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AULA - EBD - 07/03/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Os selos de Daniel, Efésios e Apocalipse
Texto base: Efésios 1:13

Contexto

1. O que é o selo? Qual sua utilidade? E qual a sua funcionalidade?

Tópicos

1. O livro que estava selado (Apocalipse 5:1-4):
a. O livro continha sete selos;
b. Quem pode abrir o livro?
c. Quem pode desatar os selos?

i. Desatar é o termo grego "luo" e significa desamarrar, desfazer, desatar, livrar de
laços;

ii. A idéia é que o livro continha uma corda em volta com um selo prendendo ela
para que não abrisse ou soltasse;

2. O cordeiro (Apocalipse 5:5-6):
a. Estava vivo, mas "que parecia ter estado morto (NVI)";
b. Morto é o termo grego "sphazo" e significa matar, assassinar, abater, matar pela violência,

gravemente ferido - o mesmo termo é usado para falar que Caim matou Abel em 1 João
3:12;

c. O mesmo termo está associado a vários textos com a palavra "cordeiro", então se refere
obviamente a forma com que um cordeiro é morto (Apocalipse 5:6, 5:9, 5:12, 13:8);

3. O formato do livro selado que João viu (Apocalipse 5:1):
a. Existem dois formatos:

i. Em forma de rolo;
ii. Em forma de caderno (chamado de códice [pt] ou codex [en]);

4. O selo
a. Era a identidade da pessoa que portava o selo;
b. A marca registrada de alguém;
c. É como uma assinatura registrada em cartório (fazendo um paralelo);
d. Alguns selos (também chamados de sinetes) continham buracos na parte traseira para

que um cordão ou linha atravessasse este buraco e então o sinete poderia servir como
pingente e o seu dono poderia andar com ele preso ao pescoço ou roupa;

e. Alguns selos possuem duas linhas, a primeira com o nome da pessoa e a segunda com a
função da pessoa (como um carimbo);

f. Os selos deixavam sua impressão ou marca em um pedaço de argila e esta marca era
chamada de bula ou impressão de selo;

g. Um livro selado significa que ele está fechado e lacrado aguardando alguém com
permissão suficiente para abrir (alguém autorizado);
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h. A importância do selo era tão grande que quem possuía não andava sem ele:
i. Judá e Tamar: Gênesis 38:16-18. Tamar a nora de Judá pede o selo, o cordão e o

cajado:
1. O termo hebraico "matteh" pode significar "cajado" (59 vezes dentre 257) ou

"tribo" (184 vezes), tal como nosso vocábulo “ramo” (pode ser no sentido
familiar ou no sentido de árvore). É possível que o narrador esteja fazendo
aqui um jogo de palavras. Neste trocadilho, Tamar estaria ironicamente
pedindo a Judá o poder de gerar sua tribo. (SHIELDS, 2003, p. 44, nota 36;
NOBUKO, 1993, p. 59). De fato, Gunn e Fewell (1993, p. 40) vão ainda mais
longe e propõem que a frase pela qual Tamar pede os três objetos pessoais
de Judá também poderia ser “ouvida” (implicitamente) como algo parecido
com: “Dê-me sua tribo, sogro; você é um tolo”.

2. Referência:
http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3330/5/Jonathan%20Lu%C3%A
Ds%20Hack.pdf

ii. O sinete também podia ter o formato de um anel (daktylion, na LXX). Heródoto
(485 AEC - 425 AEC) [1.195] afirma que o cajado e o sinete eram comuns entre os
babilônios antigos (apud SARNA, 1989, p. 269).

i. Para alguns norte-americanos como Jimmy Swaggart o "selo" que identifica o batismo
com o Espírito Santo é o "falar em línguas" (Bíblia do Expositor - Página 2089 - 1 Coríntios
12:30);

j. Por que são encontrados vários selos de argila em cidades destruídas ou queimadas?
i. Como os selos usam geralmente a argila, ela fica mais dura no fogo e mesmo que

o livro seja queimado em uma invasão, o selo permanece intacto;
ii. Mesmo que o nosso corpo seja destruído, o selo do espírito permanece intacto;
iii. O selo também é a garantia de que o conteúdo (a igreja) chegue intacto ao seu

destino - como uma carta chegaria lacrada e selada ao destino;
k. Qual a ordem evolutiva do papel?

i. Papiro: O precursor do papel foi desenvolvido por volta de 2500 AEC, pelos
egípcios, a partir da planta papiro, que tinha o miolo cortado em finas lâminas.
Depois de secas, elas eram mergulhadas em água, na qual permaneciam por seis
dias. Outra vez secas, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais,
sobrepostas umas às outras. A folha obtida era martelada, alisada e colada ao lado
de outras, para formar uma longa fita que era depois enrolada.

