
 131 

LIÇÃO 9 
A Igreja em Conflito e Antecipação 

 
     Na oitava lição estudámos as epístolas de 1 e 2 Timóteo, Tito, 1 Pedro e Hebreus. Essas epístolas 
mostraram-nos como a Igreja desenvolveu a sua estrutura, aprendeu como reagir à perseguição e 
obteve uma mais clara compreensão da sua relação com o judaísmo. Nesta lição, estudaremos as 
epístolas escritas nos anos que se seguiram, após a morte de Paulo. Aqueles foram anos difíceis, em 
muitos sentidos, para a jovem Igreja cristã. Levantaram-se falsos mestres para desafiar as verdades 
fundamentais do cristianismo. As perseguições foram-se intensificando cada vez mais. Alguns crentes 
cederam diante da tentação crescente de transigir com o mundo. 
     Novamente, porém, o Espírito de Deus deu sabedoria e orientação. Por meio das cartas escritas por 
Pedro, Judas e João os crentes foram advertidos acerca das doutrinas falsas. Por meio do livro de 
Apocalipse, foram encorajados a permanecer fiéis a Cristo, a despeito de sofrimentos severos, e foi-
lhes oferecida uma magnífica visão da Sua volta gloriosa e da Sua total vitória. Ao estudar esta lição 
aprenderá muitos factos que o ajudarão a compreender esses livros. Descobrirá que eles encerram uma 
poderosa mensagem para nós, hoje em dia. Enfrentamos tipos semelhantes de falsas doutrinas e de 
tentações, e estamos muito mais próximos do cumprimento das predições do Apocalipse do que os 
crentes que as leram pela primeira vez. 
 
Sumário da Lição 
A IGREJA OPÕE-SE AO ERRO: EPÍSTOLAS DE 2 PEDRO, JUDAS E 1, 2 E 3 JOÃO 
     A Epístola de 2 Pedro 
     A Epístola de Judas 
     Epístolas de 1, 2 e 3 João 
     A Epístola de 1 João 
     Epístolas de 2 e 3 João 
A IGREJA ANTECIPA A VINDA DE CRISTO: O LIVRO DE APOCALIPSE 
     Pano de fundo 
     Características Especiais 
     Conteúdo e Esboço 
     Significado 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Resumir o conteúdo das epístolas de 2 Pedro; Judas; e 1, 2 e 3 João. 
2. Descrever as falsas doutrinas que Pedro, Judas e João combatem nas suas epístolas. 
3. Referir factos sobre o panorama histórico do livro de Apocalipse. 
4. Identificar quatro maneiras principais de interpretar o livro de Apocalipse, e discutir o seu  
    significado para os nossos dias. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude todas as fases da lição, como de costume. 
2. Leia os livros de 2 Pedro, Judas, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, conforme for orientado. 
3. Descubra no mapa da página 89 as sete igrejas aludidas no segundo e no terceiro capítulos do  
    Apocalipse. 
4. Reveja a lição e faça o auto-teste. Não se esqueça de corrigir quaisquer pontos que tenha 
    respondido incorrectamente. 
 
Palavras-Chaves 
anticristo  tirânico 
apostasia    
heresias    
gnosticismo 
perverter 
previsão 
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A IGREJA OPÕE-SE AO ERRO: AS CARTAS DE 2 PEDRO, JUDAS;    
1, 2 e 3 JOÃO 
Objectivo 1. Reconhecer as afirmações que descrevem o pano-de-fundo e o conteúdo de 2 Pedro; 
Judas; e 1, 2 e 3 João, e as doutrinas falsas contra as quais essas epístolas foram escritas. 
 
     Paulo já tinha advertido os anciãos de Éfeso, Timóteo e Tito de que homens perversos se 
levantariam e ensinariam falsas doutrinas (Actos 20:29-30; 2 Timóteo 4:3-4; Tito 1:10-11). Nas 
epístolas de 2 Pedro; Judas; 1, 2 e 3 João vemos como outros líderes cristãos reagiram aos tipos 
específicos de erros que foram aparecendo. . 
 
A Epístola de 2 Pedro 
 
     A segunda epístola de Pedro provavelmente foi escrita em algum tempo entre 65 e 67 d.C. O seu 
conteúdo indica que Pedro a escreveu ao mesmo grupo de crentes a quem enviara a sua primeira 
epístola (2 Pedro 1:1 e 3:1). Parece que a situação se tinha modificado, porém. Agora estavam a correr 
mais perigo interno do que perseguições externas. 
     Na sua epístola, Pedro estabeleceu o contraste entre o verdadeiro conhecimento de Cristo e as 
heresias dos falsos mestres. Ele descreveu para os seus leitores a plenitude desse conhecimento, e qual 
a sua origem (2 Pedro 1:1-21). Advertiu-os sobre o carácter maligno e sobre as doutrinas destruidoras 
dos falsos mestres (2:1-22). Ele profetizou sobre a atitude de incredulidade que alguns teriam quando 
se aproximasse o dia do Senhor (3:1-7). Pedro concluiu exortando os seus leitores a prepararem-se 
para aquele dia, vivendo vidas piedosas (3:8-18). Os crentes que aceitassem a mensagem exposta por 
Pedro estariam bem equipados para identificar os falsos mestres que surgissem no seu meio, para não 
se deixarem enganar por estes. 
      
     Leia toda esta epístola, usando o esquema seguinte para sua orientação: 
 
2 PEDRO: O VERDADEIRO CONHECIMENTO CRISTÃO 
 
     I. O Conhecimento de Cristo e a Sua Base. Leia 1:1-21. 
 
     II. Os Falsos Mestres e o Seu Julgamento. Leia 2:1-22. 
 
     III. O Dia do Senhor e a Conduta do Crente. Leia 3:1-18. 
 
1. De acordo com 2 Pedro 2:1-2, os falsos mestres: 
a) Introduziram as suas heresias sem qualquer disfarce. 
b) não obteriam seguidores. 
c) negariam o Senhor que os comprara. 
 
