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AULA - EBD - 15/08/2021 até 26/09/2021
Apocalipse

Tema: Apocalipse de Jesus Cristo - Fase 1 - O fim de um mundo e o início de outro
Texto base: Apocalipse 1 até Apocalipse 22

Contexto

1. Em que contexto o Apóstolo João estava inserido?
2. Como surgiu o Império Romano?
3. O que foi o Império Romano?
4. Os deuses masculinos e femininos;
5. Os costumes romanos;
6. Os governadores das três fases romanas;
7. O Vaticano;
8. O imperador Domiciano;
9. A ilha de Patmos;
10. João, o evangelista;

Tópicos

1. O que significa o termo apocalipse?
a. O termo grego Ἀποκάλυψις significa: ato de descobrir, descoberta, revelação (Dicionário

Oxford Languages);
b. A primeira frase do livro começa com Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ e significa: Apocalipse de

Jesus Cristo;
c. O termo apocalipse é uma união de duas palavras: ἀπό + καλύπτω, e significa: (de, longe

de, por causa de, como resultado de) + (cobrir , fornecer cobertura de fogo, capa);
d. O termo portanto significa frequentemente: longe da sombra, revelação, descobrir e

descoberta;
e. Referências:

1. https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%
CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B9%CF%82

2. https://www.blueletterbible.org/lexicon/g602/kjv/tr/0-1/
2. Quem é o autor do livro do Apocalipse?

a. No início do livro o escritor se identifica como sendo João;
b. Muitos pais da igreja acreditam que foi o próprio Apóstolo João:

1. Ireneu de Lyon (130 EC) (que foi discipulado por um discípulo do Apóstolo João);
2. Justino Mártir (140 EC);
3. Clemente de Alexandria (200 EC);
4. Tertuliano (220 EC);
5. Orígenes de Alexandria (225 EC);

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B9%CF%82
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B9%CF%82
https://www.blueletterbible.org/lexicon/g602/kjv/tr/0-1/
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6. Hipólito (240 EC);
c. Há alguns que contestam ou estão em dúvida se foi o Apóstolo João:

1. Dionísio de Alexandria (Patriarca de Alexandria);
2. Eusébio de Cesaréia (Historiador);
3. Jerônimo de Estridão (Vulgata Latina);

d. Quem não acredita que foi o apóstolo leva alguns dados em questão:
1. O grego do Apocalipse: No Apocalipse o grego é mais simples e no evangelho e

nas cartas é bem mais refinado. Isto pode ser explicado pelo fato do Apocalipse ter
sido escrito em Patmos e o restante em Éfeso, portanto na cidade João pode ter
tido discípulos que escreveram para ele e na ilha não havia recurso para fazer da
mesma forma;

2. Estilos de escrita diferentes: O estilo do evangelho e das cartas é um específico e o
do apocalipse é escatológico, podendo gerar dificuldades para escrever da mesma
forma;

3. Foi o presbítero João e não o evangelista João (o apóstolo): Há dois túmulos em
Éfeso para João, um para um possível presbítero e outro para o apóstolo. Porém,
não há evidências de ter sido o João evangelista, e a tradição mais antiga e
aceita pela igreja desde o início é de que foi realmente o Apóstolo João, e que
morreu em Éfeso no ano 103 EC com 94 anos;

e. Referências:
1. https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Presb%C3%ADtero
2. https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Evangelista

3. Fundação de Roma:
a. A história de Roma pode ser vista no livro Eneida do poeta romano Virgílio;
b. Roma foi fundada em 21 de abril de 753 AEC;
c. O nome dos seus fundadores são os irmãos Rômulo e Remo, porém apenas Rômulo é

citado como o fundador oficial após a morte (ou assassinato) de seu irmão Remo;
d. Conta a lenda que Rômulo e Remo eram filhos do deus grego Ares, ou Marte, seu nome

latino, e da mortal Réia Sílvia (ou Rhea Silvia), filha de Numitor, rei de Alba Longa;
e. Amúlio, irmão do rei Numitor, deu um golpe de estado, apoderou-se da coroa e fez de

Numitor seu prisioneiro;
f. Reia Sílvia foi confinada à castidade, para que

Numitor não viesse a ter descendência;
g. Entretanto, Marte desposou Réia que deu a luz aos

gêmeos Rômulo e Remo;
h. Amúlio, rei tirano, ao saber do nascimento das

crianças as jogou no rio Tibre;
i. A correnteza os arremessou à margem do rio e

foram encontrados por uma loba (à direita), que teria
os amamentado e cuidado deles até que estes
foram achados pelo pastor de ovelhas Fáustulo,
que junto com sua esposa os criou como filhos;

j. Roma nasceu com suas entranhas na mitologia grega e passou a adotar nomes latinos
(seus primeiros habitantes) para os deuses gregos;

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Presb%C3%ADtero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Evangelista
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k. O fato de Roma ter como pai o deus Marte, ou seja, o deus da guerra, faz com que os
romanos não temam a guerra;

l. Há um ditado verdadeiro que diz: "todos os caminhos levam à Roma", pois as estradas
romanas ligavam todas as cidades dominadas à Roma:

1. Isso tem um sentido espiritual, pois todas as seitas e heresias vão conduzir
pessoas à Roma, ao sistema de entidades, ao mundo que jaz no maligno;

m. Referências:
1. https://www.todamateria.com.br/eneida/
2. https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/romuloeremo/
3. https://www.todamateria.com.br/romulo-e-remo/
4. https://super.abril.com.br/historia/o-sincretismo-romano-como-os-latinos-absorveram-

os-deuses-gregos/
4. A escolha do local para a fundação de Roma:

a. Perto da desembocadura do rio Tibre, havia sete colinas: os montes Aventino, Celio,
Capitólio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal;

b. Rômulo e Remo discutiram sobre o lugar onde fundar a cidade e decidiram consultar o voo
das aves, da maneira etrusca;

https://www.todamateria.com.br/eneida/
https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/romuloeremo/
https://www.todamateria.com.br/romulo-e-remo/
https://super.abril.com.br/historia/o-sincretismo-romano-como-os-latinos-absorveram-os-deuses-gregos/
https://super.abril.com.br/historia/o-sincretismo-romano-como-os-latinos-absorveram-os-deuses-gregos/


IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

c. Rômulo viu doze urubus voando sobre o Palatino, enquanto Remo viu apenas seis em
outra colina;

d. A forma do povo etrusco de avaliação considera fenômenos atmosféricos e o voo das
aves como sinais da vontade divina - sendo neste caso a maior quantidade de aves sobre
o monte Palatino a suposta confirmação de onde a cidade deveria ser fundada;

e. Então Rômulo, para delimitar a nova cidade, traçou um enquadramento com um arado no
alto do monte Palatino e jurou que mataria quem ousasse cruzá-lo;

f. Remo desobedeceu e cruzou a linha com desprezo, por isso seu irmão o matou e ficou
como o único e primeiro Rei de Roma;

g. Esse fato teria acontecido no ano 754 AEC, segundo a versão da história oficial da Roma
antiga;

h. Roma portanto é conhecida como a cidade fundada sob sete colinas;
i. Referências:

