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 Apocalipse Capítulo 5 
 1.  Apocalipse 5:1: 

 a.  Um  livro  : 
 1.  Quais os tipos de  papéis  utilizados na época do Apóstolo  João para fazer os livros? 

 ●  O  papiro  : 
 a.  Um dos  mais antigos  tipos de papéis do 

 mundo; 
 b.  Feito da  planta  aquática de mesmo nome 

 (Cyperus papyrus) é fartamente encontrada no 
 delta do  Nilo  ; 

 c.  A  flor  da planta, composta de finas hastes 
 verdes, lembra os  raios do sol  e é exatamente 
 por ter esta analogia com o  sol  , divindade 
 máxima desse povo, que o  papiro  era 
 considerado  sagrado  . 

 d.  O  talo  do papiro pode atingir até  6 metros  de 
 comprimento; 

 e.  A  planta  era utilizada principalmente na produção  do  papiro  no Egito 
 antigo; 

 f.  No papiro é possível  escrever  ,  desenhar  e  dobrar  ; 
 g.  O  miolo  do talo era transformado em  papiros  e a  casca  ,  bem 

 resistente depois de  seca  , utilizada na confecção  de  cestos  ,  camas 
 e até  barcos  : 

 i.  Moisés  foi posto num cesto de papiro (Êxodo 2:3); 
 ii.  Isaías  fala de barcos feitos de papiro (Isaías 18:2); 
 iii.  A palavra hebraica para  papiro  é  gome  e significa  caniço, 

 junco ou papiro; 
 h.  A palavra  papel  vem do latim  papyrus  e faz 

 referência ao  papiro  ; 
 i.  O Egito era o maior  fabricante  e  exportador 

 de  papiro do mundo, na época; 
 j.  Os  gregos  não chamavam esta planta de 

 papiro  , mas de  biblos  (  βύβλος  ): 
 i.  O nome da cidade de onde o  papiro 

 era exportado também era  Biblos 
 (  βύβλος  ); 

 ii.  A cidade ficava ao norte de Israel, na 
 Fenícia  (atual Jbeil, no Líbano); 

 iii.  De  Alexandria  , no Egito, o papiro era 
 levado para  Biblos  , na Fenícia, e 
 exportado para o restante do mundo; 

 k.  Os gregos também chamavam  livro  de 
 biblos  (βίβλος) (Atos 19:19): 
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 i.  A palavra  biblioteca  (βιβλιοθήκη) tem origem na mesma 
 palavra (biblioteca é uma coleção de livros); 

 ii.  A pessoa que ama os  livros  é chamada de  bibliófilo 
 (βιβλιόφιλος); 

 l.  Um  pequeno  livro é chamado em grego de  biblion  (βιβλιον)  (Lucas 
 4:17): 

 i.  O termo  biblion  (βιβλιον) é o diminutivo de  biblos  (βίβλος); 
 ii.  O termo  biblion  (βιβλιον) também significa: rolo,  documento 

 escrito, pequeno livro, folha na qual algo foi escrito (como uma 
 carta de divórcio): 

 1.  O termo é usado para  carta  em Marcos 10:4 (carta de 
 divórcio); 

 2.  Também é usado em  Apocalipse  para falar sobre o 
 Livro da Vida  (Apocalipse 3:5, 13:7); 

 iii.  O  plural  de pequeno livro é  bibliá  (βιβλία); 
 iv.  Logo, o termo que usamos hoje,  bíblia  , vem da  coleção  de 

 pequenos livros  : 
 1.  O nosso termo bíblia é  singular  , mas vem do  plural 

 grego (pequenos livros); 
 2.  O Apóstolo Paulo usa o termo  bíblia  (βιβλία) em 2 

 Timóteo 4:13 (τὰ βιβλία); 
 3.  Mas os  cristãos  , nesta época, ainda  não usavam  o 

 termo para as sagradas escrituras; 
 m.  Quando os  cristãos  passam a usar o termo  bíblia  para  o  conjunto 

 de livros do Antigo e do Novo Testamento? 
 i.  Não  temos uma data  exata  ; 
 ii.  Jerônimo (347 - 420 EC) usa o termo  "sacra bibliotheca" 

 (escritor da Vulgata Latina); 
 iii.  Os termos  "Vetus Testamentum"  e  "Novum Testamento"  é 

 usado pela  primeira  vez por  Tertuliano  (160 - 220  EC) no 
 livro  Contra Marcião  : 

