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 Apocalipse Capítulo 4 
 1.  Apocalipse 4:1: 

 a.  Depois  destas coisas: 
 1.  Esta expressão parece  dividir o ciclo dos fatos  entre  os capítulos anteriores e o 

 capítulo 4; 
 2.  A voz que o Apóstolo João ouve  é a mesma  de antes,  ou seja, de Cristo; 
 3.  O Apóstolo João vê  uma porta aberta  no céu: 

 ●  A porta da igreja estava fechada (Apocalipse 3:20); 
 ●  A porta do céu está aberta (Apocalipse 4:1); 
 ●  Alguns só querem a  porta aberta  na  terra  , enquanto  outros estão mais 

 interessados na  porta aberta  do  céu  ; 
 4.  A partir daqui, Jesus dá  visões  a João separadas em  sete ciclos  : 

 ●  Sete  selos  do rolo (Apocalipse 4:1 - 8:1); 
 ●  Sete  anjos  e  trombetas  (Apocalipse 8:2 - 11:19); 
 ●  Sete  histórias  simbólicas (Apocalipse 12:1 - 14:20); 
 ●  Sete  taças  de ira (Apocalipse 15:1 - 16:21); 
 ●  Babilônia  e a  igreja  (Apocalipse 17:1 - 19:10); 
 ●  A  batalha  final (Apocalipse 19:11 - 21); 
 ●  O  reino  dos santos, o  julgamento  e a nova  Jerusalém  (Apocalipse 20:1 - 

 21:8); 
 b.  Sobe  para aqui, e te  mostrarei  : 

 1.  Deus nos chama para  subir  até o trono por meio da  sua  nuvem  ; 
 2.  Moisés  também subiu em um evento parecido (Êxodo 24:15-18): 

 ●  Entrou na  nuvem  e ficou quarenta dias e noites; 
 ●  A nuvem (hebraico: anan) representa a  própria presença  de Deus (Êxodo 

 19:9, Êxodo 33:9, Salmos 99:7); 
 ●  Moisés  também viu o Senhor descer em  fogo  e  fumaça  (Êxodo 19:18,20); 

 3.  Isaías  viu a casa se encher de  fumaça  (Isaías 6:4): 
 ●  Em hebraico: ashan; 

 4.  Ezequiel  viu a casa se encher da  nuvem  e da glória  de Deus (Ezequiel 10:4); 
 5.  Salomão  viu a casa se encher de  fumaça  (1 Reis 8:10-12); 

 ●  As nuvens que  Salomão  viu são chamadas em hebraico  de  "araphel"  , que 
 significa: nuvem pesada, nuvem escura, trevas, grandes trevas, trevas 
 densas; 

 ●  Por isso ele afirma que Deus  habitaria  em  trevas  : 
 a.  Uma vez que Deus é a  única fonte  de luz, Ele sempre  habita em 

 escuridão; 
 b.  Para Deus se revelar, Ele precisa  "se esconder"  , para  não destruir a 

 humanidade que está debaixo do pecado; 
 c.  Ele faz das trevas seu  local oculto  (Salmos 18:11); 
 d.  Os homens usam uma  máscara  para se  esconder  . Deus  usa uma 

 máscara  para se  revelar  (Lutero); 
 6.  Subir tem pelo menos  dois  significados nestes textos: 
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 ●  Conhecer  mais de Deus (presente, futuro, promessas, esperança etc); 
 ●  Ser  transformado  (Moisés desceu transformado e o povo  que ficou 

 permaneceu querendo voltar pro Egito - Êxodo 34:35): 
 a.  Quem  quer ir pro Egito  (para o mundo), sempre terá  uma  desculpa  : 

 i.  A água não está boa; 
 ii.  A comida é ruim; 
 iii.  Falta carne; 
 iv.  É muito longe; 
 v.  O líder não presta; 

 vi.  No Egito tínhamos mais e com Deus parece que temos 
 menos; 

 b.  O diabo tenta  nos comprar  com os  olhos  (Mateus 4:8-9): 
 i.  Os olhos são as janelas da alma (Lucas 11:34); 

 2.  Apocalipse 4:2-11: 
 a.  A visão do  trono do Deus  (Apocalipse 4:2): 

 1.  O Apóstolo João se achou em  espírito  , ou seja, não  era algo aqui na terra, mas 
 Deus o tinha levado a um  outro local  , neste caso na  própria  tenda do trono  ; 

