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Resumo do Livro do Apocalipse 
 

Introdução 
O livro do Apocalipse é também chamado de Livro da Revelação, pois a palavra grega usada é 
"apokalypsis", que significa "revelação", que, por sua vez, significa "ato de descobrir, tirar a cobertura de". 
Deus revelou a glória de Cristo e as coisas futuras ou podemos dizer que o pano que cobria os eventos 
futuros foi removido. 

Embora o Livro do Apocalipse seja destinado às igrejas da Ásia Menor (hoje Turquia), nós entendemos 
que a idéia era representar os tipos de problemas que as igrejas enfrentam e vivem no dia-a-dia. Cada 
carta para uma igreja, era uma revelação do problema e de como Deus esperava uma mudança. 

Foi escrito pelo Apóstolo João (Ap. 1:1-4) no período do reinado de Nero entre 37-68 d.C. ou durante o 
reinado de Domiciano entre 81-96 d.C.  

A história nos diz que o Apóstolo João deveria ser morto em um caldeirão de azeite quente, porém ele 
escapou milagrosamente. Como o imperador não conseguia matá-lo, lançou-o na ilha dos exilados, na ilha 
de Patmos, e lá recebeu a revelação do Apocalipse (Ap. 1:9). Anos depois de ser lançado foi posto em 
liberdade. 

O livro não foi escrito em um período de calmaria e paz, mas em um momento de turbulência e 
perseguição severa. Precisamos lembrar que os cristãos são perseguidos desde a encarnação de Jesus 
(Mateus 2:13). Domiciano, o imperador da época, tomou sobre si o título de "Senhor e Deus" e exigiu que 
todos o cultuassem. Os cristãos fiéis recusaram essa ordem e sofreram uma intensa perseguição pelo 
império romano. 
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JESUS 
Apocalipse 1 

 

João inicia o livro do Apocalipse dizendo que ele estava na ilha de Patmos, não porque ele queria, mas por 

causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, mesmo como Apóstolo João estava sendo 

perseguido e isolado numa ilha por ser uma testemunha de Jesus. 

 

O sofrimento faz parte do nosso ministério e quanto mais profunda a revelação de Deus, maior é o preço. 

 

Lembrando da aula que ministrei sobre a nossa incapacidade de descrever a realidade espiritual com coisas 

humanas, João tenta escrever Jesus no livro dizendo que ele tinha cabelos brancos "como" alva lã, "como" 

neve; os olhos eram "como" chamas de fogo; os pés eram "semelhantes" ao bronze polido, como que 

refinado numa fornalha; a voz "como" voz de muitas águas; seu rosto brilhava "como" sol na sua força. 

 

Na mão de Jesus tinha sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes (Hebreus 4:12). 

 

Jesus se apresenta também como alguém que esteve morto, mas estava vivo pelos séculos dos séculos, e 

que tinha a chave da morte e do inferno. 

 

Depois de se apresentar, dando autoridade ao que iria ser escrito, Jesus começa a dar as revelações para 

João do que deveria ser escrito, dizendo no versículo 11 e 19 "escreve". 

 

Jesus diz que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas da Ásia menor que serviriam de referência e que 

os sete candeeiros são as sete igrejas. O termo "anjo da igreja" é o pastor daquela igreja. Tanto as estrelas 

como os candeeiros deveriam ser luz para enxergar seus próprios erros e para iluminar a todos. A luz da 

estrela é bem maior que a luz do candeeiro, ou seja, o líder da igreja tem uma responsabilidade e confiança 

maior que a dos membros da igreja (membros, obreiros e ministros), pois receberam de Deus um dom 

especial (1 Coríntios 12, 13 e 14, Efésios 4). 
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AS SETE IGREJAS 
Apocalipse 2-3 

 

João escreve cartas às sete igrejas da Ásia menor (hoje Turquia), direcionando cada carta ao anjo da igreja. 

 

Toda as cartas começam com "Ao anjo da igreja em [cidade]". Cada igreja pertenciam a uma região 

geográfica e por isso é usado "em", pois a igreja estava localizada naquele local. 

 

 

 

As sete igrejas são: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia (Ap. 1:11). 

 

Outra coisa em comum em todas as cartas é que Jesus usa o termo "conheço" e geralmente ele fala das 

obras daquela igreja. Obras como já expliquei e que o dicionário nos ajuda a entender, significa "ação", ou 

seja, Jesus estava dizendo para à igreja que conhecia tudo o que eles faziam, de bom ou de ruim. 

 

Em cada carta Jesus revela à João o que estava oculto e ninguém sabia (mas Ele sabia) nas igrejas, e ao 

mesmo tempo em que há a exposição do pecado há também uma oportunidade para cada igreja se 

consertar antes da vinda de Jesus e o fim dos tempos. 
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O TRONO DE DEUS 
Apocalipse 4 

 

Após receber as revelações sobre as igrejas, João precisou subir mais alto para ver coisas mais profundas, 

assim como Moisés subiu a um ponto mais alto do monte para ver coisas mais profundas de Deus e como 

Paulo subiu ao terceiro céu para ver coisas que ele não conseguia explicar. 

