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INTRODUÇÃO

O livro de Apocalipse é verdadeiramente o último livro da Bíblia. É a consumação da
revelação de Deus e a conclusão da palavra de Deus. Sem essa parte da palavra de Deus a
Bíblia seria um livro sem um fim, e muitos dos problemas que surgem nos outros livros
permaneceriam também sem solução. Quão triste é que para muitos filhos de Deus este
livro parece não existir na sua Bíblia! Eles nem o lêem nem o entendem. Essa é uma das
razões porque a fraqueza espiritual prevalece entre o povo de Deus.
As páginas de Apocalipse constituem o registro do cumprimento de todas as
promessas e profecias. Ele segue-se à Lei, aos Profetas, aos Salmos, aos Evangelhos, e às
Epístolas. Implementa os tipos e completa os ensinamentos dos escritos anteriormente
mencionados, e é a última mensagem dada pelo Senhor Jesus para Sua Igreja a fim de
mostrar quais seriam, futuramente, Seus relacionamentos com Sua Igreja, com Seu Israel e
com Seu inimigo. É um livro de guerras: a guerra entre Cristo e o Anticristo; entre Deus e
Satanás. Esse livro mostra como os santos se levantarão com o Senhor em um propósito
único de resistir a Satanás e suas hostes. Todavia, se esta é uma verdade para o futuro,
tanto mais deve ser uma verdade para hoje. Que o Senhor nos dê graça para que, no tempo
presente, nós possamos assumir a atitude de vencedores contra o diabo; para que pela fé
resistamos a ele em nossas vidas e ações; e para que aprofundemos nossa própria inimizade
contra ele.
É extremamente apropriado que o livro de Apocalipse tenha sido colocado no fim do
Novo Testamento. Quando lemos os Evangelhos, nós, sem dúvida, pensamos no futuro reino
de Deus e sua glória. Quando lemos as Epístolas, nossa expectativa para o futuro é, sem
dúvida, intensificada. Parece que a Bíblia inteira está apontando para aquele futuro ao qual
nossos corações cristãos são atraídos. Mas então, o livro de Apocalipse conclui todas as
profecias que foram anteriormente pronunciadas e coloca os futuros acontecimentos diante
de nós, levando-nos a saber com mais segurança que um dia a criação não mais gemerá e
que os crentes não mais sofrerão!
Quão apropriado é tudo isso. O que os santos têm experimentado no mundo aumenta
o seu anseio pela vinda daquele dia. Quão numerosos são os pecados do mundo, como
prevalecem as suas violências! No entanto, como os santos anseiam pelo triunfo da justiça e
da verdade! O livro de Apocalipse fala do iminente julgamento do mal por Deus assim como
declara a vitória final dos que amam a Deus. Veja quão misericordioso é o Senhor: Ele nos
dá esse livro para nosso conforto e satisfação. Como Ele sempre cuida de nós!
O Senhor Jesus Cristo é o centro da Palavra de Deus (cf. Lucas 24:27; João 5:39).
Portanto, Ele é a chave para a palavra de Deus. Diretamente ou indiretamente, toda a Bíblia
fala dEle. Ela aponta para Jesus e gira ao redor dEle. Tire-O, e ninguém entenderá a Bíblia.
“No rolo do livro está escrito sobre mim” (Hebreus 10:7). Martinho Lutero disse certa vez que
no mundo “há somente um livro - a Bíblia, e uma só pessoa - Jesus Cristo”. O Senhor Jesus
Cristo é tanto o detalhe quanto o esboço da Bíblia. Se nós lermos o livro de Apocalipse com
um coração que busca por Cristo, nós veremos seu rosto em cada página, e de cada página
ouviremos sua voz. Esse livro, assim como todos os outros livros da Bíblia, toma a pessoa de
Cristo como o sujeito e a glória de Cristo como o objeto. Se nós não vemos a pessoa de
Cristo nas páginas de Apocalipse, então tudo o que vemos será vaidade. Aproximando-nos
desse livro, nos aproximamos de Cristo. Como isso é bonito!
Possamos nós receber graça para ver mais de Cristo em todas as páginas desse livro.
É deplorável que comentaristas e também ouvintes se importam muito com os julgamentos,
símbolos, mistérios e conseqüências desse livro, mas esquecem que Cristo é nosso amado
Senhor! Que Ele nos habilite a segui-lO com uma mente simples e a exaltá-lO sobre tudo
mais. Que possamos aprender a amá-lO e a obedecê-lO mais e mais.
Desde o princípio, o livro de Apocalipse registra a pessoa a obra de Jesus Cristo.
Muitos nomes são dados no primeiro capítulo; e todos revelam a Sua pessoa - Sua deidade.
