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INTRODUÇÃO AO APOCALIPSE
Para interpretar qualquer passagem da Bíblia é necessário estudar os versículos em seu próprio
contexto, fazendo as seguintes perguntas:
1. A quem foi escrito?
3. Por que foi escrito?
2. Por quem foi falado?
4. Quando foi escrito?
1. Apocalipse 1.4 Apocalipse foi escrito às sete igrejas que se encontram na ____________, uma
região que hoje faz parte da Turquia.
2. Apocalipse 1.1 O livro é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu (dada por Deus). Ele
por intermédio de seu anjo notificou ao seu servo ___________. É provável que este João seja o
apóstolo, filho de Zebedeu. João estava preso na ilha de Patmos por ter anunciado o evangelho. 1.9
3. Apocalipse 1.1 O livro mostra aos servos de Jesus as coisas que em __________ devem
acontecer. Jesus através de João, anima os irmãos a continuarem fiéis em tempos de perseguições.
2.10,11 Todos que lêem e guardam as palavras deste livro serão abençoados. 1.3 e 22.7
4. A consideração apropriada do cenário histórico de Apocalipse é fundamental para entender o livro.
O culto ao imperador no império romano veio a ser praticado nos anos finais do primeiro século e
tornou se uma grande ameaça à existência da igreja de Cristo. Embora Nero (A.D. 54-68) ordenasse
a perseguição dos cristãos em Roma no último ano de seu reinado foi Domiciano (A.D. 81-96) que
começou a perseguição da igreja em todo o império. Ele proclamou-se “Senhor e Deus” exigindo
que seus súditos o adorassem. (veja 1 Coríntios 8.4-6) Quando os cristãos recusavam-se a
reconhecer Domiciano como “Senhor e Deus”, tornavam-se objeto de ódio e de perseguição.
Os crentes em Cristo eram sujeitos a prisão, confisco de bens e até mesmo à morte.
Apocalipse 2.10,13 e 13,5-10 e Hebreus 10.32-39 (veja o livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, p.9)
O livro de Apocalipse foi escrito aos discípulos nessa situação crítica. Ele destinou-se a consolar os
crentes que estavam sendo perseguidos por causa de Cristo, a exortar os santos para que suportassem
com paciência e para advertir os inimigos da igreja sobre sua derrota iminente.
O livro é uma profecia (1.3 e 22.7). Como uma profecia, ele fala sobre o futuro, mas
principalmente chama todas as pessoas ao arrependimento e à obediência.
Muitos símbolos e números são usados. O Cordeiro e o dragão estão lutando até a morte. Os juízos
divinos contra Roma são (aparecem) em grupos de 7 e a igreja é representada sob a imagem de 12
tribos.
PLANO DO LIVRO
Introdução 1.1-8
A visão de Cristo 1.9-20
As cartas às sete igrejas 2.1 - 3.22
A visão do Céu 4.1 - 5.14
Os sete selos 6.1 - 8.5
As sete trombetas 8.6 -11.19
O conflito entre Deus e Satanás 12.1 - 13.18
As visões do Filho de Homem 14.1-20
As sete taças da ira de Deus 15.1 - 16.21
A queda de Babilônia 17.1 - 19.21
O reino consumado 20.1 - 22.5
Promessas finais 22.6-21