 

Todos os seres angelicais e ministros diante de Deus aqui adoram e servem ao Senhor, deixando a sua 

própria coroa diante do trono, ou seja, não importa o quanto Deus nos use ou em que posição Deus nos 

coloque, precisamos reconhecer que somos infinitamente inferiores à Deus e fomos criados para dizer que 

Ele é Santo e digno de receber a glória, honra e poder e não nós. 

 

Hoje infelizmente tudo o que é de Deus, não só o inimigo quis, mas os homens e mulheres de Deus 

querem, a glória, a honra e o poder ou seja, reconhecimento, aplausos, comodidades, regalias, autoridade, 

notoriedade etc. Ao invés de realizarem a obra para Deus, crendo que Ele é galardoador, querem fazer 

como os fariseus em Mateus 6, dizer para todo mundo o que fazem, como fazem e por quanto tempo 

fazem. Jesus disse para os fariseus em Mateus 6 que eles já receberam o galardão aqui na terra. 

 

Leia Mateus 6. 
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O LIVRO SELADO 
Apocalipse 5 

 

Jesus mostra para João um livro selado com sete selos. Entre as diversas coisas que o livro pode 

representar, o melhor entendimento para ele é o livro contém o plano e o destino de Deus para o mundo. 

 

Um dos anciões ao ver que João chorava disse que havia apenas uma pessoa digna de abrir os selos, o 

próprio Jesus, que venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O engraçado aqui é que o termo usado 

pelo ancião é "venceu para abrir o livro", ou seja, Jesus venceu para poder concluir o plano divino da qual 

Ele fazia parte. Se Jesus não viesse para morrer por nós, não haveria ninguém para se colocar na brecha 

por nós para que a nossa vida tivesse continuidade diante de Deus. 

 

Com Jesus nossa vida continua, sem ele ela termina tragicamente. 

 

No Livro do Apocalipse é usado muitas vezes o número sete. Sete significa completude, perfeição, assim 

como a criação em sete dias. O Espírito Santo já é conhecido desta forma em Zacarias 4:2,6, por exemplo. 

Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade, ou seja, a qualidade de perfeito, completo, pleno. 

 

Os setes chifres fala de poder, também como qualidade do poder, não necessariamente sobre quantidade, 

embora algumas pessoas enumeram os sete poderes ou os sete espíritos, mas cada pessoa acaba 

enumerando os seus sete itens, o que no final cada um entende de forma objetiva, então é melhor 

entender como qualidade do que quantidade, até porque Jesus não enumerou nada aqui. 
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OS SETE SELOS 
Apocalipse 6-8 

 

Sem entrar em detalhes intermináveis, vamos entender de forma macro o que cada selo representa 

objetivamente, pois o simbolismo aqui é passível de múltiplas personificações. Entre o selo um e quatro, 

ao ser aberto, um cavalo e o seu cavaleiro saiam para executar o que tinha que ser feito e o que aquele 

selo representa. Os outros selos representam outros períodos de fatos que vão ocorrer. 

 

O primeiro selo - O cavalo branco 

Conquista - Confiança do povo no governo que aparentemente prosperava e trazia paz e segurança. 

 

O segundo selo - O cavalo vermelho 

Guerra - Início das guerras e um período onde homens matam uns aos outros. 

 

O terceiro selo - O cavalo preto 

Fome - Um denário (equivalente a um dia de trabalho) servirá apenas para alimentar a si mesmo com trigo 

ou para alimentar sua família terá que comprar cevada, um alimento de qualidade inferior. Alguns dizem 

que o óleo e o vinho são os ricos que ainda conseguirão comer mais. 

 

O quarto selo - O cavalo amarelo 

Morte - Haverá uma matança na terra, ¼ das pessoas da terra morrerão à espada (armas), pela fome e 

pelas feras da terra (animais), sendo um período de descontrole total. 

 

O quinto selo  

Mártires - Quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por causa do evangelho, 

que estavam debaixo do altar. O altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios. 

Essas pessoas tinham sacrificado suas vidas por amor a Deus. Os mártires perguntavam a Deus quando Ele 

iria fazer justiça. Cada um recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco, 

porque ainda havia mais alguns cristãos que iriam ser mortos por sua fé. 

 

O sexto selo  

Catástrofes - A natureza também sofreu com a ira de Deus e toda a natureza foi abalada ao abrir o sexto 

selo. Terremoto, eclipse, partes de cosmos caindo na terra, montes saindo do lugar. Aqui também sete 

tipos de pessoas são citadas, indicando que todos iriam sofrer com isso e iriam correr para se esconder em 

cavernas e nos penhascos dos montes. 
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Os 144.000 

Antes do sétimo selo 144.000 parece haver um intervalo no Livro do Apocalipse para falar de pessoas que 

serão seladas por Deus, porém não se sabe ao certo quem são essas pessoas. Alguns dizem ser pessoas 

que se converterão e serão salvas, outros dizem que é um número simbólico que indica a completude de 

pessoas salvas neste período e outros dizem que serão pessoas que Deus usará para pregar a Palavra nos 

últimos instantes como uma última oportunidade.  