Ele fala da Sua vida na terra como “a testemunha fiel” (1:5); ele fala da Sua morte
substitutiva na cruz da seguinte maneira: “com Seu sangue nos libertou dos nossos
pecados” (1:5), “Eu estava morto” (1:18), “um Cordeiro...como que tendo sido morto” (5:12).
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Esse livro O menciona como o Cordeiro 28 vezes, e em cada uma delas isso nos lembra
como ele morreu por nossos pecados. Como Ele nos ama verdadeiramente (1:5)! Mas a sua
ressurreição também é registrada nesse livro como “o Primogênito dos mortos” (1:5), “aquele
que vivo e fui morto, mas eis que vivo para sempre” (1:18), e “o primeiro e o último, que foi
morto e reviveu” (2:8).
Por causa da morte e ressurreição de Cristo, Deus o Pai deu a Ele incomparavelmente
a maior glória, como o apóstolo Paulo tão eloquentemente nos diz: “Ele se humilhou, sendo
obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e
lhe deu um nome que é sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo o
joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai” (Fil. 2.8-11). Nós podemos notar como as
palavras desses versos das epístolas são cumpridas nesse último livro da Bíblia. O livro de
Apocalipse conta-nos como ele receberá os louvores dos redimidos, as aclamações das
hostes angelicais, e o louvor de toda criação. Que os corações de todos os que amam o
Senhor sejam elevados, pois nós nos alegramos em vê-lO glorificado.
Uma grande parte desse livro é dedicada ao julgamento de Cristo, de acordo com João
5: ”E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo” (v.22). Quem pode se
levantar contra a ira do cordeiro? Nada do que o nosso Senhor faça é inapropriado. A Sua
beleza é manifesta tanto no Seu favor quanto na sua ira; e isso nos leva a admirá-lO mais e
mais. Antes, ele se mostrou de forma tão humilde! Quão desprezado e maltratado pelos
homens ele foi! Mas agora, Ele é cheio de glória e majestade! Que o Senhor nos habilite a
vermos a sua honra nesses terríveis julgamentos. Após Apocalipse 19, nós podemos ver
como ele é unido em um com a Sua noiva, como Ele destrói todos os Seus oponentes, como
os seus crentes vitoriosos reinam com ele por mil anos, e como Ele busca pelos seus no
novo céu e nova terra. Verdadeiramente, o Senhor Jesus é o tema do livro de Apocalipse. Se
a palavra de Deus de fato toma Cristo como o seu centro, então nós devemos fazer dEle o
centro do nosso falar e do nosso andar. Desde que Deus deu a Ele todas as coisas, então
nós devemos dar a ele tudo de nós em nossas palavras e obras.
Agora, além da pessoa e glória de Cristo, esse livro também toma - como seu assunto
secundário - a Igreja e o reino, embora não separados, mas juntos a Cristo. Neste livro,
como temos dito, o mundo está sob julgamento; de forma que, de tudo o que é dito deste
mundo, Apocalipse não registra nada a não ser o seu julgamento. E a respeito da Igreja
neste mundo, o livro não diz nada a respeito dos seus privilégios especiais, mas diz algo
sobre a sua responsabilidade. No entanto, as coisas que o Velho Testamento não menciona
sobre o aspecto celestial da Igreja e da glória do reino são claramente descobertas na última
porção do Novo Testamento.
No Apocalipse, Deus é apresentado como o Juiz dessa era, e Cristo é retratado como o
Executor. O julgamento começa com a casa de Deus e finalmente alcança todo o mundo.
Nesse livro o Espírito Santo é revelado como “os sete Espíritos” ao invés de “O Espírito” que
é apresentado nos outros livros da Bíblia, simplesmente porque se fala dEle de acordo com a
obra do governo de Deus.
Que possamos entender que o livro de Apocalipse não é um livro de segredos, mas de
revelações. Se fosse um livro selado, nós não teríamos nenhuma esperança em entendê-lo.
Mas, desde que é um livro de revelações, nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos
ensine, para que possamos saber. O significado básico de “revelação” é “tirar o véu”. E por
isso, nesse livro o Espírito Santo tira para nós o véu da glória e da pessoa do Senhor Jesus.
Que Ele abra nossos olhos para contemplarmos o precioso ensinamento que há nessas
páginas!

2-

PORQUE O LIVRO DE APOCALIPSE É
NEGLIGENCIADO

Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e fala da maldição de Deus sobre Satanás.
Apocalipse é o último livro da Bíblia, e revela como Satanás será derrotado no futuro e como
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Deus executa julgamento contra ele. A face original de Satanás e seu fim eterno são
registrados nesses dois livros. Por essa razão, Satanás abriga um ódio especial contra eles.