 2.  O Apóstolo João viu um  trono armado  , que era na verdade  o  verdadeiro trono  que 
 havia sido mostrado para Moisés no deserto (Êxodo 25:40, Hebreus 8:5-6); 

 ●  Por isso o livro de  Apocalipse  significa  "para longe  da sombra"  , pois agora 
 vem o verdadeiro; 

 ●  Alguns continuam vivendo na sombra com arca, shofar, roupa de sacerdote e 
 tudo mais o que os  discípulos de Jesus  , que eram judeus,  não  usaram; 

 ●  Só usa objeto terreno quem não tem o  Espírito da Verdade  (João 14:17, 
 João 15:26, João 16:13); 

 3.  As diversas alusões ao  templo  ou  tabernáculo  em Apocalipse: 
 ●  Santuário  ou tabernáculo: Apocalipse 3:12, 7:15; 
 ●  Lâmpadas  : Apocalipse 1:12, 4:5; 
 ●  Criaturas  viventes: Apocalipse 6:1; 
 ●  Incenso  e oração: Apocalipse 5:8; 
 ●  Cânticos de  louvor  , como dos levitas que engrandeciam  a Deus: Apocalipse 

 4:8,11 (1 Crônicas 16); 
 ●  Sacrifício  : Apocalipse 5:6,9; 
 ●  Arca  da aliança: Apocalipse 11:19; 
 ●  O  altar  : Apocalipse 11:1; 
 ●  O  pátio  exterior (átrio): Apocalipse 11:2; 

 b.  Jaspe  e  sardônio  (ou cornalina) (Apocalipse 4:3): 
 1.  São pedras em tons de  vermelho  ; 
 2.  A  jaspe  tem um tom parecido com  sangue  ; 
 3.  O  sardônio  tem um tom parecido com  fogo  ; 
 4.  Pode representar o  sangue  com  fogo  , o  juízo  ou a  morte  e  ressurreição  ; 
 5.  Enquanto alguns tratam o  Deus Eterno  como aquele que  aceita todas as coisas, a 

 Bíblia mostra que Ele é  sangue  e  fogo  : 
 ●  A desculpa que muitos usam é o  amor  , mas o  amor de  Deus  não serve pra 

 aceitar tudo  , mas para  corrigir a todos  (Hebreus 12:6); 
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 c.  Ao  redor  do trono (Apocalipse 4:3-4): 
 1.  O que estava sentado parecia, no  aspecto  , a esmeralda; 

 2.  Vinte e quatro  tronos  e vinte e quatro  anciões  : 
 ●  A palavra grega para anciões é  presbyteros  e significa:  presbítero; 
 ●  Estes usavam  coroas reais  feitas de  ouro  , e não coroa  da  vitória  usada até 

 o capítulo  três  ; 

 ●  O termo  anciões  descreve a  sabedoria  das pessoas,  os que possuem 
 respostas  , os que  entendem  : 
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 a.  Por isso os  presbíteros  (anciãos) eram colocados como 
 supervisores  da igreja (bispo) para  pastorear  (pastor)  o rebanho; 

 ●  Também é um dos  anciões  que faz uma pergunta ao Apóstolo  João 
 (Apocalipse 7:13-14); 

 ●  Daniel também vê um  ancião de dias  (Daniel 7:9-10): 
 a.  Esse termo "Ancião de Dias" ou "Antigo de Dias" se refere ao próprio 

 Deus (Pai) e não a Jesus (Filho); 
 b.  O Deus Filho aparece logo em seguida, em Daniel 7:13, como o Filho 

 do Homem: 
 i.  Jesus se apresenta como  Filho do Homem  (Marcos 14:21): 

 1.  Jesus é o  cumprimento  das profecias de Daniel; 
 2.  O título que Jesus mais usa na Bíblia para si mesmo é 

 "Filho do Homem"  , que também pode ser  "o 
 homem"  ; 

 ii.  Jesus recebeu os  reinos  ,  povos  e  línguas  para dominar 
 (Daniel 7:14): 

 1.  Daniel viu que os inimigos dos santos de Deus 
 prevaleceram por um tempo, mas depois o Ancião de 
 Dias concedeu aos santos o reino [chegou o tempo] 
 (Daniel 7:21-22); 

