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LIÇÃO 18 – APOCALIPSE: DESTINATÁRIOS  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 17, apresentamos os dados introdutórios ref. a autoria e datação.  

b) Objetivo: apresentar dados introdutórios ref. a destinatários e audiência.  

c) Perspectiva: analisar o chão do autor e audiência do livro, comparando com o nosso chão. 

2) PARA QUEM FOI ESCRITO?  

a) Destinatários: “às sete igrejas que estão na Ásia” (1.7); especificamente “Éfeso, Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia” (1.11).  

 

b) Identificação da Ásia: sentidos moderno, antigo e romano.  

i) Ásia moderna: o maior continente do planeta, da Turquia (oeste) até a Coreia (leste); a Bíblia 

não se refere a esse continente, porque era desconhecido do mundo antigo. 

ii) Ásia Menor: designação moderna para distinguir a península anatoliana do continente asiático, 

que corresponde ao território da atual Turquia. 

iii) Ásia Romana: refere-se à província romana, pequena região a oeste da atual Turquia (mapa 

acima), ao lado de outras províncias da Ásia Menor, como Bitínia, Frígia, Panfília, Pisídia etc.  

c) Perguntas: considerando que as igrejas não são mais mencionadas no livro, cabe perguntar:  

i) Apenas os escritos do cap. 2 e 3 são dirigidos às sete igrejas ou o livro todo? 

(1) Epístola: o livro tem características de epístola (introdução, 1.1-8; despedida, 22.18-21); a 

destinação está na parte da introdução do livro/epístola (1.4) e indica ser referente ao livro todo; 

sendo assim, o livro todo é dirigido às sete igrejas, independentemente das sete cartas.   

(2) Cartas: porém, a cada igreja é dirigida uma carta particular (caps. 2 e 3), como se fossem sete 

pequenas epístolas dentro do conjunto do livro.  

(3) Despedida: ao contrário da introdução, a saudação/despedida parece ser dirigida a um 

público universal indefinido — “a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro” 

(22.18); “a graça do Senhor Jesus seja com todos” (22.21).  

(4) Conclusão: o autor tinha consciência — e talvez esperasse — que as cartas circulassem entre 

as igrejas (como era normal), portanto alcançando um público maior; apesar das características de 

epístola, o livro é um Apocalipse, sem destinatário definido.   

ii) Por que essas igrejas e não outras? 

(1) Provavelmente porque era a área de influência de João; o que exclui Galácia e outras áreas. 

(2) Também porque essas cidades eram sedes distritais, ou seja, a partir delas, as cartas 

circularam amplamente por toda a região, especialmente no Oriente.  
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(3) As sete igrejas eram parte de uma rede de igrejas conectadas entre si, a partir das quais os 

escritos apostólicos seriam distribuídos nas demais igrejas da região.   

iii) Qual a composição étnica dos destinatários de Apocalipse?  

(1) Muitos judeus helênicos e migrantes da Palestina, por causa da guerra (66-70);  

(2) Estavam familiarizados com a literatura do Antigo Testamento.  

d) Sete igrejas no NT: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia (1.11).  

i) Apenas as igrejas de Éfeso e de Laodiceia são mencionadas em outros livros do NT;  

ii) A Igreja de Laodiceia é mencionada por Paulo na epístola aos Colossenses (2.1; 4.13-16);  

iii) A cidade de Tiatira é mencionada como a origem de Lídia (At 16.14).  

3) EVANGELIZAÇÃO DA ÁSIA MENOR 

a) Pentecostes: menciona pessoas da Ásia Menor: Capadócia, Ponto, Frígia e Panfília (At 1.9-10); 

alguns desses convertidos devem ter fundado as primeiras igrejas na região da Ásia Menor. 

b) Missões de Paulo:  

i) Primeira viagem missionária: Paulo e Barnabé pregaram na região da Panfília, no sul da Ásia 

Menor: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe.      

ii) Segunda viagem missionária: Paulo e Silas voltam à Ásia Menor, passam pela região da 

Galácia; na volta, passam por Éfeso (At 18.23-28). Apolo também ministrou em Éfeso (At 18.24). 

iii) Terceira viagem missionária: Paulo inicia sua missão por Éfeso (At 19-20).  

c) Epístolas dirigidas a igrejas da Ásia Menor:  

i) Paulinas: Gálatas (circular da região da Galácia), Efésios e Colossenses; Paulo menciona uma 

epístola aos laodicenses (Cl 4.16), mas ou ela se perdeu ou é a epístola de Efésios.    

ii) Epístolas pastorais: as duas epístolas a Timóteo tratam do ministério pastoral exercido na 

Igreja de Éfeso e região (1Tm 1.3; 2Tm 1.18; 4.12). 

iii) Epístolas de Pedro: dedicada aos cristãos dispersos em “Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e 

Bitínia” (1Pe 1.1), todas regiões da Ásia Menor.  

iv) Epístolas de João: não apresentam os destinatários; a segunda epístola é dirigida a igrejas, 

chamadas de ‘senhora’ (2Jo 1.1) e ‘irmã’ (2Jo 1.13); a terceira epístola é dirigida ao presbítero 

Gaio, mas a Igreja não é identificada (3Jo 1.1).  

4) MINISTÉRIO DE JOÃO 

a) Ministério de João em Jerusalém:  

i) Atos: João é mencionado ao lado de Pedro em diversos episódios: na cura do paralítico (cap. 3), 

na prisão que se seguiu (cap. 4), enviado para confirmar os cristãos de Samaria (8.14); 

ii) Gl 2.9: um dos líderes da Igreja de Jerusalém ao lado de Pedro e Tiago, irmão do Senhor. 

b) Ministério de João na Ásia: João deve ter se mudado para a região da Ásia Menor em meio à 

guerra judaica, entre 66-70 d.C.; discípulos e testemunhas de João: 

i) Policarpo (69-155): discípulo de João, bispo de Esmirna; condenado à fogueira, mas como as 

chamas não o queimava, foi esfaqueado;    

ii) Papias (70-155): discípulo de João, bispo de Hierápolis (citada em Cl 4.13).  

iii) Inácio: bispo de Antioquia entre 68-100; conheceu os apóstolos Paulo, Pedro e João, de quem 

foi discípulo; foi condenado à morte nas arenas dos leões.   

iv) Irineu (130-200): discípulo de Policarpo, discípulo de João: disse que João teria vivido em 

Éfeso até o governo do imperador Trajano (98-117).  

5) SITUAÇÃO DAS IGREJAS 

a) Problemas internos: falsos apóstolos (2.2); nicolaítas (2.6,14); doutrina de Balaão (idolatria 

impureza sexual, 2.14); falsos profetas (Jezabel, 2.20); negligência (3.2); arrogância (3.15s). 

b) Problemas externos: sofrimento (2.3); tribulação e pobreza (2.9); conflitos com judeus (2.9; 

3.9); perseguição, prisão e martírio (2.10; 2.13); idolatria (2.13).  

6) PARA REFLETIR  


