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LIÇÃO 11 – APOCALIPSE CAP 1.1-8 
 
1) INTRODUÇÃO: UM CHAMADO AO ESTUDO DAS ESCRITURAS  

a) Mente de Cristo: a mente ou intelecto é onde nós processamos dados para 
articular informações.  
i) Intelecto (inteligência): de inter- (entre) e leggere (ler), literalmente “ler entre”, ou 

“escolher (coleggere) entre”. Para ler, é necessário combinar  corretamente as 
letras (dados) e fim de produzir uma palavra (informação). 

ii) Analogia: os dados da Bíblia precisam ser articulados (interpretados) para 
formar um sentido – a inteligência das Escrituras. Assim como se pode 
unir/combinar letras para formar palavras em outros idiomas, xingamentos, 
também é possível usar as mesmas letras para formar palavras boas.  

iii) Proposta: desenvolver a mente de Cristo, a inteligência das Escrituras.  
b) Objetivo: revisar os temas da introdução ao livro de Apocalipse.  

 
2) CAPÍTULO 1 — ESTRUTURA  

a) 1.1-3:  Prólogo:  
i) título (1.1): Apocalipse 
ii) fonte (1.1): de Deus e Jesus  
iii) mediador (1.1): anjo  
iv) receptor (1.1-2): João seu servo  
v) bênção (1.3): “Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as 

palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está 
próximo” 

b)  1.4-8:  Dedicatória:  
i) autor (1.4);  
ii) destinatários (1.4);  
iii) fonte de autoridade (1.4-5);  
iv) louvor (1.5-6) e  
v) promessa (1.7-8). 

c) 1.9-20: visão de Jesus glorificado:  
i) narrador (eu, João; 1.9);  
ii) local do narrador (1.9);  
iii) data do narrador (1.10);  
iv) voz de Deus (1.10);  
v) ordem de escrever (1.11);  
vi) descrição de Jesus (1.12-16);  
vii) reação de João (1.17);  
viii) Jesus consola João (1.17-18);  
ix) repetição de ordem de escrever (1.19);  
x) início da explicação (1.20).  
 

3) PROLOGO E DEDICATÓRIA: REVISÃO DAS QUESTÕES INTRODUTÓRIAS 
a) Título (1.1) — Apocalipse:  

i) Revelação: significa literalmente retirar o véu dos olhos, revelar, deixar ver o 
que estava escondido; “mostrar”. 

ii) Visão (1.2): João “viu”.  
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iii) Profecia (1.3): as palavras da profecia; profecia é antever, falar antes; envolve 
o carisma da predição, mas também discernimento.  

iv) Objetivo: mostrar as coisas que devem acontecer em breve. 
b) Autor:  

i) “João, seu servo” (1.1, 4); “irmão e companheiro na tribulação, no reino e na 
perseverança em Jesus” (1.9); “eu, João” (21.1; 22.8); provavelmente o mesmo 
presbítero de 2 e 3 João, e também o apóstolo João.   

ii) Testemunha: atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo (1.2).  
c) Destinatários: “aos seus servos” (1.1); “sete igrejas da Ásia Menor” (1.4; 11); 

João recebeu ordens de escrever a essas igrejas especificamente.  
d) Contexto histórico: João estava preso na ilha de Patmos (1.9); perseguição aos 

cristãos; culto obrigatório ao imperador.  
e) Data: por volta dos anos 90, situação de opressão, durante o governo do 

imperador Domiciano.  
 

4) TEOLOGIA DO PRÓLOGO 
a) Eternidade (1.4): “Aquele que é, que era e há de vir” — remete a Ex 3.14 
b) Espírito Santo (1.4): “sete espíritos”; compare com 3.1. 
c) Jesus Cristo (1.5): “Fiel testemunha” (c/c 3.14); “primogênito dos mortos” (Rm 

8.29; Cl 1.15, 18; Hb 1.6); “Soberano dos reis da Terra”.  
d) Expiação e salvação (1.5): “Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos 

libertou dos nossos pecados”. 
e) Glorificação (1.6): “nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele 

seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.” 
f) Promessa (1.7): “Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o 

traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.” 
g) Palavra de Jesus (1.8): Alfa e ômega, “Aquele que é, que era e há de vir”   
 

5) ESTRUTURA DO LIVRO  
a) Divisão do livro: 22 capítulos, 404 versículos; a divisão em capítulos e versículos 

já é um arranjo moderno que induz a certa organização do livro. 
b) Composição do livro: capítulos e assuntos organizados por seções. 

capítulos conteúdo 

1  introdução e visão de Jesus 

2 e 3  cartas às 7 igrejas da Ásia Menor 

4 e 5  visões no céu 

6 e 7  7 selos — multidões  

8 a 11  7 trombetas — duas testemunhas  

12 a 14  dragão, mulher, besta, falso profeta e os santos 

15 e 16  7 taças 

17 a 19  o mistério e a queda da Babilônia 

20  prisão do diabo, ressurreição, milênio, guerras e juízo final 

21 a 22  Nova Jerusalém, novos céus e nova terra.  

 
6) PARA REFLETIR  

 