2. Pedro disse que os falsos mestres inventariam histórias, com o propósito de tirar proveito dos  
 
crentes  (2 Pedro 2:3). Ele disse que não seguia histórias forjadas, mas era ______________________ 
 
______________________________________________ da majestade do Senhor. Disse que temos as  
 
_________________________________________ dos profetas, que vieram por meio de homens que  
 
falavam ___________________________________________________________________________ 
    
                     (2 Pedro 1:16, 19, 21). 
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3. O texto de 2 Pedro 3:1-13 dá diferentes factos importantes sobre o dia do Senhor. De acordo com 
esses versículos: 
a) o dia do Senhor ainda não chegou porque Deus quer dar aos homens tempo para se arrependerem. 
b) os que zombarem da promessa do dia do Senhor assim farão por motivo de ignorância. 
c) todos estarão a esperar pela vinda do Senhor. 
 
     A segunda epístola de Pedro serve de solene aviso a qualquer pessoa que tente destruir a Igreja 
internamente. Declara que o dia do julgamento dos falsos mestres certamente chegará                         
(2 Pedro 3:12-13, 17). Também serve de importante lembrança para estarmos prontos para a vinda do 
Senhor, “... procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz” ( 2 Pedro 3:14). 
 
A Epístola de Judas 
 
     O escritor da epístola de Judas era irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus (Mateus 13:55;      
Marcos 6:3 e Judas 1; mas devemos observar que não se trata do mesmo Judas, filho de Tiago, 
mencionado em Actos 1:13). Após a ressurreição de Jesus, ele confiou em Cristo e encontrava-se 
entre aqueles que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes (João 7:5; Actos 1:14). 
Posteriormente, ele partiu em viagens missionárias, tal como sucedeu aos outros irmãos do Senhor (1 
Coríntios 9:5). 
     Judas tem partes extremamente semelhantes a 2 Pedro (comparar 2 Pedro 3:3 com Judas 18-19). É 
possível que Judas tenha lido uma carta de Pedro e sentido a necessidade de enviar uma epístola 
semelhante a um grupo de crentes que ele conhecia, e que estavam a enfrentar o mesmo tipo de 
dificuldades. Aparentemente, ele descobrira que os falsos mestres tinham entrado secretamente na sua 
assembleia. Imediatamente Judas escreveu, a avisá-los, interrompendo um outro projecto (Judas 3-4). 
A carta não menciona o lugar onde viviam esses crentes. Os estudiosos da Bíblia têm sugerido Jerusa-
lém e Antioquia como possibilidades. É provável que Judas tenha escrito em algum tempo depois de   
2 Pedro começar a circular, mas antes da queda de Jerusalém, em 70 d.C. Na sua epístola, ele 
descreveu a conduta actual e o julgamento futuro dos falsos mestres (vs. 1-16), e disse aos crentes 
como deviam reagir à situação (vs. 17-25). 
          Leia a epístola de Judas, seguindo o esquema em baixo para sua orientação. 
 
JUDAS: TRATANDO COM A APOSTASIA 
 
     I. A Perigosa Presença dos Falsos Mestres. Leia vs. 1-4. 
 
     II. Descrição dos Falsos Mestres. Leia vs. 5-16. 
 
     III. A Reacção Contra o Ensino Falso. Leia vs. 17-25. 
 
4. Descreva de modo breve as características dos falsos mestres. As referências dos versículos são 
dadas para o ajudar. 
 
a) Como esses homens entraram na Igreja? (4) ____________________________________________ 
 
b) Esses homens estavam a substituir a graça de Deus pelo quê? (4) ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Quem é que eles estavam a negar? (4) _________________________________________________ 
 
d) O que eles rejeitavam? (8) __________________________________________________________ 
 
e) Do que se vangloriavam? (16) _______________________________________________________ 
 
f) O que lhes faltava? (19) ____________________________________________________________ 
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5. AGRUPAMENTO. Judas recomendou que os crentes fizessem várias coisas em resposta à situação 
em que se encontravam.  
 
_____ a) Contendei pela...    1. Espírito Santo 
 
_____ b) Lembrai-vos das...    2. pessoas que duvidam 
 
_____ c) Orai no...     3. fé dada aos santos 
 
_____ d) Guardai-vos no...    4. amor de Deus 
 
_____ e) Tende misericórdia de...   5. profecias dos apóstolos 
 
     Tal como a segunda epístola de Pedro, de Judas também é uma solene advertência àqueles que 
pervertiam o evangelho e tentavam desviar os crentes do caminho recto. Lembra-nos, que nestes dias 
de hoje, que não devemos ficar surpreendidos com o aparecimento de tais homens. Conforme Judas 
nos orienta, devemos enfrentar a situação agarrando-nos firmemente às verdades do evangelho e 
estendendo as mãos em misericórdia àqueles que foram enganados. Deus também pode proteger-nos 
de cair, e dar-nos uma entrada vitoriosa na Sua presença. 
 
Epístolas de 1, 2 e 3 João 
 
     Vimos que Pedro e Judas avisaram os seus leitores contra os escarnecedores, que diziam que o dia 
do Senhor não viria, e acerca dos homens que se vangloriam, de vidas imorais. Com a passagem do 
tempo, outros enganadores surgiram entre os crentes. Estes diziam que Cristo realmente não viera em 
carne (2 João 7). As três epístolas de João foram escritas para instruir os crentes que estavam sujeitos 
às falsas doutrinas desses homens perversos, e para os instruir nas verdades acerca da salvação e da 
vida cristã. 
 
João, a Testemunha Ocular 
     O autor das três epístolas de João foi o apóstolo João, a mesma pessoa que escreveu o evangelho 
de João e o livro de Apocalipse. Certos registos históricos indicam que ele se mudou para Éfeso, após 
a destruição de Jerusalém em 70 d.C. João ministrou lá e na área circunvizinha até que foi exilado 
para a ilha de Patmos, durante a parte final do reinado do imperador romano Domiciano (81-96 d.C.). 
Aparentemente, João foi solto após a morte de Domiciano, e regressou à região de Éfeso, para ali 
continuar a ministrar. As suas três epístolas provavelmente foram escritas em algum tempo entre 85 e 
90 d.C. e foram enviadas às igrejas e aos crentes da Ásia Menor, entre os quais João tinha trabalhado 
no evangelho. Na qualidade de testemunha ocular da vida de Cristo e de Seu amigo chegado, João 
falava com grande autoridade contra aqueles que negavam Cristo e a Sua vinda em carne. 
 