1. https://www.tudosobreroma.com/lenda-romulo-remo
2. https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_colinas_de_Roma

https://www.tudosobreroma.com/lenda-romulo-remo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_colinas_de_Roma
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5. As sete colinas de Roma:
a. Ver apostila sobre as sete colinas de Roma:

https://pastorpaulo.com/2021/07/04/as-sete-colinas-de-roma.html
b. Roma está sob o monte Palatino;
c. O monte tem esse nome devido ao deus dos pastores chamado Pales (falsos pastores,

pois não são deus e nem pastores);
d. A colina Palatino é a mais central entre todas as sete colinas:

1. Podemos entender que tudo gira em torno de Roma e de seu sistema;
e. Outra possível origem do nome vem do termo etrusco falad, que significa céu:

1. Portanto o céu para o sistema romano é a própria terra, local de seu domínio;
f. Do termo palatino surge o termo palácio;
g. Sob este monte ficava o palácio de Domiciano, o mesmo imperador que vai tentar matar

João e vai exilá-lo na ilha de Patmos;
h. Nos tempos antigos, havia neste local o templo de Apolo Palatino, de Cibele e outros

deuses pagãos, além do chamado Circo Máximo (ou Circo de Nero);
i. A localização tradicional do túmulo do Apóstolo Pedro fica nesta região, no cemitério da

mesma região, no local onde hoje está o altar da Basílica de São Pedro;
j. A Necrópole Vaticana (cemitério) é uma necrópole localizada atualmente abaixo da Cidade

do Vaticano, em profundidades variando entre cinco e doze metros abaixo da Basílica de
São Pedro;

k. Roma é a única cidade no mundo que tem em seu interior um país inteiro, o enclave do
Vaticano:

1. Um país com política e cultura diferente, e com todas as suas fronteiras dentro de
um outro país), como acontece do Vaticano estar dentro da cidade de Roma;

2. https://pt.wikipedia.org/wiki/Enclave

6. Mitologia romana:
a. Veja a apostila que fiz sobre os deuses romanos e gregos:

https://pastorpaulo.com/2021/07/03/deuses-romanos-gregos-e-egipcios.html

https://pastorpaulo.com/2021/07/04/as-sete-colinas-de-roma.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enclave
https://pastorpaulo.com/2021/07/03/deuses-romanos-gregos-e-egipcios.html


IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

b. Os romanos adotaram nomes latinos para os deuses gregos já conhecidos;
c. Vênus foi a deusa da beleza e do amor, correspondente a Afrodite na mitologia grega, e

também deusa local do comércio, uma das mais veneradas deusas da mitologia romana:
1. Perceba como esta deusa ainda está presente entre os ímpios: beleza exterior,

amor sexual e comércio no comprar e vender produzindo dinheiro - inclusive o
sinal (ou marca) do inimigo em Apocalipse 13:16-17;

d. Curiosamente, os romanos consideravam-se descendentes de Vênus a partir de Eneias,
responsável por criar a "raça romana";

1. Eneias aportou na Itália. Em Cumas (onde em 750 AEC seria fundada uma colônia
grega), foi ao submundo, onde se encontrou com o pai (Anquises), que lhe falou
das gerações futuras:

● Perceba como o sistema romano prepara as gerações futuras para seus
objetivos;

2. Depois foi para o Lácio (região histórica da Itália Central na qual a cidade de Roma
foi fundada depois). Latino, rei do Lácio e neto de Saturno, ofereceu-lhe terras e a
mão de sua bela filha Lavínia, há muito prometida a Turno, rei dos rútulos, em
casamento;

3. Tal fato deveu-se a uma profecia que dizia que Lavínia devia casar-se com um
estrangeiro, para assim dar origem a uma raça poderosíssima que governaria o
mundo:

● Este estrangeiro foi Eneias;
4. Lavínia e Eneias se apaixonaram, mas a rainha Amata, mãe de Lavínia, queria que

a filha casasse com Turno;
5. Turno, vendo que perderia o reino do Lácio e Lavínia, declarou guerra a Eneias e

seus troianos recém-chegados ao Lácio;
6. Outras nações se juntaram aos contendores, de um lado e de outro. A guerra foi tão

acesa que Latino, com medo que seu país fosse arruinado e fosse destruído,
sugeriu um combate singular entre Eneias e Turno, sendo Lavínia o prêmio. Ambos
aceitaram, e Eneias venceu a Turno;

7. Podendo escolher entre matar ou poupar o adversário mais jovem, Eneias decidiu,
após longa hesitação, matá-lo. Pois, na hesitação, viu no ombro do adversário
despojos do seu tão dileto Palante. Imolou Turno em nome do amigo. Amata, mãe
de Lavínia, preferiu suicidar-se a ver Eneias no trono;

8. Diz-se que Eneias abdicou do trono a favor do filho e voltou para a pátria, para
reconstruir Troia;

9. Após a morte de Eneias, seu filho Iulo, ou Ascânio (conforme a versão), fundou
Alba Longa (Lácio, na Itália), da qual seus descendentes serão reis sucessivos;

10. Em 753 EC, é fundada Roma, a segunda Tróia, pelos gêmeos Rômulo e Remo,
descendentes maternos de Eneias, mas filhos diretos do deus Marte;

11. O próprio Apóstolo Paulo e Barnabé foram chamados de Zeus (Júpiter para os
Romanos) e Hermes (Mercúrio para os Romanos) em Atos 14:8-15;

e. A mitologia explica o arquétipo de Roma (como o sistema funciona):
1. Roma continua viva, pois o sistema ainda está vivo;
2. Duas entidades são mencionadas na genealogia dos fundadores: Vênus (Afrodite)

e Marte (Ares);
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3. A personalidade romana foi definida pelos deuses ancestrais;
● Vênus: representa a beleza, lascívia, prostituição e sexo;
● Marte: representa violências, brigas, confusões e guerras;

4. É a junção de entidades asiáticas e europeias;
● Ásia: Historicamente, o culto à Afrodite (Vênus) na Grécia Antiga foi

importado da Ásia, influenciado pelo culto de Astarte (filha de Baal), na
Fenícia (Sidom, Tiro e Biblos), e de sua cognata, a deusa Ishtar dos
acádios (acadianos, babilônios e assírios):

a. Em Ur era chamada de Inana;
● Europa: Ares era o deus da guerra para a Grécia, e além disso a Grécia

une a Europa, Ásia e Oriente Médio;
● Roma, portanto, nasce dentro das influências gregas e une suas religiões e

deuses;
● A revista Science de novembro de 2019 mostra que geneticamente Roma é

uma mistura do Mediterrâneo, Europa e Norte da África;
5. A própria palavra latina para "loba" é "lupa" e significa também "prostituta":