A MENSAGEM DE APOCALIPSE
O tema do livro é: A VITÓRIA EM CRISTO!
Podemos resumir o livro todo com uma só palavra: __VENCEMOS___
Em Cristo, nós somos mais que vencedores! Romanos 8.37
Algumas Lições de Apocalipse
1. Deus sabe o que os discípulos estão enfrentando. Nosso Pai se preocupa conosco!
2. Deus prepara o seu povo para os problemas que hão de enfrentar. Deus nos dá forças.
3. Jesus morreu mas venceu. Ele está sempre presente com a Sua igreja.
4. A vitória já foi alcançada! Satanás já está derrotado. Apocalipse 12.10-12
5. A perseverança é a chave da vitória. Ap 14.12,13 Não podemos desistir ____JAMAIS______!
6. O triunfo dos santos está garantido. DEUS É ___FIEL (PODEROSO)_________!
7. Existe vida após a morte para os servos de Deus.
8. Para o discípulo, o fim será melhor do que o começo.
O Que Cristo Espera dos Seus Discípulos?
(No discipulado não existe pechincha. Lucas 14.33 Os irmãos tiveram que enfrentar perseguições.
Os amigos de Daniel foram salvos “na” fornalha e não “da” fornalha.)
1. Compromisso - Apocalipse 2.1-7 Jesus espera ver amor e obras.
2. Sacrifício - Lucas 9.23-25 e Apocalipse 2.10
3. Confissão - Apocalipse 2.13 e 12.11 Fomos chamados para ser testemunhas de Cristo.
Sete Chaves para Entender Apocalipse
Lembre-se que é possível entender o livro. Deus tem algo para nós! Apocalipse 1.3
Vamos começar com as passagens mais fáceis, como quem faz palavras cruzadas.
1. Apocalipse foi escrito usando símbolos. Os símbolos eram compreensíveis para os leitores da
época como nós hoje entendemos as gírias.
2. Apocalipse fala de eventos que acontecerão "____EM BREVE______". Apocalipse 1.3 e 22.6,10
Compara isto com o livro de Daniel. Daniel 12.4,8,9
3. É um conforto para os cristãos perseguidos no 1º século. Apocalipse 1.9 e 6.9 e 14.13
(Vê também Hebreus 10.32-39 e 1 Pedro 1.6,7 e 4.12-19)
4. Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Apocalipse 12.9 e 20.2 e Apocalipse 13.1-4
5. O livro identifica a grande meretriz, a Babilônia. Apocalipse 17.4-6.18
6. Apocalipse identifica o período de 1260 dias (42 meses ou 3,5 anos).
Apocalipse 11.1,2 e 12.6 e 13.5 Um período de perseguição intensa.
7. O livro fala de um reino espiritual e não físico. Este ____REINO____ já existe! Apocalipse 1.6,9
A grande pergunta do livro se encontra em Apocalipse _6:10___.
"Até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue."
Você já sentiu sem esperanças? Já ficou sem nenhuma expectativa para amanhã?
A resposta do Senhor é: -- Aguenta um pouco. Fique __FIRME___. Eu vou recompensar você.
Deus é soberano. Deus é o centro do universo. Deus está reinando e será adorado por todos!
Que mensagem de ____ESPERANÇA_____!
Jesus promete: --Certamente, venho sem demora!
E a igreja responde: -- Amém! Vem, Senhor Jesus!

APOCALIPSE -- Capítulo 1
1.1-3 O título, o autor e o assunto do livro.
1.4-6 Saudação e Bênção.
v. 4 Deus é descrito como aquele que é, que era e que ___________________________ .
v. 5 Em que sentido Jesus é o primogênito dos mortos?
Jesus é também aquele que domina ________________________________________ .
v.6 Quem são os sacerdotes?
(Um sacerdote é aquele que fala com Deus da parte dos homens e fala com os homens da
parte de Deus.)
1.7,8 A Volta de Cristo.
Quando Jesus voltar, quem O verá?
Por que a Bíblia diz que todos os povos do mundo chorarão por causa dele?
1.9-20 A Visão de Jesus Glorificado!
v. 9 João se descreve como irmão vosso e __________________ na tribulação,
no reino e na perseverança, em Jesus.
v. 12 Os sete candeeiros de ouro representam o que? (veja v. 20)
v. 13 Quem se encontra no meio dos candeeiros?
O que isto significa para a igreja?
O Retrato do Cristo Vivo e Reinando
v. 13 Ele usa uma roupa que vai até os pés. Isto indica uma pessoa de posição, talvez
o sumo sacerdote.
v. 14 O que significa cabelos brancos como neve?
Em Daniel 7.9, quem tem cabelos assim?
Como são os olhos de Cristo?
v. 15 Os seus pés são duros e provavelmente representam o _____________________ .
veja Romanos 16.20 e Apocalipse 19.15
A sua voz tem o majestoso ___________________ de muitas águas.
v. 16 O que Jesus tem na mão direita?
O seu rosto brilha como o ________________ .
Quando João viu Jesus assim, João ficou ______________________________ .
Mas Jesus coloca sua mão sobre João e diz: --Não temas.
v. 18 É Jesus, não o imperador, que tem as chaves da morte.
v. 20 Normalmente no Novo Testamento, a palavra “mistério” significa alguma coisa que
os homens não conhecem mas que Deus revelou.