Os Falsos Mestres 
     Os falsos mestres acerca de quem João advertiu os crentes não reconheciam a verdade de que 
Cristo Se tornara realmente um homem. De acordo com o seu ponto de vista, a matéria é má e o 
espírito é bom. Eles pensavam que era inconcebível que Deus, que é bom, viesse a tornar-Se um ser 
humano real, unindo-Se assim à matéria física. Alguns deles diziam que Cristo apenas parecia real, e 
que os discípulos tinham conhecido um fantasma, e não um verdadeiro homem. Outros diziam que um 
espírito chamado Cristo desceu sobre o homem Jesus por ocasião do Seu baptismo, e abandonou-O, 
antes da crucificação. Ambas estas ideias negavam a verdade de que Jesus Cristo era Deus 
manifestado na carne. 
     Alguns desses falsos mestres também acreditavam que uma pessoa deve esforçar-se por escapar do 
terreno material para o terreno espiritual obtendo uma espécie diferente de conhecimento. Esse 
ensinamento falso veio a ser conhecido pelo nome de gnosticismo. Em contraste com essas ideias 
falsas, João descreveu o verdadeiro conhecimento que dá a certeza da vida eterna (1 João 2:3;         
3:10, 14; e 5:20, por exemplo). Ele asseverou a plena divindade e humanidade de Jesus Cristo            
(1 João 1:1-2; 2:22-23). 
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A Epístola de 1 João 
 
     João escreveu com um propósito em vista. No seu evangelho, ele afirmou que escreveu o seu livro 
para que os homens viessem a confiar em Cristo e receber a vida eterna (João 20:31). Na sua primeira 
epístola, ele disse que escreveu o que escreveu para que os crentes soubessem que eles têm a vida 
eterna (1 João 5:13). Esses dois propósitos estão intimamente relacionados um com o outro. João 
queria ajudar os crentes a compreenderem a sua nova relação com Deus e a receberem a certeza da 
salvação. As verdades que ele apresentou a respeito de Cristo respondiam às à dúvidas levantadas 
pelos falsos mestres. 
 
6. Preencha o gráfico que lhe é apresentado em seguida. Leia cada texto bíblico listado. Diante de 
cada referência, diga de modo breve a verdade que esse passagem bíblico expõe. Na última coluna, 
escreva “1”  se a verdade exposta se opõe à falsa ideia que Cristo não veio em carne, e escreva “2”  se 
a verdade exposta se opõe à falsa ideia que Jesus não é o Filho de Deus (o Cristo). A primeira parte 
do exercício foi completada para lhe servir de exemplo. 
 

VERDADES SOBRE CRISTO EM 1 JOÃO 
 

Referência Verdade Exposta Ideia Falsa 
Combatida 

1:1-3 João ouviu, viu e tocou em Cristo. 1 

2:22   

3:23   

4:1-3   

4:15   

 
 
     Juntamente com as verdades que ensinou acerca de Cristo, João enfatizou a certeza e a segurança 
que um crente pode ter. Ele afirmou a base do seu próprio conhecimento (João 1:1-4). Ele explicou a 
importância de se andar na luz (1:5 – 2:14), advertindo os crentes contra o amor ao mundo e a deixar-
se enganar pelos anticristos (2:15-27). Também lhes disse como poderiam saber que eram filhos de 
Deus (2:28 – 3:10) e descreveu como poderiam saber que estavam na verdade e poderiam reconhecer 
aqueles que não estavam (3:11 – 4:6). João recomendou que eles se amassem mutuamente (4:7-21), 
dando-lhes a certeza acerca do seu relacionamento com Deus (5:1-21). 
 
     Leia esta epístola usando o esquema a seguir como guia geral do seu conteúdo. 
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1 JOÃO: A CERTEZA DO CRENTE 
 
     I. Certeza por Conhecer a Verdade. Leia 1:1-4. 
 
     II. Certeza por Andar na Luz. Leia 1:5 – 2:14. 
 
     III. Certeza por Ter a Unção Divina. Leia 2:15-29. 
 
     IV. Certeza por Praticar o Que é Certo. Leia 3:1-10. 
 
     V. Certeza por Mostrar Amor Genuíno. Leia 3:11-20. 
 
     VI. Certeza por Ter o Espírito. Leia 3:21 – 4:6. 
 
     VII. Certeza por Reconhecer a Cristo. Leia 4:7-21. 
 
     VIII. Certeza por Observar os Mandamentos de Deus. Leia 5:1-12. 
 
     IX. Certeza por Permanecer em Cristo. Leia 5:13-21. 
 
7.  VERDADEIRO ou FALSO? 
 
_____ a) João escreveu o seu evangelho e as suas epístolas do ponto de vista de quem conheceu Jesus  
   com base em testemunho alheio. 
_____ b) Os falsos mestres sobre quem João advertia não acreditavam que Cristo viera em carne. 
 
_____ c) As epístolas de João mostram que o principal problema entre os crentes a quem ele escreveu  
   era se os gentios deveriam ser circuncidados ou não. 
 
Epístolas de 2 e 3 João 
 
     A segunda e terceira epístolas são missivas curtas e pessoais, que João enviou antes de fazer visitas 
pessoais (2 João 12; e 3 João 13-14). A segunda epístola de João foi dirigida a certa “... senhora eleita, 
e aos seus filhos...” (2 João 1). Essa frase poderia estar a referir-se a uma certa mulher e aos seus 
filhos, ou poderia estar a indicar uma igreja e os seus membros (ver o uso que Paulo fez da palavra 
“mãe” em Gálatas 4:26, por exemplo). Visto que a epístola termina mencionando uma “tua irmã 
eleita”, a segunda possibilidade é mais provável. Seja como for, a preocupação de João era evidente: 
ele queria que os crentes andassem na verdade e no amor (vs. 1-6), rejeitando terminantemente os 
anticristos que negavam o facto de que Jesus Cristo viera na carne (vs. 7-13). 
     
     Leia a epístola e complete o exercício que se segue. 
 