● Foi uma loba que supostamente amamentou Rômulo e Remo (os
fundadores de Roma);

● Depois foram encontrados por um pastor chamado Fáustulo e sua esposa;
● Alguns sugerem que a esposa do pastor era na verdade uma mulher

prostituta;
a. Podemos observar que ultimamente os pastores, ministros e

obreiros estão se prostituindo em massa, aumentando
consideravelmente o número de escândalos nas igrejas;

● O próprio costume de jogar os filhos indesejados no rio era de mulheres
pagãs;

● A lenda ainda que não seja literal, mostra a índole romana;
6. Roma abraçou todas as culturas e povos estrangeiros desde a sua fundação:

● O sincretismo religioso existe desde o início de Roma;
● O sincretismo cultural também é algo abundante em Roma;
● Perceba como as igrejas estão misturando elementos de outras religiões

no culto à Deus;
● Perceba como as igrejas estão misturando elementos da cultura no culto à

Deus;
7. Em nossa cultura brasileira a entidade "pomba gira" ou "pombo gira" assume o

mesmo papel de Vênus, Afrodite, Astarte, Ishtar, Inana e Lilith. Veja a descrição
sobre Inanna, por exemplo:

● Inana é uma antiga deusa mesopotâmica associada ao amor, ao erotismo,
à fecundidade e à fertilidade;

● Apesar de ser alvo de culto em todas as cidades sumérias, era
especialmente devotada em Ur (cidade de Abraão - Gênesis 11:28);

● Ela foi originalmente adorada na Suméria e mais tarde foi adorada pelos
acadianos, babilônios e assírios sob o nome de Ishtar;

● Em sua homenagem, a sacerdotisa "Enheduana" compôs 42 hinos;
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● Ela era conhecida como a "Rainha do Céu" (Jeremias 7:18) e era a deusa
padroeira (protetora, defensora, que protege) do templo de Eana na cidade
de Uruque (de onde vem o nome Iraque), que era seu principal centro de
culto:

a. Interessante que Maria é tratada de forma parecida em algumas
seitas:
"Salve, Rainha do céu e da terra, Mãe dos mortais e Mãe do Senhor!
Pelo amor que em teu peito se encerra, aceita, ó Mãe, o nosso
louvor." (União Marista do Brasil - http://www.umbrasil.org.br/)

● Ela estava associada ao planeta Vênus e seus símbolos mais importantes
incluíam o leão e a estrela de oito pontas;

● Seu marido era o deus Dumuzi (mais tarde conhecido como Tamuz) e sua
sucal (sukkal), ou assistente pessoal, era a deusa Ninsubur (que mais tarde
se tornou a divindade masculina Papsucal) (Ezequiel 8:14);

● Inanna era adorada na Suméria desde o período da cidade de Uruque (de
cerca de 4.000 AEC até cerca de 3.100 AEC);

● A Suméria acabou dando lugar à Babilônia;

8. Lilith (ou Lilite) como representante ou forma dessas personagens demoníacas:
● Mesopotâmia (5000 AEC):

a. Na antiga Mesopotâmia ela é associada a um demônio feminino da
noite;

b. Era associada ao vento e, pensava-se, por isso, que ela era
portadora de mal-estares, doenças e mesmo da morte;

c. Porém algumas vezes ela se utilizaria da água como uma espécie de
portal para o seu mundo;

d. Também nas escrituras hebraicas (Talmud e Midrash) ela é referida
como uma espécie de demônio;

● Suméria (3000 AC):
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a. A imagem de Lilith, sob o nome Lilitu, apareceu primeiramente
representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e
tormentas na Suméria por volta de 3000 AEC;

b. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta
de 700 AEC;

c. Na Suméria e na Babilônia ao mesmo tempo que ela era cultuada,
também era identificada com os demônios e espíritos malignos;

d. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua ela seria uma deusa de
fases boas e ruins;

● Épico de Gilgamesh (2000 AEC):
a. Gilgamesh foi um rei sumério do século XX AEC;
b. Estes escritos são uns dos mais antigos registros literários do

mundo;
c. São várias tabuinhas com diversos poemas;
d. Nas tabuinhas conhecidas como Épico de Gilgamesh, Lilith é

conhecida como um animal noturno que mora dentro de uma árvore
ou um espírito demoníaco;

e. Nestas tabuinhas ocorreu a primeira menção de uma
mulher-demônio, cujo nome é semelhante ao de Lilith;

f. Esse nome é encontrada na lista de reis sumérios que data de cerca
de 2400 AEC;

g. O termo usado na história encontrado é "Lilitu" (Lilith), uma
mulher-demônio;

h. Ela é descrita como incapaz de ter filhos e não tinha leite em seus
seios;

i. É possível ver nos escritos desta época uma relação entre Inanna
(também chamada de Afrodite, Vênus, Aserá) e Lilith;

j. A palavra Lilith em hebraico pode ser interpretada como ave
noturna, ou mesmo demônio noturno, e um dos símbolos de
Inanna é uma ave de rapina, por causa da sua natureza predatória;

k. Inanna tinha o costume de seduzir jovens rapazes terrestres e
passar a noite com eles, mas eles sempre amanheciam mortos;

l. Tanto Inanna como Lilith eram conhecidas como "Rainha do Céu";
● Livro de Isaías na Bíblia (700 AEC):

a. Isaías foi escrito no século VIII AEC (700 AEC);
b. A referência para o termo está em Isaías 34:14;
c. O termo "lilith" em Isaías não tem a ver com a esposa de Adão;
d. Nem mesmo tem a ver com uma figura feminina ou uma pessoa;
e. O termo "lilith" não representa um nome, mas um substantivo;
f. Esse termo representa animais selvagens como hienas, bodes e

corujas;
● A mitologia judaica (300-600 EC):

a. Os judeus desenvolveram o mito de Lilith no Talmude Babilônico;
b. Lilith é muitas vezes vista como um demônio perigoso da noite, que é

sexualmente devassa, e que rouba bebês na escuridão;
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c. A lenda de Lilith se fortaleceu somente na idade média (era
medieval), quando o judaísmo passou a ser muito mais místico,
quando começaram a surgir a Cabala (o misticismo ou a bruxaria
judaica como é conhecida por alguns);

● A mitologia da idade média (700-1000 EC):
a. A mitologia ganha um adendo na idade média quando adiciona um

ingrediente, que é Lilith ser a primeira mulher de Adão;
b. O nome do documento em que essa história aparece é o Alfabeto de