Ele ataca Gênesis sugerindo que os seus registros não estão de acordo com as descobertas
científicas, e que por isso a história da criação encontrada nesse livro não passa de um
mito. Externamente, ele parece atacar o registro da história da criação, mas na verdade ele
tenta encobrir a história da sua própria maldição. Contra o livro de Apocalipse - que prediz
o seu fim - ele adota outra maneira de ataque. Em vez de atacá-lo abertamente, ele tenta
torná-lo em um livro selado. Ele insinua que as suas páginas são tão profundas e que os
eventos futuros nele registrados são tão difíceis de entender que seria uma perda de tempo
estudá-lo. Consequentemente, muitos crentes nunca sequer chegaram a tocar nesse livro. E
assim ele facilmente acoberta a sua futura desgraça.
O livro de Apocalipse não foi somente desprezado, mas também rejeitado pelos
cristãos em tempos passados. Isso nós podemos saber por meio de um estudo da história da
Igreja. No atual século vinte, embora alguns cristãos – muito poucos – desejem lê-lo, crentes
comuns – a vasta maioria – são geralmente mornos em relação a ele. Muitos põem o livro,
onde estava, na estante. Alguns não o lêem porque eles também nem lêem os outros livros
da Bíblia; outros, porque não confiam no Espírito Santo e não têm paciência para lê-lo.
Quão freqüentemente nós ouvimos as pessoas dizer: “esse livro é muito profundo, muito
misterioso para eu ler”.
O fato é que há muitas razões significativas por que o livro de Apocalipse não é bem
vindo, mas, pelo contrário, é muitas vezes pedra de tropeço para muitos. Como já
mencionamos além da obstrução satânica já mencionada, podemos dizer que os conteúdos
desse livro dificilmente trazem quaisquer bons sentimentos aos crentes do mundo. Ele, de
fato, fala da glória do futuro reino milenar e da alegria do reino eterno, as quais são coisas
verdadeiras e certas (cap. 20.1-9, caps. 21 e 22-5). Mas aqueles que desfrutarão de tal glória
e alegria precisam ser “fiéis até a morte” (2.10), e “reter até que eu venha” (2:25). Eles devem
“vigiar”, “se arrepender” e “serem zelosos”. A fim de ganhar o mundo futuro, eles devem
abandonar esse mundo presente(G.T.). Agora há o sofrimento, mas então haverá a glória.
Por outro lado, todo aquele que tiver a glória do mundo hoje sofrerá vergonha no mundo
futuro. Muitos crentes carnais acham difícil cortar as suas amarras com o mundo que por
tanto tempo eles têm amado. Desde que a leitura de Apocalipse vai, dessa maneira, produzir
ansiedade e aflição, eles decidem não lê-lo.
Outra explicação para o fato de Apocalipse ser uma parte não bem-vinda da Bíblia
está no fato de que grande parte desse livro trata da ira e do julgamento de Deus (ver caps.
4 e 19). As pessoas gostam de ouvir sobre o amor de Deus. O Deus ideal para o homem é
aquele que nunca fica irado e nem nunca julga. No entanto, esse livro fala da justiça de
Deus resultando na Sua ira e no seu julgamento - atividades divinas nunca são bem-vindas
para qualquer homem. Quem, então, quereria ler sobre tais assuntos?
Outra razão é que do começo ao fim, as páginas do Apocalipse tratam com todos os
tipos de fenômenos sobrenaturais. Deus sabe que o homem só se importa com ocorrências
naturais, mas Ele quer que fiquemos face a face com Ele. Por isso Ele vai tratar conosco em
território sobrenatural. As pessoas podem tolerar lerem sobre eventos sobrenaturais
passados porque esses não podem afetá-las, já que esses eventos já passaram e as situações
já foram mudadas. Mas se, no futuro, tais fenômenos sobrenaturais ainda estão para
passar, esses irão desferir golpes mortais no seu materialismo e no seu desprezo por
milagres e maravilhas. E se tais acontecimentos estão realmente para vir no futuro, não
deveriam eles viver hoje na terra de maneira piedosa e se gloriarem em Deus? É uma pena
que tantos tentem espiritualizar [demais] esse livro porque não podem suportar os
ensinamentos simples, mas horrendos encontrados nele. Eles tomam tudo como alegorias
sem valor histórico para eles no futuro. Como a carne recua ate a espada de dois gumes de
Deus! Quão enganoso sobre todas as coisas é o coração humano!
Muitas pessoas pensam que o mundo está melhorando a cada dia. Não está a
civilização progredindo diariamente? Eles pensam que o mundo está avançando para cima e
avante sem sinal de regressão. E de acordo com tal aceleração no progresso, eles cismam
que muito em breve a sociedade cristã ideal aparecerá na terra. Mas, como é diferente é o
mundo do Apocalipse dos pensamentos humanos! Esse livro nem por um momento
considera o mundo como progressivo! Pelo contrário, seu testemunho é de que os pecados
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