2 JOÃO: ANDANDO NA VERDADE E NO AMOR 
 
I. Obedecendo ao Mandamento Divino do Amor. Leia vs. 1-6. 
 
II. Rejeitando Falsos Mestre que Negam Cristo. Leia vs. 7-13. 
 
8. De acordo com 2 João 9 e 10, os crentes precisam de ser hospitaleiros para com todos? Explique a 
resposta. 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     A terceira epístola de João foi dirigida a Gaio, amigo do apóstolo João. Ela também aborda o tema 
da hospitalidade. Neste caso, contudo, a hospitalidade que João tinha em mente era do tipo que 
devemos mostrar para com os nossos irmãos na fé. Aparentemente, havia certos homens que estavam 
a viajar por amor à causa de Cristo (3 João 7). Diótrefes, evidentemente o líder da Igreja onde Gaio 
era membro, recusava-se a ajudar aqueles homens (vs. 9-10). Demétrio pode ter sido um dos irmãos 
viajantes que levou a epístola de João a Gaio. 
     Na sua epístola, João recomendou a Gaio que fosse hospitaleiro para com os irmãos que viajavam 
(3 João 1-8). Ele disse que desmascararia as actividades impeditivas de Diótrefes (vs. 9 e 10). Ele 
encorajou Gaio na sua vida cristã e recomendou-lhe Demétrio (vs. 11-14).  
 
     Leia esta epístola e complete o exercício que se segue. 
 
3 JOÃO: PRATICANDO A HOSPITALIDADE CRISTÃ 
 
     I. Elogio a Um Hospedeiro Fiel. Leia vs. 1-8. 
 
     II. Advertência Quanto a Um Orgulhoso Adversário. Leia vs. 9-10. 
 
     III. Elogio a Um Bom Obreiro. Leia vs. 11-14. 
 
9. De acordo com 3 João 8, aqueles que mostram hospitalidade aos crentes que viajam por amor a 
Cristo: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     As três epístolas de João fornecem-nos um vislumbre do coração do discípulo “... a quem Jesus 
amava...” (João 21:20). Para ele, a verdade e o amor são qualidades inseparáveis. Aqueles que 
conhecem a verdade são aqueles que amam, e aqueles que amam são os que conhecem a verdade. 
João tinha ambas as qualidades na maior conta. Cada uma delas encontra a sua perfeita expressão na 
pessoa do próprio Cristo (1 João 4:16 e 5:20). 
     Juntas as epístolas de 2 Pedro, Judas e 3 João constituem uma forte defesa contra as falsas 
doutrinas e as práticas erradas. Elas ajudam-nos a entender alguns dos problemas que surgiram na 
Igreja no primeiro século da era cristã, e como os líderes reagiram a estes. Além disso, elas mostram-
nos que é importante que os crentes não somente conheçam a verdade, mas também submetam a teste 
aqueles que se dizem mestres, para verificar se são seguidores autênticos de Jesus Cristo. 
 
 

A IGREJA ANTECIPA A VOLTA DE CRISTO: O LIVRO DE 
APOCALIPSE 
Objectivo 2. Identificar aspectos do panorama histórico das características literárias e da mensagem 
geral do livro de Apocalipse. 
 
     O livro de Apocalipse é um apropriado clímax do Novo Testamento (e da Bíblia inteira). Ele 
afirma que Jesus Cristo, o Salvador que nasceu na obscuridade e foi rejeitado pelos homens, um dia 
voltará à terra com grande poder e glória, como o seu Rei legítimo. O livro não deixa a menor dúvida 
de que todos os propósitos de Deus terão pleno cumprimento. Estudaremos o seu pano-de-fundo, as 
suas características especiais, o seu conteúdo e as suas interpretações. 
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Pano de Fundo 
 
     Os judeus da Palestina viviam em rebelião contínua contra os seus dominadores romanos. Quando 
essa rebelião se intensificou e se generalizou no fim da década de 60 d.C., os soldados romanos 
aproximaram-se para esmagá-la. A Galileia foi subjugada. Depois, a cidade de Jerusalém foi cercada e 
sitiada. Dentro das suas muralhas, muitos milhares de judeus morreram de fome e de enfermidades. 
Outros milhares foram mortos pelos romanos. Finalmente, após ter oferecido resistência aos romanos 
durante vários anos, Jerusalém sucumbiu em 70 d.C. Foi destruído o magnifico templo, não ficando 
ali pedra sobre pedra, conforme Jesus tinha profetizado (Mateus 24:2). Anos antes, Jesus advertira de 
Seus seguidores para fugirem da cidade, enquanto certos eventos estivessem a ocorrer                
(Mateus 24:15-25). O apóstolo João pode ter sido um daqueles que abandonaram a cidade antes que 
fosse tarde demais. Conforme já tivemos ocasião de mencionar, parece que ele foi para Éfeso em 69 
ou 70 d.C., passando a trabalhar ali e nas áreas circunvizinhas. 
     Durante os anos que se seguiram à queda de Jerusalém, a atitude dos romanos para com os cristãos 
evoluiu da suspeita até ao ódio. Esse ódio foi expresso inicialmente por Nero, que acusou os cristãos 
de terem incendiado Roma, em 64 d.C., e executou muitos deles. Mais tarde, a perseguição assumiu 
outras formas. Os cristãos, que antes tinham sido instruídos a submeterem-se às autoridades do 
governo (Romanos 13:1), agora viam que era impossível obedecer àquelas autoridades. 
     O imperador Domiciano (81-96 d.C.) insistiu que queria ser adorado como divindade, e os que se 
recusaram a fazê-lo foram perseguidos. Muito provavelmente, o apóstolo João foi uma das suas 
vítimas. Talvez seja essa a razão pela qual ele foi exilado para a Ilha de Patmos, durante a parte final 
do reinado de Domiciano (Actos 1:9). Enquanto ali estava, Deus deu-lhe uma mensagem para os 
crentes na Ásia Menor, que estavam a ser oprimidos pelo tirânico estado romano. A mensagem divina 
não era só para eles, pois contém uma visão de Cristo e da Sua vitória final, que todos os crentes 
precisam de levar em consideração. 
 