 1.  Curiosamente ele também usa o termo  "dois 
 testamentos da Lei e do Evangelho"  ; 

 iv.  É quase um  consenso  que quem usou o termo pela  primeira 
 vez foi o Bispo de Constantinopla chamado  João Crisóstomo 
 (Antioquia, 347 - 407 EC) ao escrever  τὰ βιβλία  para o Antigo 
 e Novo Testamento; 
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 Mosaico bizantino de São João Crisóstomo na Basílica de Santa Sofia, Istambul 

 n.  Referências: 
 i.  https://www.uc.pt/herbario_digital/learn_botany/Familias/cyper 

 aceae 
 ii.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Cyperus_papyrus 
 iii.  http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/579/Aula_01. 

 pdf 
 iv.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B4nimo 
 v.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Tertuliano 

 vi.  https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Cris%C3%B3stomo 
 ●  O  pergaminho  : 

 a.  É um tipo de  papel  feito de  pele  de animais; 
 b.  A  pele  é limpada, esticada e raspada, possibilitando  a  escrita  de 

 ambos  os lados; 
 c.  Os  animais  utilizados podem ser cabra, carneiro, cordeiro,  ovelha ou 

 bois; 
 d.  Há um consenso de que ele foi  inventado  ou sua técnica  melhorada 

 na cidade de  Pérgamo  no século II AEC; 
 e.  O  pergaminho  é bem mais  resistente  que o  papiro  e  também pode 

 ser enrolado ou dobrado; 
 f.  Plínio  e relato de  Varro  : 

 i.  Plínio  (Plínio, o velho - Escritor, historiador, gramático, 
 administrador e oficial romano) cita um relato de  Marco 
 Terêncio Varro  , estudioso romano do século I AEC e 
 bibliotecário  de César, afirmando que o rei  Eumenes  II  , de 
 Pérgamo (197 - 159 AEC) desejava organizar uma  biblioteca 
 enorme e que o rei  Ptolomeu  , do Egito, como  bibliófilo  , 
 considerou isto um ato  inamistoso  e declarou o embargo  da 
 exportação de  papiro  – e que tal fato inspirou  Eumenes  II  a 
 imediatamente "inventar" o pergaminho; 

 ii.  Os relatos de  Varro  sobre os materiais de escrita,  entretanto, 
 não  são  confiáveis  , pois de acordo com um outro relato  seu, 
 o  papiro  foi "inventado" pelos  gregos  , ou melhor,  por 
 Alexandre  , o Grande, embora já se fosse conhecido  dos 

https://www.uc.pt/herbario_digital/learn_botany/Familias/cyperaceae
https://www.uc.pt/herbario_digital/learn_botany/Familias/cyperaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cyperus_papyrus
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/579/Aula_01.pdf
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/579/Aula_01.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tertuliano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Cris%C3%B3stomo
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 egípcios em 3.000 AEC e  Heródoto  tenha referido seu uso 
 muito anterior, 100 anos antes de  Alexandre  , o Grande; 

 iii.  Referência: 
 1.  KATZENSTEIN, Ursula Ephraim. A origem do livro: da 

 idade da pedra ao advento da impressão tipográfica no 
 ocidente. São Paulo : HUCITEC, 1986. 455p. 

 g.  O  pergaminho  podia ser  raspado  e utilizado novamente: 
 i.  As  peles  eram lavadas, secas, estiradas, estendidas  no chão, 

 com o pelo para cima, cobertas com  cal  viva no lado  da carne; 
 ii.  Depois  pelavam  o lado do pelo e  empilhavam  as peles  num 

 barril cheio de cal; 
 iii.  Por fim lavavam, secavam e estendendo-as, tornavam-se 

 mais  finas  ; 
 iv.  Depois poliam e  talhavam  consoante o corte pretendido; 
 v.  O pergaminho era  simultaneamente  um material mais  sólido 

 e mais  flexível  que o papiro, e permitia que o raspasse  e o 
 apagasse; 

 vi.  Entretanto, o seu emprego generalizou-se lentamente, e só no 
 século IV EC suplantou completamente o  papiro  na confecção 
 de livros; 

 vii.  Mantinha-se com um preço  elevado  , por causa da relativa 
 raridade  da matéria-prima e também em virtude do custo  da 
 mão-de-obra e do tempo do seu preparo; 

 viii.  Referência: 
 1.  (LABARRE, Albert. História do livro. São Paulo : 