CARTAS AS SETE IGREJAS I
Apocalipse 2,3
Jesus, o Salvador, está no meio das igrejas. Ele está ali para consolar, encorajar, advertir e preparar. As
sete cartas atendem as necessidades de cada uma das sete congregações. Mas elas também tratem de
assuntos relevantes para todas as igrejas de todos os tempos.
Todas as cartas seguem um padrão:
1. Saudação. “Ao anjo da igreja em . . . . . ”
(Nestas cartas parece que o anjo é um símbolo da vida espiritual de cada igreja.)
2. Uma descrição de Cristo (de capítulo 1 ) com especial relevância àquela igreja.
3. Um exame da igreja. “Conheço . . . . . ”
A. Elogios. (menos para Laodicéia)
B. Críticas. (menos para Esmirna e Filadélfia)
4. Uma advertência.
5. Uma promessa. “Ao vencedor . . . . . ”
Igrejas 1 e 7 correm grande perigo. Igrejas 2 e 6 são excelentes.
Igrejas 3, 4 e 5 são meios-termos.
2.1-7 A Carta à igreja em Éfeso
Qual era a religião do povo de Éfeso? Atos 19.23-35
Como foi que receberam a palavra de Deus? Atos 19.8-10,19-20
Trinta anos mais tarde, como está a igreja em Éfeso?
2.2 É uma igreja que trabalha muito e que não pode suportar ________________________.
2.3 Ela também suportou provas por causa de Cristo sem ___________________________.
2.4 O que é que Jesus tem contra os irmãos em Éfeso?
E você? Você ama Cristo tanto quanto amava?
Quais são os três passos para aquele que quer mudar a sua vida? 2.5
1.
2.
3.
O que vai acontecer com aquele que não amam ao Senhor? 2.5

2.8-11 A Carta à Igreja em Esmirna
O Jesus que escreve é Aquele que esteve morto e tornou a _________________ .
Como é que esta igreja é pobre, mas rica? 2.9
Por que Jesus disse que eles não devem temer as coisas que têm de sofrer?
Todos que são fiéis a Cristo têm a certeza da ____________________ ! 2.11
2.12-17 A Carta à Igreja em Pérgamo
Pérgamo era a capital da província. Tinha o templo de Asclépio, o deus-serpente, “deus da cura”.
Era também o centro de culto ao imperador na Ásia.
Os irmãos moravam num lugar difícil mas mesmo assim não _____________ a fé no Senhor.
Quem era Antipas? O que aconteceu com ele?
Balaão levou os homens de Israel a se prostituir com as filhas dos Moabitas. Nm 31.16
Foi assim que o povo de Deus começou a servir os deuses falsos.
Os Nicolaítas ensinaram a liberdade total. Diziam que há uma separação da carne e o espírito. Portanto,
se a pessoa ama a Deus no espírito, pode fazer o que quiser na carne.
Qual foi o pecado da igreja em Pérgamo em relação a estas doutrinas falsas? (1 Co 5.6-13)

CARTAS AS SETE IGREJAS II
2.18-29 A Carta à Igreja em Tiatira
Qual é a descrição de Cristo e sua relevância para esta igreja?
Quais são os elogios que Jesus tem para ela? 2.19
O problema desta igreja estava concentrado numa mulher perversa chamada _______________
e a sua influência sobre alguns dos membros.
Ela declarou que era possível servir a Deus e aos _________________ ao mesmo tempo. 2.20
O pecado da igreja estava em _______________ a influência dessa mulher.
Quando é que os irmãos devem tratar do caso de Jezabel?
Como é o julgamento de Cristo? 2.23
3.1-6 A Carta à Igreja em Sardes
Esta congregação tinha um nome entre os homens, mas o Senhor disse que ela estava ________.
Explique.
Qual é o apelo de Cristo para a igreja em Sardes? 3.3
Qual é a promessa para os vencedores? 3.5
3.7-13 A Carta à Igreja em Filadélfia
Esta é uma das duas igrejas, entre as sete, que não recebeu críticas.
Os irmãos em Filadélfia estão sofrendo e vão sofrer _________________________ . 3.10
Para aqueles irmãos, o que significa a “porta aberta”? 3.8
O que Cristo os promete a respeito dos seus inimigos? 3.9
O que significa ser uma coluna no santuário de Deus e de ter o nome de Deus gravado sobre você?
3.12
3.14-22 A Carta à Igreja em Laodicéia
Laodicéia era uma cidade rica devido a venda de lã preta ali tecida. Ela também tinha uma faculdade
de medicina. Paulo havia mandado uma carta para esta igreja. Colossenses 4.16
Esta é a única igreja que não recebe elogio nenhum.
Que significa uma igreja “morna”?
É bom ser auto-suficiente? Por que?
Veja como Cristo supre as nossas necessidades. 3.18
Como Jesus trata aqueles que Ele ama? 3.19
Qual é o apelo de Cristo para o cristão morno? 3.20
Este apelo se aplica a pessoa que está no mundo? Explique.