10. RESPOSTA BREVE.  
 
Parece que após a destruição de ______________________________________ João ministro na área  
 
de _______________________________ até ser_______________________________ para a ilha de 
 
________________________________________ durante o reinado de Domiciano. No tempo em que  
 
João escreveu o Apocalipse, a atitude dos romanos para com os cristãos era de __________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
Os cristãos não podiam obedecer ao imperador Domiciano, porque ele lhes ordenou que, __________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Características Especiais 
 
     João expressou a mensagem recebida num estilo literário intitulado “apocalíptico” (o livro de 
Daniel, no Antigo Testamento, tem esse mesmo estilo em algumas partes). Nesse estilo literário, 
objectos com frequência são usados para representar outras coisas. Por exemplo, João viu Cristo entre 
sete candeeiros de ouro (Actos 1:12-13). Poucos versículos mais adiante, lemos que esses candeeiros 
de ouro simbolizavam as sete igrejas locais às quais João recebeu ordens para escrever (1:10-11, 20). 
Nos escritos apocalípticos, certos números, de igual modo, podem revestir-se de significado. Por 
exemplo, o número sete com frequência fala das coisas completas. O facto de que houve cartas a sete 
igrejas (1:11) significa que a mensagem do Apocalipse não era apenas para elas, mas também para a 
igreja inteira. O facto de que há sete selos, trombetas e pragas (taças) significa que os juízos e os 
propósitos do Senhor para a terra se completarão (6:1; 8:2; 15:1 e 16:1). 
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     Além de ter características apocalípticas, o último livro da Bíblia também está intimamente ligado 
aos livros do Antigo Testamento. Não há que duvidar que João estava muito bem familiarizado com 
eles. Nesse livro há mais de 275 referências a muitos textos bíblicos do Antigo Testamento. Todavia, 
João não apenas copiou passagens do Antigo Testamento, como também combinou as imagens e os 
quadros ali usados de novas maneiras, transmitindo poderosamente as verdades proféticas que o 
Espírito do Senhor lhe revelava. 
 
11. Compare a descrição da árvore da vida, em Génesis 2:9; 3:22-24 com Apocalipse 22:1-2, e 
responda às seguintes perguntas: 
 
a) O texto de Génesis 3:22-24 diz-nos que Adão e Eva  não puderam comer da árvore da vida, depois 
de pecarem. O que é quedisse João sobre a árvore da vida em Apocalipse 22:2? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual a razão dessa diferença? _______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Em baixo destacamos quatro versículos extraídos do livro de Apocalipse. Faça um círculo em 
torno da letra antes de cada versículo que seja um exemplo do estilo literário apocalíptico: 
a) Bem-aventurado aqueles que lêem as palavras desta profecia  (1:3). 
b) Diante do trono ardem tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus (4:5). 
c) Vi emergir do mar a besta, que tinha dez chifres e sete cabeças (13:1). 
d) E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um (22:12). 
 
Conteúdo e Esquema 
 
     O conteúdo do livro de Apocalipse pode ser dividido em quatro secções, as quais contêm as quatro 
visões principais que João teve. Cada uma dessas visões começa com a frase “no Espírito”   
(Apocalipse 1:10; 4:2; 17:1-3 e 21:9-10). 
 
Na primeira visão (Apocalipse 1:10 – 3:22), João viu Cristo entre as igrejas.  
     João estava familiarizado com aquelas igrejas locais, que ficavam na área de Éfeso, na Ásia 
Menor, onde ele ministrara depois de deixar Jerusalém. Cristo deu a João mensagens especialmente 
apropriadas para aquelas igrejas, revelando a cada uma certo aspecto do Seu carácter. Para 
exemplificar, para a igreja em Esmirna ele falou como “... o primeiro e o último...” (2:8). Para a igreja 
em Laodicéia ele falou como “... a testemunha fiel e verdadeira...” (3:14). 
      
Na segunda visão (Apocalipse 4:1 – 16:21), João viu o trono de Deus no céu, e Cristo como o 
Cordeiro que era digno de abrir o rolo do livro que Deus Pai tinha na mão.  
     João descreveu o conteúdo de cada selo desse rolo. O sétimo selo incluía as sete taças da ira de 
Deus. Os eventos associados aos selos, às trombetas e às pragas retratam aspectos do julgamento de 
Deus contra a terra, bem como a Sua vontade em relação aos remidos. Cristo é apresentado nesta 
visão como aquele que está investido da autoridade para pôr em movimento o propósito de Deus. 
      
Na terceira visão (Apocalipse 17:1 – 21:8), João viu Cristo como o conquistador dos perversos reis 
da terra e dos seus exércitos.  
     Ele ouviu o lamento por causa da Babilónia, e viu a sua destruição. Ele também viu a condenação 
definitiva de Satanás, o julgamento dos mortos e os novos céus e a nova terra. Essa terceira visão 
mostra Cristo como vencedor, Aquele que levará a história do mundo à sua conclusão final. 
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Na quarta visão, João viu a noiva de Cristo – a nova Jerusalém (Apocalipse 21:9 – 22:5).  
     Nessa visão, Cristo aparece como o templo e a luz da cidade, o lar daqueles cujos nomes estão 
registados no Seu livro da Vida. 
 
     Leia o livro de Apocalipse, usando o esquema seguinte para a sua orientação. 
 
APOCALIPSE: O CRISTO VITORIOSO 
 
     I. Introdução: Saudações e Louvor. Leia 1:1-8. 
 
     II. Primeira Visão: Cristo Fala às Igrejas. Leia 1:9 – 3:22. 
 
     III. Segunda Visão: Cristo Controla os Eventos Mundiais. Leia 4:1 – 16:21. 
 
     IV. Terceira Visão: Cristo Controla os Poderes Malignos. Leia 17:1 – 21:8. 
 
     V. Quarta Visão: Cristo Reina Sob o Seu Trono. Leia 21:9 – 22:5. 
 
     VI. Conclusão: Desafio e Convite. Leia 22:6-21. 
 
13. RESPOSTA BREVE. 
 
a) Primeira Visão: Na sua mensagem às sete igrejas, a quem é que Cristo fez as Suas promessas de 
cada vez (caps. 2 e 3)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Segunda Visão: Por que é que Cristo era digno de abrir o rolo do livro (cap. 5)? _______________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Terceira Visão: Quantos anjos foram necessários para prender Satanás e lançá-lo no abismo        
(cap. 20)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Quarta Visão: Quem será capaz de entrar na Cidade Santa (cap. 21)? ________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Significado 
 
     Por causa da sua forma e do seu tema, o livro de Apocalipse é difícil de compreender. Através dos 
séculos homens piedosos têm mantido opiniões diferentes (e algumas vezes opostas) a respeito do 
significado do livro. Examinaremos as quatro mais importantes interpretações do seu conteúdo. Em 
seguida, consideraremos a mensagem do livro para os seus leitores originais e para os crentes da 
actualidade. 
 
