
Compilação de estudos sobre Apocalipse - RESUMO

Um breve resumo...

Jesus é o alfa e o ômega           
(Ap 22.13). Tudo o que ele come-
ça, ele termina. Tudo começou em 
Gênesis e irá se completar e se 
consumar em Apocalipse. 

Nesse livro, o número sete é um 
número importante, aparece 54 ve-
zes. O livro fala de sete candeeiros, 
sete estrelas, sete selos, sete trom-
betas, sete taças, sete espíritos, sete 
cabeças, sete chifres, sete monta-
nhas. O número 7 significa com-
pleto, total. Havia mais de sete 
igrejas na Ásia Menor. Mas quan-
do Jesus envia carta às sete igrejas, 
significa que ele envia sua mensa-
gem para toda a igreja, em todos os 
lugares, em todos os tempos.

Relembrando...

Num tempo em que a igreja 
estava sendo massacrada e pisa-
da, perseguida e torturada, João 
recebe a revelação de que o Noivo 
da Igreja, está no total controle da 
igreja e da história.

Capítulos estudados: cap 1-3

Pontos importantes:

O livro de Apocalipse é um 
livro altamente simbológico. Nele 
está escrito a respeito dos 4 inimi-
gos da igreja: (caps. 12-14)
- O dragão; (satanás)
- Anticristo (besta / terra)
- Falso profeta; (enganador)
- Babilônia (meretriz / falsa igreja);

Todos os aliados do dragão  se-
rão destruídos! A meretriz (18.2), a 
besta e o falso profeta (19.19-20). 

A igreja é apresentada como 
esposa de Cristo (19.7); já o noivo 
como o cordeiro. E a grande fes-
ta de núpcias ocorre; o juízo final 
chegou outra vez e uma grande 
distinção entre redimidos e perdi-
dos ocorre. 

A igreja clama pela vinda de 
Cristo! O anseio da igreja é pela 
chegada do seu Noivo para entrar 
no seu lar eterno. A última palavra 
da igreja é: Vem, Senhor Jesus! (Ap 
22:20).

A intenção do livro é mostrar 
que as coisas não são como pa-
recem ser. O diabo, o mundo, o 
anticristo, o falso profeta e todos 
os ímpios perecerão, mas a igreja 
triunfará. 

--- Assuntos polêmicos ---
- Cap 7.4 - os 144mil;
- Cap 13.18 - 666 / A marca da besta;
- Cap 17-18 - A queda da Babilônia;
- Cap 20.1-6 - Milênio
- Cap 20.11-15 - Juízo final e livro da Vida;
- Cap 21-22.1-6 - Nova Jerusalém;

No capítulo 19 há uma descri-
ção detalhada da gloriosa vinda de 
Cristo (Ap 19.11-21).

Em Mateus 24, nos versos v. 4-8 
descrevem o “princípio das dores”, 
os v. 9-14 os “tormentos” na forma 
de perseguição aos discípulos, os  v. 
15-28 a “grande tribulação” como 
o auge, e os v. 29-31 os episódios 
“após a tribulação” que culminam 
na segunda vinda de Cristo. 

O Apocalipse mostra que o últi-
mo capítulo da história não será de 
tragédia, mas de uma retumbante 
vitória do Cordeiro de Deus, o Rei 
dos reis e Senhor dos senhores.

E porque Jesus não veio ainda?
Pedro responde o porquê. Deus 

deseja dar ao homem a oportuni-
dade de arrepender-se para que 
seja salvo (2 Pe 3.9).

Venho como ladrão... Ap 16.15

--- Textos complementares ---

- Mt 24.36, Mt 25.13 
Dia e hora ninguem sabe;

- Mt 24.37-44 
Será como nos dias de Noé;

- Ap 21.8; 22.15 
Lista dos excluídos;

- Ap 22.18-19 
- Retirar ou acrescentar da escritura;
 

“Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e 

guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo.” Ap 1.3

Um pouco de escatologia... A volta de Jesus...

““Eis que venho sem demora; guarda 
o que tens, para que ninguém tome a 

tua coroa”. Ap 3.11

Estudo bíblico
AS 7 IGREJAS

DO APOCALIPSE

“Revelação de Jesus Cristo, a qual 
Deus lhe deu para mostrar aos seus 
servos as coisas que brevemente devem 

acontecer.” Ap 1.1