UMA CARTA DE JESUS PARA VOCÊ
Carta de Jesus Cristo a _________________________________________ ,
Estas coisas diz o Filho de Deus que

Conheço

Tenho, porém contra ti

Portanto (uma advertência)

Ao vencedor darei

UMA CARTA DE JESUS PARA VOCÊ
Carta de Jesus Cristo a _________________________________________ ,
Estas coisas diz o Filho de Deus que

Conheço

Tenho, porém contra ti

Portanto (uma advertência)

Ao vencedor darei

UMA PORTA ABERTA NO CÉU
Apocalipse 4 e 5
4.1,2 João foi convidado para ver o _____________________ no céu; a esperança dos salvos.
A primeira coisa que João viu foi um trono. Roma parecia ser invencível. Mas Deus revelou ao seu
servo, João, que os Faraós e Reis não tem supremacia. O Todo-Poderoso está no trono!
4.3 Aquele que está no trono é _______________.
O arco-íris mostra que Deus cumpre todas as suas promessas.
4.4,5 24 anciãos = 12 patriarcas do A.T. e os 12 apóstolos. Eles representam todo o __________
de Deus. As coroas são símbolos de vitória.
4.6-8 Lembre-se que João está usando palavras ______________ para descrever coisas celestiais.
O mar de vidro semelhante ao cristal separava João do Deus Poderoso e Santo.
Todos os seres; selvagens, domésticos, aves e homens; louvam o Criador sem _____________.
olhos = vigiam asas = ligeiros SANTO = separado, diferente, puro e perfeito
4.9-11 Todos estes tiram as suas _____________ diante do trono de Deus. Só Ele será louvado!
Vamos ler juntos o versículo 11!
Deus providenciou a redenção da humanidade!
5.1 Um rolo selado com 7 selos. Este livro contêm o destino da __________________________.
É um esboço do futuro. (Apocalipse é como uma peça ou filme que está sendo apresentado.)
5.2-4 Com um toque dramático um anjo forte pergunta: --Quem é ___________ de abrir o livro?
A resposta é: --Ninguém! Nem rei, nem profeta. O ser humano é fraco e incapaz.
Não podemos nos salvar. Necessitamos de um SALVADOR!
5.5-6 Só um pode abrir o rolo -- O _________ de Judá. O _____________como tinha sido morto.
Jesus morreu para comprar a nossa salvação e assegurar o nosso futuro!
A palavra "Cordeiro" se encontra 31 vezes em Apocalipse. (veja Is 53.7 e Jo 1.29 e 1 Pe 1.19)
O Cordeiro nos ensina que o caminho da vitória é o auto-sacrifício.
O Cordeiro hoje está em pé e vive! Ele venceu a morte e envia o Espírito Santo. Jo 14.26
7 chifres = todo o poder
7 olhos = todo o conhecimento
5.7-8 O Filho e o Pai estão _______________.
santos = todos os seguidores de Cristo. Rm 1.7 e 1 Co 1.2 e Fp 1.1
(A harpa e as taças de incenso são simbólicos, elas não foram usadas na igreja primitiva.)
5.9,10 Um novo ______________ -- não existia outro apropriado para esta maravilha!
Jesus é digno porque Ele deu a Sua vida por nós. Cristo entregou o reino aos Seus discípulos.
5.11-12 Todos louvam ao Cordeiro!

7 expressões _________________ o Cordeiro! Fp 2.5-11

5.13-14 O ______________ e O _________________ juntos merecem todo o nosso louvor!!!
Para uma pequena igreja, abatida e perseguida, a mensagem é que Deus não ________________
o seu povo. O mal existe mas Deus é Soberano!
Nosso futuro está seguro nas mãos do Cordeiro que morreu por nós!