Quatro Interpretações 
     A escola preterista (passado) de pensamento afirma que o livro de Apocalipse se relaciona só com 
tempo imediato em que foi escrito. Segundo essa posição, o livro não tem qualquer significado 
profético para o futuro. Simplesmente trata-se de um quadro vivo do conflito que a Igreja teve contra 
o poder ímpio de Roma. Esse ponto de vista tem certo valor, porque apresenta o significado que o 
livro teve para os seus leitores originais. Mas é frágil porque não explica muitos eventos vistos por 
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João, que ainda não ocorreram tal como o reino de Cristo em companhia dos mártires (Apocalipse 
20:4-6). 
     A escola idealista de pensamento acredita que o Apocalipse é um quadro simbólico do conflito 
permanente entre o bem e o mal. Aqueles que defendem esse ponto de vista dizem que o propósito 
real do livro é revelar o carácter de Deus e o poder de Cristo como Salvador. Esse é um propósito 
importante. Contudo, a escola idealista está errada porque não acredita que os símbolos do livro, 
também possam apontar para acontecimentos futuros específicos. Ignora o facto de que muitas 
profecias bíblicas, dadas em forma simbólica, já tiveram cumprimento, como acontece com alguns 
dos símbolos constantes nos livros de Ezequiel e Daniel. 
     A escola historicista encara os símbolos do livro de Apocalipse como uma previsão da história da 
Igreja, desde o dia do Pentecostes até à volta de Cristo. Segundo este ponto de vista, os símbolos do 
livro estão vinculados a eventos históricos que, afectam a Igreja, alguns dos quais já tiveram lugar. 
(Por exemplo, os selos descritos no sexto capitulo, são interpretados como a queda do império 
romano, o perseguidor dos cristãos no primeiro século da nossa era). Aqueles que sustentam esta 
posição discordam muito entre si porque o seu método permite que um símbolo represente muitos 
eventos ou indivíduos diferentes. Consequentemente, é impossível que eles cheguem a qualquer 
compreensão precisa sobre a mensagem do livro. 
     A escola futurista afirma que a maior parte das visões dadas a João se refere a eventos futuros. 
Aquelas que são descritas em capítulos 4 a 19 terão lugar num período poucos anos antes do regresso 
de Cristo. Esse período chama-se “grande Tribulação”. Segundo esse ponto de vista, por exemplo, a 
besta de capítulo 13 representa o governo mundial, e a prostituta (Babilónia) de capítulo 17 simboliza 
a religião falsa que existirá no tempo do regresso de Cristo. Alguns intérpretes futuristas dizem que as 
sete igrejas de capítulos 2 e 3 representam sete épocas da história da Igreja, como também as sete 
igrejas reais para as quais João escreveu. 
 
14. AGRUPAMENTO. 
 
_____ a) Os eventos do Apocalipse são como um calendário da História da Igreja, desde o dia de  
   Pentecostes até à volta de Cristo.    
_____ b) Todos os eventos descritos em Apocalipse sucederam pouco depois de terem sido escritos. 
      