 

A grande tribulação citada aqui não é a expressão que usamos como o período em que o Anticristo terá 

seus sete anos para agir, mas sim tribulações em geral que o povo irá enfrentar (sofrimento, aflições, 

perseguição). 

 

O mais importante é a revelação que fica disponível para nossa vida com Deus e que diz: 

 

Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo; e aquele que está 

assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 

Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. 

Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das 

águas; e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. 

 

Apocalipse 7:15-17 

 

O sétimo selo - Silêncio no céu 

Quando o Cordeiro (Jesus) abre o sétimo selo há um silêncio no céu por meia hora. Um novo período de 

eventos ruins começam através de sete trombetas que serão tocadas por sete anjos. 
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AS SETE TROMBETAS 
Apocalipse 8-11 

 

Primeira trombeta até a quarta trombeta 

Calamidades naturais como o fogo que queima a terça parte da terra e plantas, mares são destruídos - bem 

como peixes e embarcações, uma estrela cai nos rios de água doce e contaminam a terça parte deles se 

tornando em águas amargas e por fim a escuridão de dia e de noite. 

 

Quinta trombeta  

Gafanhotos atormentam os homens que não são de Deus por cinco meses. Esse tormento era descrito 

como um ferrão de escorpião, onde esses homens iriam desejar morrer, mas a morte fugirá deles. 

 

Sexta trombeta  

Invasões de inimigos ocorrem aqui e um período de arrependimento acompanha este período, e alguns 

homens acabam deixando de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau; 

deixaram de ser assassinos, feiticeiros, prostitutos e ladrões. 

 

O livrinho - Ap. 10 

Esse livrinho representa mais condenação para quem João pregasse. Doce ao comer, mas amargo ao 

chegar no estômago - fala sobre como será a Palavra de Deus na vida as pessoas que a receberão, com 

certeza não receberão de bom grado. 

 

A medição do templo e as duas testemunhas - Ap. 11 

Templo fala da presença de Deus no meio do povo. Alguns do povo de Deus neste período sofrerão 

ataques durante este tempo. Deus deixará duas testemunhas com poder e autoridade no meio do povo 

realizando sinais poderosos durante três anos e meio (pode se referir ao período do Anticristo). Essas duas 

testemunhas morreram, mas depois Deus enviará vida à eles novamente e os fará subir até o Senhor numa 

nuvem e os seus inimigos irão contemplar o evento. 

 

Sétima trombeta  

Esta trombeta marca a batalha contra o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo (grego) e satanás 

(hebraico). A igreja aqui vence todas as coisas com Cristo, e que é bem especificado "por causa do sangue 

do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram". Existe nesta sétima trombeta uma série de 

outras guerras.  
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AS GUERRAS 
Apocalipse 12-20 

 

O inimigo lutará contra a igreja, lutará contra Jesus, tentará invadir o céu, os que se converteram etc. 

 

A figura do dragão, besta, antiga serpente, diabo e satanás são a mesma pessoa. 

 

A figura do Anticristo é alguém influente na política. 

 

A figura do Falso Profeta é alguém influente na religião. 

 

Bestas que emergem da terra e do mar também são descritos em Jó e representam toda a força do inimigo 

em todos os lugares. Na época de Jó Deus já tinha mostrado a ele contra quem Deus estaria lutando. 

 

No capítulo 19 ele é vencido e no 20 ele é preso por mil anos, o que alguns entendem por prisão no 

sentido literal e outros com o domínio e influência dele. Após o mil anos ele será solto para tentar enganar 

as nações e será finalmente preso para sempre sendo atormentados de dia e de noite, ou seja, sem fim. 
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AS SETE TAÇAS 
Apocalipse 16 

 

Aqui mais uma vez eventos catastróficos acontecerão e a ira de Deus será derramada através de sete taças, 

que também representam eventos terríveis como úlceras malignas, morte, água contaminada, 

queimaduras etc. 

  



 

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

 

O TRONO BRANCO 
Apocalipse 20:11-15 

 

Jesus fará uma conferência antes de herdarmos o reino. Quem não tiver o nome no livro da vida, será 

lançado no lago de fogo.  

 

Essas pessoas que não tem o nome, serão aquelas que rejeitaram no tempo presente e nas oportunidades 

que Deus ainda dará o perdão de nossos pecados através da obra de Jesus na cruz. 
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NOVA JERUSALÉM 
Apocalipse 21 e 22 

 

Esses dois capítulos falam da salvação e do que encontraremos na eternidade. João relatou o que ele 

conseguiu ver e descrever. Novo céu, nova terra, novo nome, novo corpo e nova veste. 

 

Esses dois capítulos também possuem um exortação para alguns grupos que ficarão de fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Pastor Paulo Coutinho - 17/11/2018 