ii. Pergaminho: O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do
século 2 AEC. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e
cabra. As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em
uma moldura de madeira. O pergaminho era um material nobre, usado para
documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, os monges reproduziam
textos religiosos nesse suporte.

iii. Papel: O papel foi inventado no ano 105 EC pelo chinês Cai Lun. Para produzi-lo,
era feita uma massa com fibras de árvores e trapos de tecidos cozidos e
esmagados. Em seguida, a espalhavam sobre um tipo de peneira (feita com bambu
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e um pano esticado) e deixavam secar ao sol. Por mais de 600 anos, somente os
chineses sabiam como fabricá-lo. No ano 751 EC, o exército árabe atacou a cidade
de Samarcanda, que na época era dominada pelo império chinês. Técnicos de uma
fábrica de papel foram presos e levados a Bagdá. Ao descobrirem o segredo, os
árabes também começaram a fazer papel, sem revelar a técnica. No século 11 EC, a
novidade chegou à Europa e, só depois, espalhou-se pelo Ocidente. Na segunda
metade do século 19 EC, a madeira substituiu os trapos de tecidos e o processo de
fabricação passou a ser constantemente aperfeiçoado.

iv. Referência: https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/historia-escrita/

l. Uma carta para ser selada seguia os passos abaixo:
i. Um papel (ex: papiro) era escolhido e escrito nele a mensagem;
ii. Depois era enrolado;
iii. Depois as extremidades eram dobradas para dentro, formando um pacote;
iv. Uma corda enrolada para não desdobrar;
v. Um pedaço de argila era colocado sobre a corda;

vi. E com o selo era impressa a marca do escritor ou proprietário da carta;
vii. E por fim a argila era posta para secar;

m. Somente quebrando o selo duro feito com argila era possível remover a corda e ser feita
a leitura da carta - seu conteúdo era guardado pelo selo;

n. Para escrever uma carta não era algo comum e barato como é hoje, sendo um artigo de
luxo e caro:

i. O pergaminho era mais caro que o papiro, porém era mais resistentes (ex: a Torá
na sinagoga usava o pergaminho);

ii. Isso nos passa a idéia de que o selo do Espírito em Efésios 1:13 nos mostra o
quanto nós fomos comprados por um alto preço e somos valiosos para Deus
(Mateus 6:26, Lucas 12:6-7,24, 1 Coríntios 6:20);

o. Os judeus possuem reverência com o texto da palavra de Deus:
i. Eles não tocam nas letras com as mãos, mas usam um apontador:

1. Chamado também de mão da leitura ou ponteiro da Torá;
ii. As nekudots (pontinhos que representam as vogais e que no singular é chamado de

nekudah) são colocados sem mexer nas consoantes e no texto original;
5. Qual o tamanho de um rolo para escrever os livros da Bíblia?

a. 1 João, 2 João, Judas e Filemon - 1 folha de papiro;
b. Romanos - rolo de 2,74 metros;
c. Mateus - rolo de 9,12 metros;
d. Apocalipse - rolo de 4,50 metros;

6. O livro que João viu (Apocalipse 5:1):
a. Escrito por dentro e por fora:

i. Quer dizer que estava escrito frente e verso;
b. É parecido com o rolo que Ezequiel também vê (Ezequiel 2:9-10);
c. O drama e desespero de João (Apocalipse 5:2-4);
d. Que livro era esse que estava selado e ninguém poderia abrir, ao qual João entra em

prantos?

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/historia-escrita/
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e. Há teorias de que possa ser o Antigo Testamento ou o juízo de Deus, mas parece que
João queria que o livro fosse aberto:

i. O juízo de Deus é mais falado no capítulo 14 e a partir do capítulo 20 de Apocalipse;
f. Há documentos antigos encontrados no Egito (em Oxirrinco) onde um testamento foi

encontrado e dizia assim (Papiros de Oxirrinco):

g. O livro portanto é a herança que os cristãos receberão no grande dia, porém ninguém
podia quebrar os selos e abrir para receber o que estava no testamento;

h. Porém Jesus Cristo foi colocado como o herdeiro de tudo (Hebreus 1:1-2, Romanos 8:17,
Efésios 3:6):

i. Perceba como que sem Jesus ninguém poderia abrir o testamento e receber as
bênçãos de Deus e a vida eterna;

ii. O sacrifício de Jesus vai além do que imaginamos;
i. Os sete espíritos podem ser as sete testemunhas;
j. A promessa foi feita antes da fundação do mundo, porém o que Adão perdeu, Jesus já

conquistou e compartilhará com o seu povo toda a herança e todas as promessas;
k. Ele nos dará uma herança que não merecemos;

7. O livro de Daniel devia ser selado, pois ainda iria se cumprir (Daniel 12:4,9):
a. Note: "até ao tempo do fim";

8. O livro de Apocalipse não devia ser selado, pois já está para se cumprir (Apocalipse 22:10):
a. Note: "porque próximo está o tempo";