Ben Sira (ou Sirach);
c. O documento é datado entre 700 e 1000 EC;
d. Antes deste documento, Lilith era retratada apenas como:

i. Classe de criaturas noturnas;
ii. Classe de criaturas que vivem no deserto à noite;
iii. Demônios femininos que voam;
iv. Espíritos malignos em geral, já que espíritos não possuem

sexo;
e. O documento por sua vez fala de diversas histórias satíricas (ironia

cômica) que não eram levadas a sério;
f. Segundo este manuscrito, Ben Sira conta a história de Lilith para

Nabucodonosor:
i. Depois que Deus criou Adão, que estava sozinho, Ele disse:

'Não é bom que o homem esteja só "(Gênesis 2:18). Ele então
criou a mulher para Adão, da terra, como Ele havia criado o
próprio Adão, e chamou-a de Lilith. Adão e Lilith
imediatamente começaram a brigar. Lilith disse: "Por que devo
deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu
corpo? Por que ser dominada por ti?" Contudo, eu também fui
feita de pó e por isso sou tua igual." Quando reclamou de sua
condição a Deus, ele retrucou: "Eu não vou me deitar abaixo
de você, apenas por cima. Pois você está apta apenas para
estar na posição inferior, enquanto eu sou um ser superior."
Lilith respondeu: "Nós somos iguais um ao outro,
considerando que ambos fomos criados a partir da terra". Mas
eles não deram ouvidos um ao outro. Quando Lilith percebeu
isso, ela pronunciou o "Nome Inefável" e voou para o ar. Adão
permaneceu em oração diante do seu Criador: "Soberano do
universo! A mulher que você me deu fugiu!". Ao mesmo tempo
Deus enviou três anjos para trazê-la de volta.

ii. Os três anjos foram e insistiram que ela voltasse e
ameaçaram afogá-la, porém ela se recusou a voltar, sendo
assim condenada por Deus a perder cem filhos por dia. Desde
então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith,
seria necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos
(Snvi, Snsvi, and Smnglof), lembrando-a de sua promessa.
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iii. Eva teria então sido criada a partir de Adão. Como outra
interpretação diz que ela (Lilith) juntou-se aos anjos caídos
quando se casou com Samael que tentou Eva ao passo que
Lilith tentou a Adão os fazendo cometer adultério. Desde
então o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir
a humanidade, filhos do adultério de Adão com Eva, pois
mesmo abandonando seu marido ela não aceitava sua
segunda mulher. Ela então passou a perseguir os homens,
principalmente os adúlteros, crianças e recém casados para
se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das
trevas ou como um demônio do mar e não como igual ao
homem.

iv. Infere-se pelos textos e por amuletos medievais que ela era
uma superstição comum entre os camponeses. Deixar
esculturas dos 3 anjos que a perseguiram para fora do Éden,
Sanvi, Sansavi e Samangelaf, protegeria os bebês
recém-nascidos (uma proteção necessária por 8 dias para
homens e 20 dias para mulheres) e impediria que seus
maridos fossem seduzidos por Lilith a cometer adultério.

● Lilith (Marvel - Século XX):
a. Lilith é considerada uma deusa no universo Marvel;
b. Lilith era filha do Drácula;
c. Como seu pai, ela também é uma vampira, embora seus poderes e

fraquezas sejam diferentes da maioria dos outros vampiros:
i. Ela apareceu pela primeira vez em Giant-Size Chillers com

The Curse of Dracula #1 (Junho de 1974) desenhada pelo
artista Gene Colan;

d. A segunda vez ela é uma feiticeira demoníaca conhecida como a
"Mãe de todos os demônios":

i. Ela apareceu pela primeira vez em Ghost Rider vol. 2, edição
28 (Agosto de 1992);

● Lilith (True Blood - HBO - Século XX):
a. Uma personagem nomeada Lilith é a principal antagonista no seriado

True Blood, em sua quinta temporada;
b. Lilith é considerada a mãe de todos os vampiros;
c. Ela é considerada pelos "sanguinistas" como tendo sido criada antes

de Adão e Eva;
9. A ideia de Lilith evoluiu ao longo dos milênios:

● Mesopotâmia: animal noturno;
● Suméria: espírito maligno;
● Gilgamesh: rainha do céu;
● Bíblia: coruja noturna;
● Judeus: demônio devasso noturno;
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● Ben-Sira: mulher rebelde contra o homem e contra Deus;
● Atualmente: feministas que querem subjugar o homem, fazer abortos e ter

relações sexuais ilícitas;
10. Podemos capturar várias ideias por trás dessa entidade maligna:

● Erotismo;
● Sensualidade;
● Superioridade ao homem;
● Superioridade à Deus;
● Abortos;
● Feminismo;
● Insubmissão ao padrão divino;
● Rebeldia;
● Amante de homens;
● Destruidora de casamentos;
● Adultérios;

11. Um exemplo na Bíblia desse espírito maligno é Jezabel:
● Jezabel era fenícia [sidônios] (1 Reis 16:31);
● Ela reinou com Acabe em Israel no século IX (874 a 853 AEC);
● Jezabel incitava Acabe a fazer o que ela queria (1 Reis 21:25-26);
● Acabe levantou um altar para agradar Jezabel (1 Reis 16:32);
● Os filhos foram queimados ao serem oferecidos à Baal (Jeremias 19:5);
● Jezabel se veste com intenção de atrair, seduzir e destruir (2 Reis 9:30-33);

f. Referências:
1. https://pastorpaulo.com/2021/07/03/deuses-romanos-gregos-e-egipcios.html
2. https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnus_(mitologia)
3. https://pt.wikipedia.org/wiki/Eneias
4. https://pt.wikipedia.org/wiki/Lav%C3%ADnia
5. https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cio_(regi%C3%A3o_moderna)
6. https://www.youtube.com/watch?v=cTy7VkaEt6k
7. https://science.sciencemag.org/content/366/6466/708
8. https://pt.wikipedia.org/wiki/Astarte
9. https://pt.wikipedia.org/wiki/Inana
10. http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/781/1/OLI%20SANTOS%20DA%20

COSTA.pdf
11.   https://www.mitologia.pt/toda-a-verdade-sobre-lilith-a-primeira-285437
12. https://www.mitologia.pt/a-historia-de-lilith-174782
13. https://www.amazon.com.br/Epopeia-Gilg%C3%A1mesh-Capa-Jacyntho-Brand%C3

%A3o/dp/6588239793
14. https://www.amazon.com.br/Ele-que-abismo-viu-Gilg%C3%A1mesh/dp/8551302833
15. https://cafetorah.com/quem-foi-a-primeira-mulher-eva-ou-lilith/
16. http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/781/1/OLI%20SANTOS%20DA%20