 2.  Daniel viu o  quarto reino  (império romano), que 
 devorará toda a terra e será diferente de todos (Daniel 
 7:23): 

 a.  Babilônia, Medo-Persa, Grego e Romano; 
 ●  Alguns  sugerem  que estes anciãos sejam as  doze tribos  e os  doze 

 apóstolos  : 
 a.  Mas a única forma disso ser assim é de  forma simbólica  e não 

 numérica ou literal, pois as contagens são diferentes; 
 b.  Os apóstolos: 

 i.  Os doze, Matias e Paulo; 
 c.  As tribos: 

 i.  Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dã, Naftali, Gade, Aser, Issacar, 
 Zebulom, José e Benjamim. Os dois filhos de José, Manassés 
 e Efraim também foram agregados posteriormente. 

 d.  No grupo dos  apóstolos  foram agregados mais dois (Matias  e Paulo) 
 e também as  tribos  receberam mais dois (Efraim e Manassés); 

 e.  Inclusive a  lista  de tribos em  Apocalipse  é  diferente  da do Antigo 
 Testamento (Apocalipse 7:4-8); 

 d.  Diante  do trono (Apocalipse 4:5-6): 
 1.  Os  relâmpagos  que saem do trono parecem uma alusão  ao momento em que Deus 

 desceu  no monte  Sinai  (Êxodo 19:16-17); 
 2.  As  sete tochas  de fogo que são os  Sete Espíritos  de  Deus (Isaías 11:2); 
 3.  O  Espírito Santo  é mostrado como sendo  Sete Espíritos  ,  revelando sua  plenitude  ; 
 4.  Ele fica  diante  do trono de Deus; 
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 5.  A  menorá  com  sete tochas  era a representação do Espírito Santo  diante  do trono 
 (Êxodo 25:31,37); 

 6.  O candelabro é  um só  , mas com  sete tochas  ; 
 7.  O profeta  Zacarias  também viu um  candelabro  com  sete  lâmpadas e que está 

 associado ao Espírito Santo de forma clara (Zacarias 4:2-6); 
 8.  É como o  fruto do Espírito  , que embora seja um  fruto  ,  é composto de  nove  itens 

 internos, como uma tangerina (Gálatas 5:22); 

 9.  O  mar de vidro  parece uma referência ao  mar de fundição  (ou mar derretido) 
 construído no Templo de Salomão (1 Reis 7:23, 2 Crônicas 4:3): 

 ●  Esse objeto substituiu a  bacia de bronze  do Tabernáculo  (Êxodo 30:18-20); 
 ●  Para os judeus qualquer coisa que continha uma  coleção  de águas  era 

 chamada de  mar  (yam, um mar): 
 a.  Inclusive o  lago de água doce  que é chamado de  Mar  da Galiléia 

 (Marcos 1:16); 
 b.  Referência: Thomas Coke (braço direito de John Wesley na Igreja 

 Metodista); 
 ●  Os  sacerdotes  deveriam  se lavar  para ministrar (Êxodo  30:18-20, 2 

 Crônicas 4:6): 
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 a.  Isso nos ensina que precisamos  estar limpos  para ministrar o serviço 
 do Senhor; 

 b.  Alguns querem  lavar os outros  , mas não lavam  primeiro  a si 
 mesmos; 

 ●  Este texto não mostra que Deus  precisa purificar-se  na água, mas que Ele 
 mesmo é  Aquele que purificava  os sacerdotes que se  lavavam: 

 a.  É como se no momento  de se banhar  , Deus, do seu trono,  limpasse 
 sua vida, seu ministério e suas vestes dos altos céus; 

 b.  Deus  continua  nos purificando, a medida que  desejamos  ser por Ele 
 purificados com  água limpa  ; 

 c.  Entendemos como  purificação  o processo de  santificação  (Salmos 
 51:2, Hebreus 12:14); 

 ●  O  vidro transparente  era extremamente caro e raro  na época de Jesus: 
 a.  Portanto, ser um  mar  que é  puro  e  claro  como cristal,  são 

 referências diretas à  grandeza  da  santidade  de Deus; 
 b.  Israel era  próspero  pela  abundância  de diversos produtos  que 

 haviam ali: tâmaras, azeitonas, azeite, vinho, pixe para construção de 
 estradas, tecidos, perfumes e o  vidro industrial  ; 

 c.  Referências: 
 i.  https://cafetorah.com/descoberta-de-fabrica-de-vidro-de-1600- 

 anos/ 
 ●  Deus nos destinou a beber das  águas dos céus  (Deuteronômio  11:11): 