 Cultrix, 1981. 105p.) 
 h.  Referências: 

 i.  A Origem do Livro: da idade da Pedra ao advento da 
 impressão tipográfica no Ocidente (Ursula Ephraim 
 Katzenstein, 1986); 

 ii.  História do livro (Albert Labarre, 1981); 

 ●  O  papel  de  hoje  : 
 a.  O papel de hoje é feito a partir da  celulose  retirada  da  madeira  : 

 i.  A madeira tem celulose, lignina e extrativos; 
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 b.  Uma árvore de  Eucalipto  produz 50 pacotes com 500 folhas (25 mil 
 folhas); 

 c.  A  quantidade  e a  qualidade  do papel vão determinar  o tipo de 
 madeira  e de  planta  que será utilizada; 

 d.  Atualmente, a produção de papel industrial usa  duas  espécies  de 
 árvores cultivadas em larga escala: o  pinheiro  (Pinus)  e o  eucalipto 
 (Eucalyptus); 

 e.  Referências: 
 i.  https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamenta 

 l/Origami/Documentos/indice_origami_papel.htm 
 ii.  http://www.crmariocovas.sp.gov.br/txt_html/mem/obj/obj_a/pap 

 el.php 
 iii.  https://www.youtube.com/watch?v=rFqpki-sScM 
 iv.  https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3594/1/2008_IrisDia 

 sSantos.pdf 
 ●  A Bíblia de  Gutenberg  : 

 a.  A Bíblia de  Gutenberg  foi produzida entre 1450 EC  e 1455 EC; 
 b.  Foi o  primeiro  livro impresso no  ocidente  em uma impressora; 
 c.  As  letras  eram marcadas em papel feito de  pergaminho  ; 
 d.  Referências: 

 i.  https://crb6.org.br/artigos-materias-e-entrevistas/biblia-de-gute 
 nberg-e-disponibilizada-on-line/ 

 ii.  https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_de_Gutenberg 

 ●  O  rolo  e o  codex  : 
 a.  Os  livros  na época do Apóstolo João eram em forma  de  rolos  ; 
 b.  Os  cristãos  inventaram o  códex  ou  códice  , de onde  surgiu o 

 caderno  moderno; 
 c.  A idéia era  carregar  os  rolos  , cortados em folhas  menores  e presos 

 por uma  cordinha  ou algo parecido, formando um caderno: 
 i.  Não dava para  carregar  todos os livros da  Bíblia  em  forma de 

 rolo para  todas  as cidades do mundo; 
 d.  O  códex  também possui uma capa de couro para melhorar  a 

 proteção da obra; 
 e.  Como os  rolos  ficavam todos  juntos  , era difícil saber  o  título  do livro: 

https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Origami/Documentos/indice_origami_papel.htm
https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Origami/Documentos/indice_origami_papel.htm
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/txt_html/mem/obj/obj_a/papel.php
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/txt_html/mem/obj/obj_a/papel.php
https://www.youtube.com/watch?v=rFqpki-sScM
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3594/1/2008_IrisDiasSantos.pdf
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3594/1/2008_IrisDiasSantos.pdf
https://crb6.org.br/artigos-materias-e-entrevistas/biblia-de-gutenberg-e-disponibilizada-on-line/
https://crb6.org.br/artigos-materias-e-entrevistas/biblia-de-gutenberg-e-disponibilizada-on-line/
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_de_Gutenberg
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 i.  Por isso havia no  rolo  uma espécie de  etiqueta, lingueta  ou 
 fita  com o título do livro; 

 f.  Os  rolos  ficavam dentro de um  tonel  para facilitar o transporte, 
 chamado de  "volumen"  , de onde temos o termo  volume  para os 
 livros; 

 ●  O uso do termo  testamento  : 
 a.  O termo vem do grego  diathēkē  (διαθήκη) como em Lucas 22:20 e 

 Hebreus 9:16; 
 b.  O termo significa: pacto, acordo, testamento: 

 i.  Como o  acordo  de Deus com Noé (Gênesis 6:18); 
 ii.  Em  hebraico  é  berit  ( י  ;(   ְּבִריִת֖

 c.  ??? encontrar onde está o resto da informação sobre as duas 
 palavras para aliança ??? 