APOCALIPSE 6 e 7
Em capítulo cinco, João viu um livro selado com sete selos que ninguém podia abrir.
Por que o Cordeiro é digno de abrir o livro? 5.5,9
Capítulo 6 -- O Cordeiro abre os selos.
O que viu João quando o Cordeiro abriu o primeiro selo?
Este cavaleiro branco provavelmente representa ________________________________.
Como é o segundo cavaleiro? 6.3,4
Este cavaleiro vermelho representa _____________________________ .
Qual foi a visão do terceiro selo? 6.5,6
O cavaleiro com uma balança na mão representa ______________________________ .
O que representa o quarto cavaleiro? 6.7,8
Os quatro cavaleiros significam guerra, matança, fome e morte. Roma está contra a igreja mas a
destruição não vai ser completa (“a quarta parte” v.8). Depois de Roma, os quatro cavaleiros de
Apocalipse já andaram outras vezes na história humana, perseguindo o povo de Deus.
Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, João viu os irmãos que foram mortos por causa da sua fé em
Cristo. Estes mártires pedem __________________________ . 6.10
Os mártires gritam bem alto: --Até ________________, ó Senhor não julgas os perversos?
Você já perguntou: --Até quando eu preciso suportar este problema? ou
--Por que Deus deixou isto acontecer comigo?
Muitas vezes estas perguntas não tem resposta. Mas nós temos a certeza de que na hora certa Deus
vai recompensar o seu povo fiel, e vai destruir os rebeldes e desobedientes. 20.12,13
O sexto selo mostra o juízo de Deus contra Roma e todos os inimigos de Deus.
(veja Joel 1.3 e 2.1-3,10-11)

Capítulo 7 -- A Salvação do Povo de Deus.
Os quatro ventos trazem males, mas os anjos seguram os ventos para proteger a terra e garantir o
bem-estar do povo fiel a Deus. 7.1-3
Todos os cristãos foram selados com o _______________________________ . Efésios 1.13
Deus vai proteger os filhos de Israel. A verdadeira Israel é a __________________ .
Romanos 2.28,29 e Gálatas 6.15,16
João viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, em pé diante do trono clamando:
--Ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a ________________________ .
O que significam as aflições para o seguidor de Jesus? 2 Coríntios 4.16-18
Qual vai ser o futuro de todos que são fiéis a Cristo? 7.13-17

AS SETE TROMBETAS
Apocalipse 8 e 9
Agora o Cordeiro abre o sétimo selo e revela sete anjos com as suas trombetas. Há um
_______________ antes dos juízos prestes a serem revelados. As _____________ dos
santos (cristãos) sobem à presença de Deus. Podemos ver que Deus age em resposta às nossas
súplicas. As trombetas aqui significam advertência e julgamento.
As trombetas são semelhantes às pragas que Deus mandou contra o Egito. Êxodo 7-12
8.7-12
As quatro primeiras trombetas afetam o ambiente.
A primeira envia fogo sobre a terra que queima um terço da ____________________ .
A segunda trombeta prejudicou uma terça parte do _______________ .
A terceira afetou as ____________ da terra, tornando-as amargas.
A quarta fez com que a terça parte dos corpos celestiais deixasse de _____________ a terra.
Os pecados da humanidade afetam o próprio planeta (Rm 8.19-22). Parte do juízo de Deus contra
Roma envolve catástrofes na natureza.
8.13 A águia avisa que as três últimas trombetas são piores ainda. Elas afetam não só o ambiente,
mas os próprios homens perversos.
(O evangelho traz bênçãos e ais. Lc 6.24-26)
9.1-12 Com o soar da quinta trombeta, gafanhotos-demônios saiam do abismo.
Qual foi a missão destes gafanhotos? 9.4,5
(Note como Deus protege os seus servos. 7.3)
Quando as pessoas se entregam aos maus desejos, à avareza e ao orgulho, e abandonam o caminho
de Deus, sempre levam vidas atormentadas.
O nome, Apolião, (9.11) significa ___________________________ .
9.13-21 A Sexta Trombeta
Quatro anjos são soltos para matar _____________________________ da humanidade. 9.15 Com
estes anjos vem um exército temível de vinte mil vezes dez milhares. Eles vêm do Eufrates que era
a fronteira oriental do império romano. A sexta trombeta representa a ruína indescritível que vai
cair sobre Roma com a invasão de suas fronteiras por inimigos implacáveis. (Veja como João pinta
um quadro fantástico destes cavalos. 9.17-19)
O Senhor está informando os cristãos que tais invasões não são simples acontecimentos ocorridos
por acaso na história, mas são atos de _________________ .
Mesmo nesta hora de sua ira, Deus mostra a sua misericórdia. A destruição ficou limitada a um
terço da humanidade, na esperança de que os dois terços _________________________
de suas obras más.
O pecado principal do império era a ___________________________________ . 9.20,21
O povo de Roma estava adorando o imperador em lugar de Deus verdadeiro. O ser humano sempre
será semelhante àquilo que ele adora. Por isso a imoralidade sempre anda ao lado da idolatria.
Infelizmente, os corações dos perversos ficaram tão ____________________ que não podiam mais
se arrepender.