 a.  Isso é uma alusão clara ao  derramamento  do seu  Espírito  Santo  em 
 nossas vidas diariamente; 

 b.  A  mulher samaritana  recebeu esta profecia (João 4:14); 
 c.  Israel  não é uma terra plana como o  Egito  , mas sim,  com muitas 

 montanhas  e  vales  : 
 i.  Deus está trazendo algo  didático  neste texto; 
 ii.  O  Egito  dependia do transbordamento do  Nilo  , como  uma 

 alusão à dependência de algo da terra; 
 iii.  Israel  já depende de Deus fazer chover do céu, segundo  a 

 fidelidade do povo; 
 iv.  Você prefere ter o  transbordar  do Nilo ou as  chuvas  do céu? 
 v.  O povo  não faz força  para ser abençoado com depende  de 

 Deus; 
 vi.  O  Egito  dependia  completamente  do Nilo, pois sem o  Nilo, o 

 Egito não existiria: 
 1.  Como disse Heródoto, "o Egito é uma dádiva do Nilo"; 

 vii.  Referências: 
 1.  https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/egito-an 

 tigo-planicie-fertil-do-rio-nilo-favoreceu-civilizacao-egip 
 cia.htm 

 2.  https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-ex 
 position-of-the-bible/deuteronomy-11-11.html 

 e.  No  meio  do trono e em volta do trono (Apocalipse 4:6-11): 
 1.  Quatro seres viventes  cheios de olhos por diante e  por detrás; 

https://cafetorah.com/descoberta-de-fabrica-de-vidro-de-1600-anos/
https://cafetorah.com/descoberta-de-fabrica-de-vidro-de-1600-anos/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/egito-antigo-planicie-fertil-do-rio-nilo-favoreceu-civilizacao-egipcia.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/egito-antigo-planicie-fertil-do-rio-nilo-favoreceu-civilizacao-egipcia.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/egito-antigo-planicie-fertil-do-rio-nilo-favoreceu-civilizacao-egipcia.htm
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/deuteronomy-11-11.html
https://www.biblestudytools.com/commentaries/gills-exposition-of-the-bible/deuteronomy-11-11.html
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 2.  Olhos por  diante  e por  detrás  pode se referir a Deus ver todas as coisas  através 
 destes seres: 

 ●  Ezequiel  também viu estes seres e provavelmente o  que  João  estava vendo 
 (Ezequiel 1:5-28, Ezequiel 10:14); 

 ●  Isaías  também viu Serafins no trono (Isaías 6:1-7); 
 ●  Deus também faz coisas  através  de nós, assim como  acontece com  estes 

 seres  , mas isso não significa  que somos o próprio  Deus; 
 3.  Querubins  : 

 ●  Do hebraico: querub, kerub, cherub ou kruv; 
 ●  A origem da palavra é  incerta  , mas alguns rabinos  judeus sugerem pelo 

 menos duas coisas: 
 a.  Significa  "como um bebê"  , fazendo uma alusão ao jardim  ou ao 

 período de  inocência  antes do pecado: 
 i.  Satanás era um querubim (Ezequiel 28:14-16) antes de pecar 

 (talvez querendo dizer que ele era como um inocente, até 
 pecar); 

 b.  Significa  "um ser amorfo"  , ou seja, um ser que não  possui uma 
 forma definitiva, mas pode ter a forma que desejar (2 Coríntios 11:14); 

 ●  Tem algo interessante inclusive com os  querubins  do  Éden  : 
 a.  A mesma palavra hebraica para  divórcio  é usada em  Gênesis 3:24 

 para dizer que o homem foi  expulso  (hebraico: garash)  do jardim; 
 b.  Logo, os querubins ficaram na porta do jardim para não permitirem 

 mais que o homem se  relacionasse  com Deus (Gênesis  3:24); 
 c.  Com isso entendemos porque o homem não tem direito a  Glória de 

 Deus  (Romanos 3:23), pois está  divorciado  Dele; 
 d.  Por isso a Bíblia diversas vezes faz um paralelo entre  noiva  e  noivo  , 

 esposo  e  esposa  (Mateus 25:6, Isaías 62:5, Apocalipse  19:7); 
 e.  Refaça sua  aliança  com o  esposo  , enquanto ainda há  tempo e 

 restaure sua comunhão com o Deus Eterno; 
 4.  Serafins  : 