 2.  Um livro escrito por  dentro  e por  fora  : 
 ●  Significa que estava escrito dos  dois lados  do papel,  frente e verso; 

 b.  Manuscritos: 
 1.  Os  manuscritos  são textos copiados a  mão  antes da  invenção da  imprensa  no 

 século XV; 
 2.  Temos cerca de 6.000  manuscritos  do Novo Testamento  em Grego; 
 3.  Papiro  : 

 ●  Cerca de 155 manuscritos; 
 ●  Mais encontrado no Egito por causa do clima que favorece sua preservação; 
 ●  Datam dos século II ao VII; 
 ●  O primeiro é um fragmento do Evangelho de João e é datado por volta de 

 125 EC: 
 a.  O fragmento contém João 18:31-33,37,38; 

 ●  No aparato crítico é identificado com um "P" + número (ex: P46); 
 ●  Um "P" desenhado também pode ser usado: 
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 4.  Maiúsculas ou Unciais  : 
 ●  Cerca de 388 manuscritos; 
 ●  Manuscritos em pergaminhos; 
 ●  Os textos são escritos em letras maiúsculas do grego; 
 ●  Datam dos séculos IV ao VIII; 
 ●  No aparato crítico é identificado com um "0" + número (ex: 0234); 

 5.  Minúsculas ou Cursivas: 
 ●  Cerca de 2.958 manuscritos; 
 ●  Manuscritos em pergaminhos em papel a partir do século XII; 
 ●  O mais antigo é de 835 EC; 
 ●  Os textos são escritos em letras minúsculas do grego; 
 ●  Datam dos séculos IX ao XVI; 
 ●  No aparato crítico é identificado com um número (ex: 426); 

 6.  Lecionários: 
 ●  Cerca de 2.501 manuscritos; 
 ●  Eram textos lidos pela igreja durante os cultos, contendo lições referentes 

 aos livros do Novo Testamento; 
 ●  Podem ser escritos em uncial ou em letras gregas minúsculas, em 

 pergaminho, papiro, velino, ou papel; 
 ●  Datam dos séculos VIII ao XVI; 
 ●  No aparato crítico é identificado com um "L" + número (ex: L1); 

 7.  Outros idiomas: 
 ●  Latim: mais de  oito mil  manuscritos; 
 ●  Siríaco, eslavo, gótico, copta e armênio: mais de  nove mil  ; 
 ●  Ao todo possuímos mais de 24.000 manuscritos; 

 8.  Outros livros: 
 ●  Ninguém duvida da existência de  César  (governador),  Platão  (filósofo grego) 

 ou  Homero  (poeta grego); 
 ●  Nos baseamos na credibilidade dos escritos de César, Platão ou Homero 

 fundamentados nos seguintes dados: 
 a.  César  escreveu entre 100-44 AEC e o fragmento mais  antigo que 

 temos de seus textos é de 900 EC, uma diferença de  1000 anos  do 
 original  . 

 i.  Possuímos 10 manuscritos de sua autoria. 
 b.  Platão  escreveu entre 427-347 AEC e a cópia mais antiga  que temos 

 de seu trabalho é de 900 EC, uma diferença de  1200  anos  . 
 i.  Possuímos 7 manuscritos de sua autoria. 

 c.  Homero  escreveu Ilíada em 900 AEC e a cópia mais antiga  que 
 temos é de 400 AEC, ou seja,  500 anos  depois do original. 

 i.  Possuímos 643 manuscritos da Ilíada. 
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 d.  O Novo Testamento  foi escrito entre 40-100 EC e o manuscrito mais 
 antigo que temos é de 125 EC, uma diferença entre  25-50 anos  do 
 original. 

 i.  Ao todo, possuímos mais de 24.000 manuscritos antigos do 
 Novo Testamento. 

 ii.  Uma distância do original que é incomparável e uma 
 quantidade absurdamente maior de documentos que as outras 
 literaturas da Antiguidade 

 ● 
 ●  Leia mais em: 

 http://entreomalhoeabigorna.blogspot.com/2013/07/o-numero-de-manuscritos 
 -da-biblia.html 

 ● 
 c.  Aparato crítico: 

 1.  Nossas Bíblias herdam alguns conceitos do aparato crítico; 
 2.  Colchetes [  ]: 

 ●  Os colchetes dentro do texto indicam que aquela parte do texto  pode ser 
 considerada  integrante do texto, mesmo que no presente  momento não há 
 plena certeza  disso; 

 3.  Colchetes duplos [[   ]]: 
 ●  Os colchetes duplos dentro do texto indicam que as passagens ali incluídas, 

 geralmente trechos mais extensos, reconhecidamente  não fazem parte do 
 texto original  , mas foram  acrescentadas  ao texto bíblico num dos primeiros 
 estágios da tradição textual. 