_____ c) A queda da Babilónia, no capítulo 18, ocorrerá pouco antes da vinda de Cristo. 
 
_____ d) Os gafanhotos do capítulo 9 simbolizam o mal na luta contínua entre o bem e o mal. 
 
_____ e) As duas testemunhas de capítulo 11 profetizarão durante a Grande Tribulação. 
     
1. Preterista 
2. Idealista 
3. Historicista 
4. Futurista 
 
 
     Muitos crentes estão convencidos que a maior parte do livro de Apocalipse deve ser interpretada 
segundo o ponto de vista futurista, especialmente os capítulos 4 – 22. Provavelmente a interpretação 
futurista é a melhor abordagem ao livro, porque permite que as profecias do Apocalipse se 
harmonizem com outras profecias da Bíblia. Aqueles que a defendem podem mostrar que as previsões 
do Apocalipse expandem o significado de profecias anteriores. 
     Por exemplo em Daniel 7:13 e Actos 1:11 lemos que Jesus voltará à terra. A interpretação futurista 
diz que vários textos do Apocalipse, como Apocalipse 19:11-21, nos fornecem mais pormenores sobre 
como Ele voltará e sobre o que acontecerá quando Ele voltar. Além disso, a interpretação futurista 
mostra-nos que a visão de João sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos e sobre a 
separação final entre salvos e perdidos não representa apenas ideias, mas retrata eventos reais que 
terão lugar, realmente. 
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Mensagem para Então e Agora 
     O livro de Apocalipse continha uma mensagem de encorajamento e exortação para as igrejas da 
Ásia Menor. As sete cartas revelam que alguns crentes estavam a tolerar falsas doutrinas e a tornar-se 
descuidados e indiferentes para com as realidades espirituais (Apocalipse 2:4, 14-16, 20; 3:1-3,        
15-18). Jesus exortou esses crentes a reagirem favoravelmente à Sua disciplina e a renovarem a sua 
dedicação a Ele. Essas cartas também mostram que alguns crentes estavam a passar por severas 
perseguições (Apocalipse 2:3, 9, 13). As predições do livro encorajavam-nos, mostrando-lhes que 
Deus castigaria os ímpios e recompensaria os fiéis. Certos símbolos do Apocalipse provavelmente 
foram reconhecidos por aqueles crentes, por destacarem eventos ou indivíduos familiares. Por 
exemplo, é provável que eles vissem na besta de capítulo 13 um quadro do estado romano, que os 
estava a perseguir. Eles souberam assim que as suas orações e sofrimentos eram conhecidos pelo 
Senhor (Apocalipse 6:9-11; 8:4; 14:13). Eles descobriram que os mártires reinariam com Cristo 
(20:4), e que o próprio Deus lhes enxugaria todas as lágrimas (21:3-4). Através dessas predições, 
foram informados que precisavam de ser pacientes e fiéis, porque Deus puniria a besta (Apocalipse 
13:10 e 20:10). 
     O livro de Apocalipse também encerra uma mensagem para nós, visto que foi dirigido à Igreja 
inteira. Devemos acolher e reagir favoravelmente, de todo o coração, às suas palavras de advertência, 
exortação e encorajamento. Pode haver ocasiões em que (tal como sucedeu entre os crentes efésios) 
teremos que nos arrepender e renovar a nossa dedicação a Cristo (Apocalipse 2:4-6). Também pode 
haver ocasiões quando sofremos aflições e pobreza, como sucedeu aos crentes em Esmirna 
(Apocalipse 2:8-11). Tais ocasiões, as promessas do Apocalipse podem dar-nos grande consolo, pois 
dão uma visão do nosso eterno lar, assegurando-nos que um dia Deus nos enxugará todas as lágrimas 
(Apocalipse 21:3-4 e 22:3-5). 
     As profecias contidas no Apocalipse também são significativas para nós. É verdade que algumas 
delas prediziam a situação que se existiria pouco depois de livro ser escrito. Porém, parece que essas 
mesmas profecias também se referem a acontecimentos que ocorrerão no final da nossa era. 
     As predições do Apocalipse são como outras profecias bíblicas, que têm um duplo cumprimento. 
Por exemplo, em Génesis 46:4 e 50:24, lemos que os descendentes de Jacob algum dia sairiam do 
Egipto. Isso realmente aconteceu, quando Moisés os tirou de lá (Êxodo 12:31-42). Muito mais tarde, 
essa profecia cumpriu-se novamente quando outro descendente de Jacob, Jesus Cristo, também saiu 
do Egipto (Oséias 11:1 e Mateus 2:15). 
     De maneira semelhante, algumas das profecias do Apocalipse têm um duplo cumprimento. Por 
exemplo, muitos estudiosos das Escrituras acreditam que a profecia sobre a besta, no capítulo treze do 
Apocalipse, aponta para duas coisas: (1). O governo romano, que existia quando João escreveu o 
livro. 
(2) O poder mundial que controlará os homens pouco antes da volta de Cristo. Essa predição serve de 
advertência para nós. A semelhança daqueles cristãos primitivos, devemos ter cuidado para não 
prestar lealdade a qualquer poder que requeira adoração, o que pertence exclusivamente a Deus 
(Apocalipse 13:5-8; 15:2). Outras predições existentes no Apocalipse, como aquelas dos capítulos 20 
– 22, terão apenas um cumprimento, pois dizem respeito à eternidade e ao fim da nossa era. 
 
15. Uma profecia que tem um sentido (ou pode ter) um duplo cumprimento é uma profecia que: 
a) realmente só tem um sentido primário, sem importar a sua forma. 
b) cita pelo menos duas vezes algum texto do Antigo Testamento. 
c) aponta para dois eventos semelhantes, separados por certo espaço de tempo; 
d) tem um sentido para os crentes, e outro sentido para os incrédulos. 
 
     Não nos deveria surpreender que as profecias do Apocalipse com frequência pareçam difíceis de 
entender. Contudo, podemos esperar que o seu significado se torne claro quando chegar ao tempo 
certo do seu cumprimento, conforme tem sucedido a outras profecias da Bíblia. Porém, a apresentação 
do Cristo vitorioso, que se vê no Apocalipse, as advertências a respeito da apostasia, as exortações à 
consagração e a chamada à comunhão podem ser compreendidas por todos os crentes, sem importar 
quando e onde eles tenham vivido. 
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16. A abordagem futurista ao livro de Apocalipse tem valor porque: 
a) explica como todos os eventos ali descritos estão relacionados com as sete igrejas históricas da  
    Asia. 
b) dá uma descrição detalhada da história da Igreja, desde o dia de Pentecostes até agora. 
c) prova que a maioria das suas predições são quadros simbólicos do conflito secular entre o bem e o  
    mal. 
d) permite que as suas predições sejam combinadas com as profecias bíblicas anteriores e as  
    expandam. 
 
17. Uma pessoa dotada de boa compreensão sobre o livro de Apocalipse, conforme foi explicado 
nesta lição, diria: 
a) “Muitos dos avisos e ordens dados nas cartas às sete igrejas podem ser aplicados às vidas dos  
    crentes dos nossos dias”. 
b) “Visto que as profecias do Apocalipse foram dadas sob linguagem simbólica, não se referem a  
    indivíduos ou acontecimentos reais”. 
c) “A maior parte do conteúdo do livro de Apocalipse tem pouco significado para os crentes que não  
    estão a sofrer perseguição ou aflição”. . 
d) “O livro de Apocalipse contém verdades sobre Cristo e sobre a Sua completa vitória, que todos os  
    crentes precisam de conhecer”. 
 
     O livro de Apocalipse encerra o Novo Testamento – e a Bíblia inteira – com uma nota de vitória e 
advertência. Confere-nos um quadro vivo do triunfo do nosso Salvador e regista as últimas palavras 
que João O ouviu dizer para nós: “... Certamente cedo venho...” (Apocalipse 22:20). Cumpre-nos prestar 
atenção à sua mensagem, preparando-nos para os eventos ali preditos, servindo Cristo com todas as 
nossas forças e anunciando o Seu Evangelho a todas as partes do mundo. 
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Auto-Teste 
 
1. AGRUPAMENTO. Combine a epístola ou livro com o título do seu esquema e com cada facto 
sobre o seu pano-de-fundo histórico ou conteúdo (em cima): 
 
_____ a) Elogia Gaio por ajudar os irmãos que estavam a viajar.   1. 2 Pedro 
 
_____ b) Título: Certeza Para o Crente.      2. Judas 
 
_____ c) Foi escrito num estilo, chamado “apocalíptico”.    3. 1 João 
 
_____ d) Título: Tratando Com a Apostasia.      4. 2 João 
 
_____ e) Título: Praticando a Hospitalidade Cristã.     5. 3 João 
 
_____ f) Tem algum conteúdo semelhante ao da epístola de Judas.   6. Apocalipse 
 
_____ g) Título: O Cristo Vitorioso. 
 
_____ h) Foi escrita para dar aos crentes a certeza da vida eterna e se opor aos mestres que diziam  
   que Cristo não era um autêntico ser humano. 
_____ i) Título: Verdadeiro Conhecimento Cristão. 
 
