua para justos e injustos (com suas 

consequências) 

•  "Eis que venho sem demora" (22:12) 
–  A volta do Senhor é iminente 

•  "Comigo está o galardão" (22:12) 
–  Jesus premiará cada salvo conforme suas obras 
–  Jesus condenará cada incrédulo conforme suas obras 

Várias Verdades Reforçadas 
(22:10-16) 

•  "Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o 
Último, o Princípio e o Fim" (22:13) 
–  O Filho possui os mesmos atributos do Pai 

•  "Bem aventurados..." (22:14) 
–  Felizes os limpos pelo sangue do Cordeiro, têm a 

vida eterna, farão parte da Jerusalém Celestial 
•  "Fora ficam..." (22:15) 
–  O contraste com os perdidos é novamente reforçado 
–  A salvação é exclusiva 

•  "Eu Jesus enviei meu anjo..." (22:16) 
–  A origem da revelação novamente reforçada (1:1) 



APOCALIPSE	  –	  A	  Revelação	  Final	  

Igreja	  Ba:sta	  Cidade	  Universitária	  –	  Professor:	  Vlademir	  Hernandes	   8	  

Várias Verdades Reforçadas 
(22:10-16) 

•  "Eu sou a Raiz e a Geração de Davi" (22:16) 
–  Eu sou o Messias, descendente de Davi, aquele que 

todas as promessas feitas a Davi referentes ao 
Reino Eterno do seu descendente 

•  "A brilhante estrela da manhã" 
–  O prêmio prometido a Tiatira (2:28) 
–  Aquele que recebeu toda a Glória do Pai toda a 

Glória 

5ª Revelação Final: 22:17 
O Estímulo ao Anseio Pela Volta de 

Cristo e à Salvação em Cristo 

O Estímulo ao Anseio Pela Volta de 
Cristo e à Salvação em Cristo (22:17) 

•  "Espírito e a noiva dizem Vem!" 
–  O Espírito Santo que habita todos os salvos instrui-

os para que anseiem pela volta de Cristo 

•  "Aquele que ouve diga: Vem! 
–  Todos os salvos que ouvem esta profecia devem 

atender a instrução do Espírito ao  ansiarem pela 
volta de Cristo 

•  "Aquele que tem sede, venha e receba de graça 
a água da vida" 
–  A Salvação pela graça sempre saciará a alma de todo 

aquele que vier até Jesus 

6ª Revelação Final: 22:18-19 
Uma Advertência Final 

 

Uma Advertência Final (22:18-19) 

•  "Se alguém fizer qualquer acréscimo..." 
–  Ninguém ouse adicionar nada ao que o Senhor 

revelou 
•  "Lhes acrescentará os flagelos..." 
–  Serão punidos conforme os sofrimentos anunciados 

•  "Se alguém  tirar qualquer coisa" 
–  Ninguém ouse suprimir nada daquilo que o Senhor 

revelou 
•  "Deus tirará sua parte da árvore da vida..." 
–  Será punido com a perdição eterna 

•  Todo acréscimo ou supressão nas verdades 
reveladas de Deus configuram uma marca dos 
descrentes infiéis que não temem a Deus 

•  "A heresia surge quando o joio faz teologia" 

7ª Revelação Final: 22:20-21 
A Promessa Final de Cristo e  

a Saudação Final 
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A Promessa Final de Cristo e  
a Saudação Final (22:20-21) 

•  "Aquele que dá testemunho destas coisas"  
–  O próprio Senhor Jesus Cristo 

•  "Certamente venho sem demora" 
–  "Meu retorno é certo e iminente" 

–  "Creiam e estejam preparados" 

•  "Vem Senhor Jesus!" 
–  O clamor do apóstolo que deve ser repetido por 

todos os crentes 

•  "A graça do Senhor Jesus seja com todos" 
–  Que todos desfrutem da graça do Senhor 