 ●  As passagens estão no texto, ainda que entre colchetes duplos, devido à sua 
 antiguidade  e ao uso que  tradicionalmente  se tem feito  delas na igreja 
 cristã. 

 4.  Níveis de certeza: 
 ●  A = é certo que o texto é esse mesmo; 
 ●  B = é quase certo que esse é o texto; 
 ●  C = foi difícil para a comissão decidir que variante deveria aparecer no texto; 
 ●  D = raramente aparece, mas indica que foi muito difícil para a comissão 

 tomar uma decisão; 
 ●  ⧫ = o losango aparece nos textos que não se viu possibilidade de alcançar 

 uma decisão textual definitiva, representando o grau mais elevado de 
 incerteza; 

 d.  Códices ou Codex: 
 1.  Os cristãos não organizaram os livros do Novo Testamento em  rolos  de papiros ou 

 pergaminhos, mas os primeiros cristãos os  dobraram  no centro  e os uniram ao que 
 é conhecido como  "códice"  . 

 2.  O formato lembra o de um  caderno  ; 
 3.  Os  quatro códices  mais importantes são: 

 ●  Codex Sinaiticus: 
 a.  Seu nome faz menção ao local onde foi encontrado, no Mosteiro de 

 Santa Catarina, no monte Sinai (Egito); 
 b.  Século IV (330–360); 
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 c.  Faz parte das primeiras cópias completas conhecidas da Bíblia 
 (Sinaiticus e Vaticanus); 

 d.  No aparato crítico aparece como "Aleph" (a primeira letra do alfabeto 
 hebraico); 

 ●  Codex Vaticanus: 
 a.  Seu nome faz menção ao fato de estar guardado na Biblioteca do 

 Vaticano; 
 b.  Século IV; 
 c.  Faz parte das primeiras cópias completas conhecidas da Bíblia 

 (Sinaiticus e Vaticanus); 
 d.  No aparato crítico aparece como "Beta" (a segunda letra do alfabeto 

 grego); 
 ●  Codex Alexandrinus: 

 a.  Seu nome deriva da cidade de Alexandria no Egito, onde foi 
 preservado antes que o Patriarca Grego de Alexandria, Cirilo Lucar 
 (falecido em 1638) o trouxesse para Constantinopla em 1621 EC; 

 b.  Século V; 
 ●  Codex Ephraemi Rescriptus ou Códice de Efrém Reescrito: 

 a.  Leva o nome do teólogo Efrém, o Sírio, que acabou raspando o 
 manuscrito para escrever seus tratados teológicos ou sermões; 

 b.  Século V; 
 c.  Possui quase todo o Novo Testamento, com exceção de II 

 Tessalonicenses e II João; 
 d.  Trata-se de um palimpsesto, ou seja, um pergaminho que foi raspado 

 para apagar-se o conteúdo original e possibilitar ser novamente 
 escrito; 

 e.  No século XII, Efraim Siro apagou o texto do Novo Testamento 
 originalmente escrito no pergaminho para escrever os seus sermões, 
 acabando por inutilizar algumas folhas e por jogar fora outras folhas 
 deste precioso texto; 

 e.  Referências: 
 1.  https://www.logos.com/how-to/study-nt-mss 
 2.  http://www.filologia.org.br/vcnlf/anais%20v/civ3_05.htm 
 3.  https://library.sebts.edu/c.php?g=457318&p=4008172 
 4.  http://bibliateca.com.br/site/os-papiros-e-os-pergaminhos 
 5.  https://campusteologico.medium.com/cr%C3%ADtica-textual-uma-introdu%C3%A7% 

 C3%A3o-99ef9df5bfae 
 6.  http://bibliateca.com.br/site/os-papiros-e-os-pergaminhos 
 7.  http://bibliateca.com.br/site/os-principais-codices-da-biblia 
 8.  http://www.viceregency.com/CriticaTextual.pdf 
 9.  https://canal.cecierj.edu.br/122016/84bbb809591358867f311c5886ca49b4.pdf 
 10.  https://issoegrego.com.br/2020/05/07/sinais-no-texto-e-no-aparato-critico-da-na28/ 
 11.  https://www.ultimato.com.br/loja/produtos/por-que-confiar-na-biblia 
 12.  http://entreomalhoeabigorna.blogspot.com/2013/07/o-numero-de-manuscritos-da-bibl 

 ia.html 
 2.  Apocalipse 5:1-14: 