COSTA.pdf
17. https://www.passeidireto.com/arquivo/45145604/pombagira-mitologia/14
18. https://www.mitografias.com.br/2016/07/lilith-mulher-serpente-demonio-mito-uma-an

alise-de-arquetipos-femininos-nas-lendas-judaicas-e-no-cristianismo/

https://pastorpaulo.com/2021/07/03/deuses-romanos-gregos-e-egipcios.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAnus_(mitologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eneias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lav%C3%ADnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cio_(regi%C3%A3o_moderna)
https://www.youtube.com/watch?v=cTy7VkaEt6k
https://science.sciencemag.org/content/366/6466/708
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astarte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inana
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/781/1/OLI%20SANTOS%20DA%20COSTA.pdf
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/781/1/OLI%20SANTOS%20DA%20COSTA.pdf
https://www.mitologia.pt/toda-a-verdade-sobre-lilith-a-primeira-285437
https://www.mitologia.pt/a-historia-de-lilith-174782
https://www.amazon.com.br/Epopeia-Gilg%C3%A1mesh-Capa-Jacyntho-Brand%C3%A3o/dp/6588239793
https://www.amazon.com.br/Epopeia-Gilg%C3%A1mesh-Capa-Jacyntho-Brand%C3%A3o/dp/6588239793
https://www.amazon.com.br/Ele-que-abismo-viu-Gilg%C3%A1mesh/dp/8551302833
https://cafetorah.com/quem-foi-a-primeira-mulher-eva-ou-lilith/
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/781/1/OLI%20SANTOS%20DA%20COSTA.pdf
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/781/1/OLI%20SANTOS%20DA%20COSTA.pdf
https://www.passeidireto.com/arquivo/45145604/pombagira-mitologia/14
https://www.mitografias.com.br/2016/07/lilith-mulher-serpente-demonio-mito-uma-analise-de-arquetipos-femininos-nas-lendas-judaicas-e-no-cristianismo/
https://www.mitografias.com.br/2016/07/lilith-mulher-serpente-demonio-mito-uma-analise-de-arquetipos-femininos-nas-lendas-judaicas-e-no-cristianismo/
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19. https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/37922/1/DISSERTA%C3%87%C3%8
3O%20Danielly%20Cristina%20Pereira%20Vieira.pdf

7. O diabo usa figuras humanas em forma de homens e mulheres:
a. Não existe espírito ou anjo do sexo masculino ou feminino;
b. Eu assisti a alguns vídeos de satanistas que usam a figura de Lilith como esposa de

Lúcifer ou Samael, nomes que representam o diabo;
1. Porém, mesmo fora do cristianismo, eles dizem que os anjos e espíritos não

possuem sexo, embora de apresentam em forma humana;
c. Na Bíblia anjos aparecem como seres humanos (Gênesis 19:1-5,10,11);
d. Anjos não se casam ou se relacionam sexualmente (Mateus 22:29-30);
e. O diabo se transfigura (ou se transforma) em anjo (ou mensageiro) de luz (2 Coríntios

11:13-15);
f. O diabo não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens ele sabe como

funcionam (Mateus 16:23):
1. Na prática o espírito maligno se apresenta da forma como ele deseja;
2. Para no final, confundir e convencer, levando as pessoas a pecarem;

8. Roma e as mulheres raptadas:
a. Roma começou habitada por homens de todas as índoles;
b. Eles eram: fugitivos de outras regiões, aventureiros, bandidos e pastores;
c. Porém não havia mulheres para casar com os fundadores romanos;
d. Os acordos de casamento com povos vizinhos não davam certo;
e. Eles deram então uma festa a Netuno e raptaram as mulheres sabinas que estavam na

festa;
f. Os romanos levaram nos braços as mulheres sabinas, de onde vem, provavelmente, o

costume de levar as mulheres nos braços pelo marido;
g. Eles fizeram um juramento prometendo construir um templo a Júpiter caso vencessem os

sabinos;
h. O fórum romano foi construído onde ficava o templo a Júpiter;
i. Raptos, estupros, separações e mortes fazem parte do pensamento romano;
j. Os romanos invadiam, matavam os homens e ficavam com suas mulheres e terras;
k. Licínio fez a mesma coisa na época de Constantino, segundo Eusébio de Cesaréia;

1. aqueles a quem ele separou de suas jovens esposas, entregando estas a serem
abusadas vergonhosamente por certos patifes que pertenciam exclusivamente a ele;
com quantas mulheres, casadas e solteiras, ele, embora nas últimas fases da idade
avançada, satisfez suas paixões desenfreadas. (Eusébio de Cesareia - História
Eclesiástica - CPAD - Kindle Edition - Página 388)

l. Referências:
1. https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_J%C3%BApiter_Estator_(s%C3%A9culo_VIII

_a.C.)
2. https://www.youtube.com/watch?v=cTy7VkaEt6k
3. https://pt.wikipedia.org/wiki/Tito_L%C3%ADvio
4. Eusébio de Cesareia - História Eclesiástica - CPAD - Kindle Edition

9. O sistema de governo romano:
a. São três sistemas ao longo de sua existência:

1. Monarquia (século XVIII AEC até o século VI AEC) ou (753 AEC à 509 AEC);

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/37922/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Danielly%20Cristina%20Pereira%20Vieira.pdf
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/37922/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20Danielly%20Cristina%20Pereira%20Vieira.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_J%C3%BApiter_Estator_(s%C3%A9culo_VIII_a.C.)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_J%C3%BApiter_Estator_(s%C3%A9culo_VIII_a.C.)
https://www.youtube.com/watch?v=cTy7VkaEt6k
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tito_L%C3%ADvio
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2. República (século VI AEC até o século I AEC) ou (509 AEC à 27 AEC);
3. Império (século I AEC até o século V EC) ou (27 AEC à 476 EC);

b. Roma se destaca não pela existência de um rei, mas pela existência do senado:
1. O senado assessorava o rei, então o rei não governa sozinho, podendo se

aconselhar com o senado;
c. Em Roma também tem as assembleias para aprovar novas leis;
d. Existem quatro classes sociais (de pessoas) independente de cada período:

1. Patrícios:
● Os grandes proprietários, os latifundiários;

2. Plebeus:
● Os pequenos proprietários;

3. Clientes:
● Os homens livres sem posses;

4. Escravos:
● Os homens dominados em guerra ou pessoas que contraíram dívidas e não

conseguiram pagar;
e. Roma como república:

1. É acrescentado mais um nível no governo, a magistratura;
2. O senado elabora as leis;
3. As leis são votadas pelas assembleias;
4. As magistraturas vão aplicar as leis;

f. Roma como império:
1. O primeiro imperador foi o filho adotivo de Júlio César chamado Caio Júlio César

Otaviano Augusto (nasceu como Caio Otávio);
2. Otávio matou seus oponentes e deu início a fase imperial;
3. Ficou conhecido na história como Augusto;
4. Augusto estabeleceu a Pax Romana (paz romana) e o império teve uma fase de

tranquilidade;
5. Foi estabelecida a política do pão e circo (diversão e comida para silenciar o povo):