_____ j) Título: Andando na Verdade e no Amor. 
 
_____ l) Adverte uma senhora eleita a não receber falsos mestres. 
 
    
2. Relacione a epístola ou livro com cada frase que descreve uma circunstância dos crentes com a qual 
trata essa epístola ou livro: 
 
_____ a) Esses crentes pertenciam a sete igrejas diferentes na Ásia. Alguns estavam a ficar espiritual- 
   mente descuidados e indiferentes, e outros sofriam perseguições ou eram martirizados.  
_____ b) Esses crentes tinham sido expostos aos ensinos de falsos mestres, que negavam a real  
   humanidade e a completa divindade de Cristo. 
_____ c) Esses crentes precisavam de ser advertidos contra mestres imorais que tinham entrado  
   secretamente entre eles e negavam Cristo. 
_____ d) Esses crentes viveram durante os dias do imperador romano Domiciano, que exigia que os  
   homens o adorassem como uma divindade. 
 
1. Judas 
2. 1 João 
3. Apocalipse      
 
ESCOLHA MÚLTIPLA.  
 
3. Suponhamos que precisava de ensinar verdades básicas sobre a salvação a um grupo de novos 
convertidos. O livro mais apropriado para ser usado nesse estudo, seria: 
a) 2 Pedro.  
b) 1 João.  
c) 3 João. 
d) Apocalipse. 
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4. O ponto-de-vista sobre o Apocalipse que melhor permite que as suas predições se harmonizem com 
as outras profecias da Bíblia é o ponto-de-vista: 
a) preterista. 
b) historicista. 
c) idealista. 
d) futurista. 
 
5. Uma descrição viva dos falsos mestres e da punição que espera por eles está contida na epístola de: 
a) 2 João.   
b) 3 João. 
c) Judas. 
 
6. Em Apocalipse 1:12-13, João disse que viu Cristo entre sete candeeiros de ouro. Essa passagem é 
um exemplo de: 
a) simbolismo apocalíptico. 
b) duplo cumprimento profético. 
c) escrito histórico. 
 
7. A razão pela qual muitas das profecias do Apocalipse são obscuras é que: 
a) Deus não tencionava que as compreendêssemos. 
b) o tempo do seu cumprimento ainda não chegou. 
c) elas foram escritas há muitos anos. 
d) foram endereçadas aos crentes da Ásia Menor. 
 
8. CRONOLOGIA. Ponha os eventos em baixo referida na correcta sequência histórica escrevendo 
“1” antes do evento que ocorreu primeiro, “2” antes do evento que ocorreu em  seguida, e assim por 
diante. 
 
_____ a) O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. 
 
_____ b) Jerusalém caiu e o templo foi destruído. 
 
_____ c) O apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos. 
 
_____ d) Nero incendiou Roma e lançou a culpa sobre os cristãos. 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
9. cooperaram com eles em prol da verdade. (A sua resposta deve ser semelhante.) 
 
1. c) negariam o Senhor que os comprara. 
 
10. Jerusalém; Éfeso; exilado; Patmos; ódio; o adorassem como uma divindade. 
 
2. testemunha ocular; palavras; da parte de Deus (As suas respostas deverão ser semelhantes.) 
 
11. a) Que as suas folhas eram para a cura das nações. 
      b) (A sua resposta.) Cristo tirou o pecado das nações e pôs à sua disposição a árvore da vida. 
 
3. a) o dia do Senhor... para se arrependerem. 
 
12. b) Diante do trono... de Deus (4:5). 
      c) Vi emergir do mar uma besta... sete cabeças (13:1). 
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4. a) Entraram secretamente    
    b) Pela imoralidade     
    c) Jesus Cristo      
    d) As autoridades 
    e) De si mesmos   
    f) O Espírito Santo 
 
13. a) Aos vencedores (2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21). 
      b) Porque fora morto e comprara homens para Deus, com o Seu sangue (5:9). 
      c) Um só (20:1-3). 
      d) Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro (21:27). 
 
5. a) 3. fé dada aos santos (v. 3). 
    b) 5. profecias dos apóstolos (v. 17). 
    c) 1. Espírito Santo (v. 20). 
    d) 4. amor de Deus (v. 21). 
    e) 2. das pessoas que duvidam (vs. 22-23). 
 
14. a) 3. Historicista    
      b) 1. Preterista     
      c) 4. Futurista 
      d) 2. Idealista  
      e) 4. Futurista 
 
6. O seu gráfico deve ser semelhante ao que damos a seguir: 
 
VERDADES SOBRE CRISTO EM 1 JOÃO 
 

Referência Verdade Exposta Ideia Falsa 
Combatida 

1:1-3 João ouviu, viu e tocou em Cristo. 1 

2:22 Os mentirosos negam que Jesus é o Cristo. 2 

3:23 Devemos crer no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. 2 

4:1-3 O Espírito de Deus diz que Jesus Cristo veio em carne. 1 

4:15 Deus vive naqueles que reconhecem o Filho de Deus. 2 

 
15. c) aponta para dois eventos semelhante, separados por certo espaço de tempo. 
 
7. a) Falso 
    b) Verdadeiro 
    c) Falso 
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16. d) permite que as suas predições sejam combinadas com as profecias bíblicas anteriores e as  
          expandam. 
 
8. Não. Os crentes não devem dar hospitalidade aos falsos mestres, que negam Cristo. (A sua resposta  
    deve ser semelhante.) 
 
17. a) “Muitos dos avisos... dos nossos dias”. 
      d) “O livro de Apocalipse... os crentes precisam de conhecer”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