https://www.logos.com/how-to/study-nt-mss
http://www.filologia.org.br/vcnlf/anais%20v/civ3_05.htm
https://library.sebts.edu/c.php?g=457318&p=4008172
http://bibliateca.com.br/site/os-papiros-e-os-pergaminhos
https://campusteologico.medium.com/cr%C3%ADtica-textual-uma-introdu%C3%A7%C3%A3o-99ef9df5bfae
https://campusteologico.medium.com/cr%C3%ADtica-textual-uma-introdu%C3%A7%C3%A3o-99ef9df5bfae
http://bibliateca.com.br/site/os-papiros-e-os-pergaminhos
http://bibliateca.com.br/site/os-principais-codices-da-biblia
http://www.viceregency.com/CriticaTextual.pdf
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https://issoegrego.com.br/2020/05/07/sinais-no-texto-e-no-aparato-critico-da-na28/
https://www.ultimato.com.br/loja/produtos/por-que-confiar-na-biblia
http://entreomalhoeabigorna.blogspot.com/2013/07/o-numero-de-manuscritos-da-biblia.html
http://entreomalhoeabigorna.blogspot.com/2013/07/o-numero-de-manuscritos-da-biblia.html
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 a.  Os  sete  selos  e o  cordeiro  : 

 1.  O livro visto estava  selado  , de forma que  ninguém  podia abrir: 
 ●  O Apóstolo João  chorava  por este motivo (Apocalipse  5:4); 

 2.  Jesus  venceu  e foi visto neste instante como um  cordeiro  que havia sido  morto 
 (Apocalipse 5:5-6): 

 ●  O termo morto neste texto é diferente de Apocalipse 1:17 (nekros); 
 ●  O termo grego usado é  "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; 
 ●  O mesmo termo está associado a vários textos com a palavra "cordeiro", 

 então podemos concluir que se refere a forma com que um cordeiro é morto 
 (Apocalipse 5:6, 5:9, 5:12, 13:8); 

 b.  O  selo  : 
 1.  Era a  identidade  da pessoa que  portava  o selo; 
 2.  A  marca registrada  de alguém; 
 3.  É como uma  assinatura registrada  em cartório (fazendo um paralelo); 
 4.  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  ; 

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

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

 7.  Um  livro selado  significa que ele está  fechado  e  lacrado  aguardando alguém com 
 permissão  suficiente  para abrir (alguém autorizado); 

 8.  A importância do  selo  era tão  grande  que quem possuía  não andava  sem ele: 
 ●  Judá e Tamar  : Gênesis 38:16-18. Tamar a nora de Judá  pede o  selo  , o 

 cordão  e o  cajado  : 
 a.  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 
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 também poderia ser “ouvida” (implicitamente) como algo parecido 
 com: “Dê-me sua tribo, sogro; você é um tolo”. 

 b.  De fato  Tamar  gerou os filhos de  Judá  dando sequência  a sua  tribo  , 
 na qual  Jesus  é a ponta final (Mateus 1:3). 

 c.  Deus cumpriu seu  plano  e  projeto  , mesmo com os  erros  da 
 humanidade; 

 d.  Referência: 
 http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3330/5/Jonathan%20Lu 
 %C3%ADs%20Hack.pdf 

 ●  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). 

 9.  O símbolo do  selo  também é usado para a  obra  do  Espírito  Santo  em nossas vidas 
 (Efésios 1:3): 

 ●  Ele nos  preservará  intactos até o final; 
 ●  Mesmo que o  conteúdo  seja  destruído  , o selo ficará  intacto; 

 10.  Por que são encontrados vários  selos  de  argila  em  cidades destruídas ou 
 queimadas  ? 

 ●  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; 

 ●  Mesmo que o  nosso corpo  seja  destruído  , o  selo  do  espírito  permanece 
 intacto; 

 ●  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; 

 11.  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; 

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

 ●  Quer dizer que estava escrito  frente e verso  ; 
 2.  É parecido com o  rolo  que  Ezequiel  também vê (Ezequiel  2:9-10); 
 3.  Se for um documento, este documento também poderia ser dobrado e amarrado: 

 ●  Uma massa de argila era colocada para encobrir o nó; 
 ●  Referências: 

 a.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 2055; 
 4.  O  drama  e  desespero  eram grandes por causa deste livro  (Apocalipse 5:2-4); 
 5.  Que  livro  era esse que estava  selado  e  ninguém  poderia  abrir, ao qual o Apóstolo 