● O povo ri e se diverte com a morte dos cristãos até 313 EC com o Edito de
Milão assinado pelo imperador romano Constantino;

6. O imperador não era apenas um rei ou governador, mas um deus (augustus);
g. O cristianismo no império:

1. O cristianismo se tornou um problema e foi perseguido por não aceitar a
divindade do imperador, apenas do único e verdadeiro Deus da Bíblia;

2. A perseguição começa com Nero e termina com Licínio, segundo os relatos de
Eusébio de Cesaréia;

3. O cristianismo passou a ser a religião exclusiva e oficial do império Romano em
380 EC com o Edito de Tessalônica;

h. Referências:
1. https://www.youtube.com/watch?v=_U5_yx-FxtI
2. https://www.mundovestibular.com.br/articles/4372/1/roma-monarquia-republica-e-imp

erio/
3. https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto

https://www.youtube.com/watch?v=_U5_yx-FxtI
https://www.mundovestibular.com.br/articles/4372/1/roma-monarquia-republica-e-imperio/
https://www.mundovestibular.com.br/articles/4372/1/roma-monarquia-republica-e-imperio/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto
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10. Quem é Lúcifer?
a. Texto: Isaías 14:12;
b. O termo hebráico em Isaías é heylel (הילל) que significa: aquele que brilha, estrela da

manhã, lúcifer, vênus, portador de luz, o que traz a luz:
1. Vênus aqui seria o planeta, que aparece antes do amanhecer;
2. O significado do nome do planeta é o mesmo: "aquele que traz o amanhecer";

c. No grego do Novo Testamento é usado o termo phosphoros, que significa: que traz a luz,
que oferece luz, o planeta vênus, estrela do dia;

d. Lúcifer portanto não é um nome próprio, mas uma palavra latina (obtida da tradução
Vulgata Latina de Jerônimo) para estrela da manhã;

e. Ao traduzir para o inglês (no caso da King James) ou para o português (no caso da
Almeida), não foi usada uma palavra no idioma correspondente, mas uma palavra da
própria tradução Vulgata Latina, permanecendo como Lúcifer:

1. A Vulgata Latina foi a tradução para o latim dos textos originais em hebraico
(Antigo Testamento) e em grego (Novo  Testamento);

2. Não foi uma versão traduzida a partir da Septuaginta (LXX);
3. Foi uma solicitação do papa Dâmaso I no final do século IV e início do século V;
4. O produtor foi o biblista São Jerônimo;
5. Chama-se, pois, Vulgata a esta versão latina da Bíblia que foi usada pela Igreja

Católica Romana durante muitos séculos, e ainda hoje é fonte para diversas
traduções;

6. O nome vem da expressão vulgata versio, isto é "versão de divulgação para o
povo", e foi escrita em um latim cotidiano;

7. Jerônimo incluiu os 22 livros do Antigo Testamento dos judeus e mais alguns
apócrifos a pedido do papa;

8. Jerônimo inclui notas explicando que a inclusão de livros apócrifos não era uma
ideia sua, mas uma imposição do papa Dâmaso I;

f. O próprio Jesus também é chamado de "a brilhante estrela da manhã" (Apocalipse
22:16);

g. Jesus também diz que dará a "estrela da manhã" (Apocalipse 2:28);
h. Lúcifer ou Lúcifer Calaritano foi um bispo de Cagliari na Sardenha e é um santo cristão

conhecido (São Lúcifer), sobretudo, pela sua oposição ao arianismo (Jesus não era Deus,
mas uma criatura de Deus). Sua festa no calendário da Igreja Católica é dia 20 de maio;

i. Lúcifer e Lilith nunca foram nomes de pessoas:
1. Lúcifer é um adjetivo;
2. Lilith é um substantivo masculino;
3. Referências:

● Bíblia de Estudo Palavras Chave - H1966 - Página 1605;
● Bíblia de Estudo Palavras Chave - H3915 - Página 3925;

11. Origem das olimpíadas:
a. As Olimpíadas originaram-se por volta do século VIII AEC na antiga Hélade (conjunto das

cidades-estado da Grécia Clássica);
b. A realização dos jogos ocorria na cidade de Olímpia – por isso o nome "Olimpíadas";
c. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corobeu, em 776 AEC – a

prova era de corrida;
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d. Dentro da tradição mitológica, os jogos de Olímpia foram criados pelo herói Hércules,
filho do deus Zeus com uma mortal;

e. Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar doze trabalhos considerados
impossíveis;

f. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Áugias, que continha
milhares de animais e não era limpo há mais de 30 anos;

g. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em
Olímpia, em homenagem a seu pai, Zeus;

h. Essa explicação mitológica organizava o entendimento que se tinha sobre o esporte
olímpico à época;

i. Sempre que os jogos eram abertos, havia todo um rito de sacrifício de animais a Zeus e
cada competição tinha em dada medida alguma relação com o culto a essa divindade;

j. Entre os esportes praticados nas antigas olimpíadas, estavam as corridas, chamadas de
drómos, e suas modalidades:

1. Em algumas delas, o atleta devia correr por cerca de 190 metros vestido com a
armadura e as armas de um hoplita (soldado da linha de frente dos combates);

2. Em termos de corridas, havia também as bigas e quadrigas. As primeiras eram
carros de combate tracionados por dois cavalos; as segundas, por quatro cavalos.

k. Havia ainda o péntatlhon (semelhante ao pentatlo atual), que reunia cinco esportes:
1. Salto;
2. Lançamento de disco;
3. Lançamento de dardo;
4. Corrida;
5. Luta;

l. As modalidades de lutas também eram bastante peculiares. Havia, por exemplo, a palé,
que era algo próximo da atual luta greco-romana, isto é, sem socos e pontapés;

m. Além da palé, o pýgme, comparado ao pugilato (boxe) contemporâneo, porém mais
agressivo;

n. Destaca-se ainda o mais devastador de todos, o pancrácio, que consistia em uma espécie
de "vale-tudo", que incluía cotoveladas, joelhadas, torções, cabeçadas etc;

o. As disputas duraram de 776 AEC até 393 EC, quando o imperador romano Teodósio I se
converteu ao cristianismo e proibiu qualquer tipo de adoração a deuses, terminando assim
com as Olimpíadas, feitas em homenagem a Zeus e, por isso, consideradas uma
manifestação dos rituais pagãos;

p. Os ramos das palmeiras eram usados para a confecção de coroas para os vencedores
dos jogos;



IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

q. Na Grécia Antiga, os atletas que venciam os jogos eram considerados semideuses;
r. Com o passar do tempo, os romanos dominaram as olimpíadas e as transformaram em

competições cruéis (Circo de Nero e Coliseu);
s. Os Jogos Olímpicos na Era Moderna voltaram a acontecer apenas em 1896 EC, em Atenas