 ●  A  única menção direta  a estes seres espirituais está  em Isaías 6:1-7; 
 ●  Mas há uma  menção indireta  em Números 21:6: 

 a.  Serpentes abrasadoras; 
 ●  Serafim  vem do hebraico  "saraph"  e significa: abrasador,  ardente, serpente 

 abrasadora, queimar; 
 ●  Os  serafins  não queimavam o sacrifício, mas sim os  pecados  e  impurezas  : 

 a.  Foi o que aconteceu com  Isaías  (Isaías 6); 
 b.  Foi o que aconteceu com  Israel  no deserto (Números  21); 

 5.  Os  rostos  : 
 ●  São os mesmos de Ezequiel 1:1,10 e Ezequiel 10:14-15, o que nos dá a 

 entender se tratarem de  querubins  nos  dois  textos  (Ezequiel e Apocalipse); 
 ●  O  primeiro  a falar sobre os  rostos  destes animais  talvez seja  Ireneu de 

 Lyon  do Século II em seu livro  "Contra as Heresias"  ; 
 ●  Ireneu  faz uma  introdução  dizendo: 

 a.  Por outro lado, os evangelhos não são, nem mais nem menos, do que 
 estes quatro; 
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 b.  Com efeito, são quatro as regiões do mundo em que vivemos, quatro 
 são os ventos principais e visto que a Igreja é espalhada por toda a 
 terra e como tem por fundamento e coluna o Evangelho e o Espírito 
 da vida, assim são quatro as colunas que espalham por toda parte a 
 incorruptibilidade e dão vida aos homens; 

 c.  Por isso é evidente que o Verbo, Artífice de todas as coisas, que está 
 sentado acima dos querubins e mantém unidas todas as coisas, 
 quando se manifestou aos homens, nos deu um Evangelho 
 quadriforme, sustentado por um único Espírito; 

 d.  Por isso Davi, ao invocar a sua vinda, diz: "Tu que te assentas acima 
 dos querubins, aparece" (Salmos 80:1); 

 ●  Depois  Ireneu de Lyon  fala dos  quatro rostos  : 
 a.  Leão  : caracterizando o poder, a supremacia e a realeza; 
 b.  Novilho  : manifestando a sua destinação ao sacrifício,  ao sacerdócio; 
 c.  Humano  : o que lembra claramente a sua vinda em forma  humana; 
 d.  Águia  : sinal do dom do Espírito que sopra sobre a  Igreja; 

 ●  Jesus  se assenta acima dos  quatro  evangelhos  : 
 a.  Assim como o Senhor está sobre os querubins; 
 b.  Jesus também está sentado sobre os evangelhos; 

 ●  Tetramorfos  : 
 a.  O termo é derivado da letra grega  tetra  ("quatro")  e  morph  ("forma"); 
 b.  No cristianismo o  tetramorfos  é a união dos quatro  seres viventes no 

 livro do profeta  Ezequiel  como representação dos quatro 
 evangelistas; 

 c.  A associação de  Ireneu de Lyon  é: 
 i.  O  Homem  representa  Mateus  : 

 1.  É neste evangelho que a  humanidade de Jesus  é 
 apresentada pela  genealogia  ; 

 ii.  O  Leão  representa  Marcos  : 
 1.  O evangelho começa com João Batista  clamando  no 

 deserto  , como um  leão  que ruge no deserto; 
 2.  Também apresenta o reino de Cristo, ou seja, Jesus já 

 aparece como rei; 
 3.  Possui um caráter  profético  pois começa mostrando  o 

 que estava escrito no  profeta Isaías  ; 
 iii.  O  Novilho  representa  Lucas  : 

 1.  Este evangelho começa falando do  templo  e o maior 
 animal a ser oferecido era o  novilho  (boi ou touro); 

 2.  O evangelho tem um caráter  sacerdotal  (Zacarias); 
 3.  Quando o  incenso  vai ser oferecido, o novilho  já tinha 

 morrido  (Levítico 4:4-7); 
 iv.  A  Águia  representa  João  : 

 1.  O evangelho vai apresentar Jesus como a  Palavra 
 Deus  que estava no princípio com o  Deus Pai  ; 

 2.  Ninguém apresenta tão bem Jesus como  divino  como 
 o Apóstolo João; 



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

 70 

 3.  O livro está cheio de  pensamentos sublimes  ; 
 ●  Jesus é  um só em quatro  evangelhos (rostos) diferentes: 

 a.  Jesus é apresentado de  formas diferentes  em cada evangelho, 
 embora ele seja um só; 