 João estava em  prantos  ? 
 6.  Há  teorias  de que possa ser o Antigo Testamento ou  o juízo de Deus, mas parece 

 que o Apóstolo João  queria  que o livro  fosse aberto  : 
 ●  O juízo de Deus é mais falado no capítulo 14 e a partir do capítulo 20 de 

 Apocalipse; 
 7.  Há  documentos  antigos encontrados no Egito (em Oxirrinco)  onde um  testamento 

 foi encontrado e dizia assim (Papiros de Oxirrinco): 
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 8.  O  livro  portanto diz respeito à  herança  que os cristãos  receberão  no grande dia, 
 porém ninguém podia quebrar os  selos  e abrir para  receber o que estava no 
 testamento  ; 

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

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

 ●  O sacrifício de Jesus vai  além do que imaginamos  ; 
 10.  Os  sete espíritos  podem ser as  sete testemunhas  que simbolizam a plenitude das 

 testemunhas: 
 ●  O  testamento  romano para um  herdeiro  continha  sete  selos; 
 ●  O  testamento  só era válido se tivesse  sete  testemunhas; 
 ●  Só era válido se as  sete testemunhas  colocassem seus  selos  e  sinetes  ; 
 ●  O  testamento  só tinha valor após a  morte  ; 
 ●  Referências: 

 a.  https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/download/1 
 900/535 

 b.  https://danielmenah.jusbrasil.com.br/artigos/207294322/a-historia-do-t 
 estamento 

 c.  Bíblia de Estudo Arqueológica - Página 2053; 
 11.  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: 

 ●  Adão  entregou  tudo ao  inimigo  quando  aceitou  sua oferta; 
 ●  Como  Esaú  abriu mão do  direito  da sua  primogenitura  (Gênesis 25:34 - 

 NVI): 
 a.  Esse  direito  você  nasce  com ele, não é  adquirido  depois; 
 b.  Alguns homens foram  tratados  como  primogênitos  sem  serem 

 primogênitos  naturais  , mas sim,  espirituais  (Salmos  89:20,27); 

https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/download/1900/535
https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/download/1900/535
https://danielmenah.jusbrasil.com.br/artigos/207294322/a-historia-do-testamento
https://danielmenah.jusbrasil.com.br/artigos/207294322/a-historia-do-testamento
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 ●  O próprio  satanás  diz que a ele foi entregue (Lucas  4:6): 
 a.  Jesus não diz algo contra as  declarações  de  satanás  ,  como sendo 

 mentirosas  ; 
 12.  Ele nos dará uma herança  que não merecemos  ; 
 13.  O livro de  Daniel  devia  ser selado  , pois ainda iria  se cumprir (Daniel 12:4,9): 

 ●  Note: "até ao tempo do fim"; 
 14.  O livro de  Apocalipse  não devia  ser selado  , pois já  está para se cumprir 

 (Apocalipse 22:10): 
 ●  Note: "porque próximo está o tempo"; 

 15.  Sem a  morte  de Jesus, não temos acesso ao  benefício  e  valor  do  testamento 
 deixado com a nossa  herança  (Hebreus 9:12-17); 

 d.  Os  sete  chifres,  sete  olhos e os  sete  Espíritos de  Deus (Apocalipse 5:6): 
 1.  O número  sete  já sabemos que simboliza  plenitude  e  totalidade  ; 
 2.  Sete chifres: 

 ●  Simboliza  autoridade  ou  poder  de rei (Apocalipse 17:12,  Daniel 7:24, Daniel 
 8:20); 

 ●  Jesus recebeu de volta sua  onipotência  ao voltar para  o céu; 
 ●  Jesus disse isso ao  discípulos  (Mateus 28:18); 

 3.  Sete olhos: 
 ●  Simbolizam a  visão  e  contemplação  dos fatos (Provérbios  15:3, Salmos 

 34:15); 
 ●  Jesus recebeu de volta toda a sua  onisciência  ao voltar  para o céu; 