(Capital da Grécia);
t. Referências:

1. https://www.olimpiadatododia.com.br/curiosidades-olimpicas/239293-fim-dos-jogos-ol
impicos-da-grecia-antiga/

2. https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao-fisica/historia-das-olimpiadas.htm
3. https://agora.folha.uol.com.br/esporte/2021/07/bau-olimpico-os-jogos-olimpicos-rena

scem-em-atenas-em-1896.shtml
12. Culto ao imperador (culto imperial):

a. Existia o culto ao imperador enquanto vivo e o culto após a morte do imperador;
b. Enquanto o imperador estivesse vivo, ele só tinha a essência humana;
c. Depois que o imperador morria, ele obtinha então a essência divina;
d. O culto ao imperador enquanto este estava vivo, era feito por meio de alguma divindade

pagã, já que ele não tinha sua essência divina ainda;
e. O culto ao imperador depois que este morria poderia ser feito diretamente à ele, uma vez

que se tornava um deus após a morte;
f. Jesus é Deus antes de assumir a forma humana, durante sua forma humana, após a

morte, depois de ressuscitar e será eternamente (Salmos 90:2)
1. Fica impossível pro inimigo conseguir imitar Jesus (Filipenses 2:5-11);

g. A cerimônia que consistia em elevar o defunto à categoria dos deuses era chamada de
apoteose:

1. Apoteose consiste em elevar alguém ao estatuto de divindade, ou seja, endeusar ou
deificar uma pessoa;

2. Em latim significa "deificação";
3. Em grego significa "mudança para deus";
4. Referências:

● https://pt.wikipedia.org/wiki/Apoteose
h. No Vaticano, na Sala Clementina, são tomadas decisões privadas pelo papa e é onde o

corpo do papa é colocado para homenagens após sua morte:
1. No teto existe a pintura "Apoteose de São Clemente" por Giovanni Alberti;
2. Referências:

● https://pt.wikipedia.org/wiki/Sala_Clementina
● https://www.academia.edu/12055268/Material_de_estudo_para_o_Barroco_it

aliano
i. Havia uma distinção entre o lado oriental e ocidental do império quanto ao culto:

1. No lado oriental o culto era "em prol do imperador":
● Jerusalém;
● Jordânia;
● Mesopotâmia;

2. No lado ocidental o culto era "ao próprio imperador":
● Lado ocidental da Ásia Menor;

https://www.olimpiadatododia.com.br/curiosidades-olimpicas/239293-fim-dos-jogos-olimpicos-da-grecia-antiga/
https://www.olimpiadatododia.com.br/curiosidades-olimpicas/239293-fim-dos-jogos-olimpicos-da-grecia-antiga/
https://mundoeducacao.uol.com.br/educacao-fisica/historia-das-olimpiadas.htm
https://agora.folha.uol.com.br/esporte/2021/07/bau-olimpico-os-jogos-olimpicos-renascem-em-atenas-em-1896.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/esporte/2021/07/bau-olimpico-os-jogos-olimpicos-renascem-em-atenas-em-1896.shtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apoteose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sala_Clementina
https://www.academia.edu/12055268/Material_de_estudo_para_o_Barroco_italiano
https://www.academia.edu/12055268/Material_de_estudo_para_o_Barroco_italiano
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● Éfeso;
● Roma;

j. O imperador passou a ser um deus ao lado dos deuses gregos e romanos já conhecidos;
k. Caio Júlio César Otaviano Augusto foi imperador de 27 AEC a 14 EC e o primeiro ser

divinizado (à direita):
1. O termo "augusto" significa "sagrado" ou "consagrado" em latim;
2. O mês de agosto tem esse nome por causa deste imperador, pois antes era sextil;

l. A própria Roma era uma divindade da mitologia romana que
personificava o estado nos fins do século II AEC. Era
representada nas moedas como uma donzela armada com espada
ou com um capacete (à direita);

m. A cidade que fez o melhor projeto para adorar os deuses e o
imperador foi Éfeso:

1. Os moradores de Éfeso fizeram um templo para a deusa
Diana (Diana dos Efésios) (Atos 19:23-28);

2. E fizeram um outro templo para adorar o imperador Júlio
César;

3. O termo César era sinônimo de imperador, ou seja, todo
imperador era um César:

● Depois, o termo Augusto passou a ser mais
importante, pois estava associado diretamente aos deuses;

4. Estes prédios ficavam justamente no centro administrativo em Éfeso;
5. O recado para quem quisesse ingressar no governo era bem claro, precisava se

associar com as entidades;
6. Essa união deu tão certo que Éfeso virou à capital do culto

imperial, perdendo apenas para Roma;
7. O imperador Domiciano viu todo o poder que Éfeso tinha

e fez o centro de adoração à si mesmo;
8. No museu de Éfeso é possível vez a estátua de cerca de 5

metros que Domiciano mandou construir de si mesmo e colocar
na porta da cidade;
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9. A idéia de Domiciano era ser deus em vida e fez todos os projeto em Éfeso para
isso;

10. O problema do projeto de Domiciano em Éfeso era que lá estava morando o último
dos primeiros discípulos de Jesus, o Apóstolo João;

n. Alguns imperadores e sua divinização:
1. Júlio César e Augusto César foram divinizados depois de mortos;
2. Calígula, Nero e Domiciano exigiram adoração enquanto vivos;

o. Referências:
1. https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto
2. https://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto
3. https://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_na_Roma_Antiga
4. https://www.todamateria.com.br/imperadores-romanos/
5. https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(planeta)
6. Bíblia Arqueológica - Página 1910

13. O imperador Domiciano:
a. Quem foi: Foi o imperador na época do Apóstolo João;
b. Nome completo: Tito Flávio César Domiciano Augusto;
c. Nascimento e morte: 24 de outubro de 51 EC — 18 de setembro de

96 EC;
d. Seu reinado: Reinou em Roma de 81 EC até 96 EC;
e. Antecessor: Tito;
f. Sucessor: Nerva;
g. Dinastia: Dinastia Flaviana (Vespasiano, Tito e Domiciano);
h. Religião: Pagã romana e sua deusa romana preferida era Minerva (a

direita);

https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_na_Roma_Antiga
https://www.todamateria.com.br/imperadores-romanos/
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(planeta)
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i. Moeda: Sua moeda geralmente continha uma impressão de sua imagem e do outro lado a
deusa Minerva segurando um raio em uma mão e na outra mão uma lança com um escudo
(abaixo);

14. A queda do Império Romano:
a. O império foi dividido em dois em 395 EC pelo imperador Teodósio:

1. Império Romano Ocidental - Capital em Roma;
2. Império Romano Oriental - Capital em Bizâncio (depois chamada de

Constantinopla, que significa Cidade de Constantino):
● Por isso o termo "império bizantino";

3. Em 476 EC o Império do Ocidente é tomado pelos bárbaros;
4. Em 1453 EC o Império do Oriente é tomado pelos turcos otomanos;
5. Roma declinou como império pagão e se levantou como império cristão;

● Até hoje esse sistema romano existe, onde pagãos perdem seu brilho e
ressurgem como supostos cristãos, mas sempre foram pagãos;

6. Referências:
● https://pt.wikipedia.org/wiki/Teod%C3%B3sio
● https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano_do_Ocidente
● https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Bizantino

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teod%C3%B3sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano_do_Ocidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Bizantino
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15. O Apóstolo João em Éfeso:
a. Como o Apóstolo João foi de Jerusalém para Éfeso?