 4.  Sete Espíritos de Deus: 
 ●  Simbolizam a  presença  de Deus (João 14:26, Lucas 3:22,  2 Timóteo 1:14); 
 ●  Jesus recebeu de volta sua  onipresença  ao voltar para  o céu; 
 ●  Perceba que o  Espírito Santo  é Deus presente em alguém; 

 e.  Os  quatro seres  viventes e os  vinte e quatro  anciãos  (Apocalipse 5:7): 
 1.  Já falamos anteriormente; 
 2.  Quatro seres viventes seriam: homem, leão, touro e águia; 
 3.  Os vinte e quatro anciãos seriam: alguma das opções já mencionadas acima; 

 f.  As  taças de ouro  e o  incenso  (Apocalipse 5:8): 
 1.  Não é  qualquer  coisa que é colocada em  taças  de  ouro  ; 
 2.  A ideia é que as  orações dos santos  são muito  importantes  e  preciosas  para 

 Deus: 
 ●  A ideia é o  valor  da oração; 

 3.  O símbolo do  incenso  neste texto é o elemento sendo  queimado  e que irá  subir 
 como  fumaça  até o céu, além de possuir um aroma  agradável  a Deus (Apocalipse 
 8:3-4, Êxodo 40:5, Lucas 1:9-13): 

 ●  A  oração  chega a Deus sem  impedimento  e é para Ele  agradável  ; 
 4.  Não despreze o  poder  da  oração  de um  justo  a Deus  (Tiago 5:16): 

 ●  O  justo  é aquele que recebe a  justiça  de Deus em Cristo; 
 5.  A  harpa  neste texto simboliza o  louvor  e a  adoração  com melodias, que também 

 eram um instrumento para a  ação  de Deus, como foi  na vida de Davi (1 Samuel 
 19:9): 

 ●  Perceba que no texto a  lança  de  Saul  era uma arma  inútil  no mundo 
 espiritual; 
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 ●  O poder da  oração  e da  adoração  são suficientes para  destruir  o exército 
 inimigo, como aconteceu com o rei  Josafá  (2 Crônicas  20:18-25); 

 g.  O  cântico  celestial (Apocalipse 5:9-10): 
 1.  Perceba que se  encaixa perfeitamente  com o estudo  do versículo 8; 
 2.  Nesta  música  celestial está o porquê da  morte  de  Jesus  : 

 ●  Foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de 
 toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e 
 sacerdotes; e reinarão sobre a terra; 

 3.  Essa música  reflete  o que o Apóstolo Paulo  já havia  dito (1 Coríntios 6:20); 
 4.  Reinar  sobre a  terra  pode estar relacionado com Apocalipse  20:6: 

 ●  Eu acredito estar se referindo ao  reino  que está  suspenso  e que descerá 
 formando um  novo céu  e  uma nova terra  para os santos  (Apocalipse 
 21:1-2, 2 Pedro 1:11): 

 a.  O Apóstolo Pedro declara que o  reino  em que vamos  entrar é  eterno  , 
 ou seja, não tem cem ou mil anos; 

 h.  A  quantidade  de  anjos  no céu (Apocalipse 5:11): 
 1.  Não temos como  quantificar  , mas temos uma  ideia  bíblica  da  quantidade  : 

 ●  milhões de milhões e milhares de milhares; 
 i.  A  adoração  final de todos os seres (Apocalipse 5:12-14): 

 1.  Se os que estão  no céu  adoram ao Senhor,  nós também  temos que o adorar 
 (Apocalipse 5:14); 

 j.  A  ordem  dos  eventos  do que está acontecendo no céu: 
 1.  Jesus é Deus (Filipenses 2:6); 
 2.  Jesus assumiu a forma humana voluntariamente (Filipenses 2:7); 
 3.  Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia (Filipenses 2:8); 
 4.  Jesus foi exaltado pelo Pai e recebeu Dele autoridade e soberania (Filipenses 

 2:9-11); 
 5.  Jesus sobe e é recebido nos céus (Atos 1:9-11); 
 6.  O trono de Deus é visto (Apocalipse 4); 
 7.  O livro selado é visto na mão direita de Deus, que está no trono (Apocalipse 5:1); 
 8.  Jesus é visto como um cordeiro ferido, que estava de pé no meio do trono, dos 

 quatro seres viventes e entre os anciãos (Apocalipse 5:6); 
 9.  Jesus toma o livro selado em suas mãos e todos se prostram (Apocalipse 5:7); 
 10.  Os milhões de milhões e milhares de milhares de anjos, seres viventes e anciões 

 proclamam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e 
 sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor (Apocalipse 5:11-12); 

 11.  Todo o universo passa a adorar ao Senhor (Apocalipse 5:13); 
 12.  Os quatro seres viventes disseram amém (Apocalipse 5:13); 
 13.  Os anciãos prostraram-se e o adoraram (Apocalipse 5:14); 