1. Provavelmente pelas perseguições ocorridas em Jerusalém a partir de Estevão e o
Apóstolo Paulo (conhecido como Saulo na época) em Atos 8:1;

2. Em Atos 11:25-26 os cristãos já estão em Antioquia, que é fora de Jerusalém;
3. Segundo Eusébio de Cesareia temos diversos relatos no Livro III e Capítulo XXIII:

● Nessa época também, depois do retorno do exílio na ilha e da morte de
Domiciano, o discípulo amado de Jesus, João, o apóstolo e evangelista, que
ainda vivia, governava as igrejas da Ásia. (Eusébio de Cesareia - História
Eclesiástica - CPAD - Kindle Edition - Página 98);

● Mas também a igreja de Éfeso, fundada por Paulo e onde João continuou
habitando até os dias de Trajano, é uma testemunha fiel da tradição
apostólica. (Eusébio de Cesareia - História Eclesiástica - CPAD - Kindle
Edition - Página 98-99);

4. Pelos relatos fica evidente e claro que o Apóstolo João de fato morou em Éfeso
por muito tempo, inclusive com Maria, a pedido de Jesus (João 19:25-26);

b. O Apóstolo João muito provavelmente ficava observando o povo indo ao templo de Diana
em Éfeso e se lembrando de suas idas com o Apóstolo Pedro ao templo de Jerusalém
(Atos 3:1);

c. Domiciano era o imperador na época do Apóstolo João;
d. Domiciano era uma pessoa com problemas ou neuroses psicóticas, pois matava pelo

simples fato de se sentir ameaçado, seja por um jovem, por um homem ou por uma
mulher - matava todos em seu caminho pela menor desconfiança;

e. Segundo Tertuliano, o Apóstolo João foi banido (supostamente para Patmos) depois de ter
sido lançado em óleo quente em Roma e ter escapado ileso (local de referência: San
Giovanni in Oleo), um milagre que teria convertido todos os presentes no Coliseu:

1. "Se fores à Itália, encontrarás Roma, de onde podemos beber nós também a
autoridade dos apóstolos. Como é feliz essa Igreja, à qual os apóstolos ofereceram
a doutrina por completo, acrescentando-lhe seu sangue, onde Pedro se identifica
com o Senhor na paixão, onde Paulo é coroado com a mesma morte de João
Batista, onde o apóstolo João, mergulhado sem se ferir em óleo fervente, é
condenado ao exílio numa ilha" (Tertuliano - A prescrição contra os hereges- Página
36);

16. Deportações de Domiciano:
a. Não era incomum a deportação feita por Domiciano de pessoas cristãs para ilhas

isoladas;
b. Qualquer pessoa que trouxesse ameaça direta ou indiretamente, era por ele morta ou

isolada em ilhas:
1. O assassinato nem sempre era uma opção, pois gerava mártires e revoltas;

c. Segundo Eusébio de Cesaréia (Século IV), Domiciano deportou uma jovem que era
parente sua, por ser cristã:

1. Esses também indicam com precisão o tempo, pois ocorreram, de acordo com eles,
no décimo quinto ano de Domiciano. No mesmo período, por professar Cristo, Flávia
Domitila, sobrinha de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma na época, foi
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transportada com muitos outros, à guisa de punição, para a ilha de Pontia. (Eusébio
de Cesareia - História Eclesiástica - CPAD - Kindle Edition - Página 96)

d. Segundo Dião Cássio (Século II), na sua História de Roma (provavelmente de 202 EC)
fornece mais informações sobre a morte de Flávio Clemente:

1. Domiciano executou, entre muitos outros, ao cônsul Flávio Clemente embora fosse
seu primo e tivesse de esposa a Flávia Domitila, uma parente do imperador. Os dois
foram acusados de ateísmo, imputação pela que também muitos outros encalhados
nos costumes dos judeus foram condenados, alguns à morte, os outros ao confisco
de seus bens. No entanto Domitila foi apenas banida para la ilha de Pandateria"

e. O imperador Domiciano às vezes preferia banir do que matar seus inimigos políticos;
f. O Apóstolo João era contra a divinização do imperador e portanto um problema para

Domiciano;
17. O Apóstolo João na Ilha de Patmos:

a. Um das coisas que começou a acontecer foi que todas as desgraças passaram a ser
consideradas culpa dos cristãos, pois eles sempre estavam ausentes dos cultos aos
deuses romanos;

b. Domiciano enviou o Apóstolo João para Patmos;
c. O período de tempo que o Apóstolo João ficou em Patmos é estimado em cerca de 1 ano e

seis meses;
d. O ano em que o Apóstolo João ficou na ilha de Patmos foi por volta de 95 EC;
e. Patmos possuía templos pagãos como os templos de Afrodite e Ártemis (Diana),

hipódromo e vila residencial, podendo se movimentar e andar pela ilha;
18. Retorno da Ilha de Patmos:

a. O retorno do Apóstolo João da ilha de Patmos ocorreu após a morte de Domiciano;
b. O imperador Nerva, sucessor de Domiciano, acabou revogando várias sentenças de

banimento, e com isso João acabou voltando para Éfeso;
c. Ao voltar para Éfeso, o Apóstolo João escreveu o evangelho e suas cartas (1 João, 2

João, e 3 João);
d. O historiador Eusébio de Cesaréia confirma esta história:

1. Depois que Domiciano havia reinado por quinze anos e Nerva o sucedeu no
governo, o senado romano decretou que as honras de Domiciano fossem revogadas
e que os expulsos injustamente voltassem às suas casas e tivessem os bens
restaurados. Essa é a declaração dos historiadores da época. Foi, portanto, assim
que o apóstolo João retornou de seu degrado em Patmos e fez habitação em Éfeso,
de acordo com uma antiga tradição da igreja.
(Eusébio de Cesareia - História Eclesiástica - CPAD - Kindle Edition - Página 97-98)

e. Os templos pagãos em Patmos não existem mais, mas o livro de Apocalipse sim;
f. A ilha não é mais da deusa Ártemis (Diana), mas a ilha do Apocalipse;