APOCALIPSE 10 e 11
Com o soar das trombetas (Ap 8 e 9), Deus mostrou a João o impacto da ira divina contra Roma
(e todos os inimigos de Deus) pela sua pecaminosidade. Mesmo depois de receber tantos castigos,
os homens não se arrependeram dos seus pecados (9.20,21).
10.1-11
Um anjo forte desceu do _________ com um ________________ na mão.
Ele tem uma mensagem de Deus. O anjo avisa que Deus não vai _________________ . 10.6
Deus vai __________________ tudo que anunciou aos seus servos os profetas. 10.7
Explique como o livro que João comeu pode ser amargo e doce ao mesmo tempo. 10.9,10
(veja Ezequiel 2.8 - 3.3)
Qual é a responsabilidade que João tem? 10.11 e Mc 13.10

11.1-2 João recebe ordens para medir o santuário de Deus.
No Novo Testamento a palavra santuário pode representar a _________________ .
(1 Co 3.16 e 1 Pe 2.5)
Neste caso o átrio exterior e os gentios simbolizam o mundo que se acha fora do corpo de Cristo.
Eles têm 42 meses para pisar (perseguir) a cidade santa.
A igreja vai sofrer, mas só por um tempo limitado.
11.3-14 As Duas Testemunhas
Alguns interpretam as testemunhas como sendo Moisés e Elias, outros como o Antigo e o Novo
Testamento. Em 11.4, as duas testemunhas são chamadas de duas oliveiras e dois candeeiros. Em
1.20, os candeeiros já foram identificados como igrejas.
O número dois na literatura apocalíptica refere-se àquilo que foi fortalecido ou duplicado.
As duas testemunhas representam toda a igreja fiel durante o período de provação.
A missão da igreja é a _________________________ fiel e contínua do evangelho.
Quem se opõe à pregação do evangelho vai sentir a ______________ do Senhor. 11.5,6
Também existem várias interpretações da grande cidade em 11.8. Alguns pensam que é uma
referência à Jerusalém. É mais provável que seja uma referência a Roma ou ao mundo todo que
rejeitou a Deus.
Qual foi a reação dos habitantes perversos quando a besta matou as duas testemunhas? 11.10
Como é que os dois profetas “atormentaram” aos que moram sobre a terra?
Quando a igreja parece ser derrotada, depois de três dias e meio, ela se ergue das cinzas da
perseguição. Deus dá a vitória!
11.15-19 A Sétima Trombeta
Grandes vozes declaram que é o Senhor que _____________________ neste mundo. 11.15
Aqui João mostra um retrato do dia final. O furor das nações já cessou. O Senhor Deus,
Todo-Poderoso, está reinando!
Os servos de Deus vão receber _________________________ e as pessoas que praticaram o
mal serão _____________________ . 11.18
Deus está no controle da história, e a sua igreja não será destruída pelos seus inimigos!

APOCALIPSE 12 e 13
Em Apocalipse os temas principais são repetidos. Podemos ver o conflito entre o povo de Deus e seus
inimigos. Deus vai proteger a igreja e os inimigos serão derrotados.
12.1-6
Que o dragão tenta fazer?
Quem é o filho? 12.5 A mulher tem uma coroa de doze estrelas. Que significa o número 12?
(veja 21.12-14)
A mulher representa ___________________________ . 12.17
Quem é o dragão? 12.9
Podemos ver os esforços de Satanás para destruir o Messias. (Mateus 2.16 e 4.1-11 e 16.21-23)
Mas o dragão não conseguiu derrotar Jesus!
Jesus voltou ao céu (12.5) e agora o dragão está perseguindo a ______________________ mas Deus
está tomando conta dela. 12.6
12.7-12 A guerra no céu.
A luta entre o bem e o mal é um confronto cósmico entre Deus e os anjos de um lado e Satanás e o mal
do outro lado. O diabo é o tentador que se disfarça como um anjo de luz
(2 Co 11.14) e é nosso adversário que como um leão quer devorar os cristãos. (1 Pedro 5.8)
Satanás ________________ os irmãos diante de Deus (12.10), exigindo justiça, mas eles o venceram
por causa do sangue do Cordeiro. Romanos 8.33,34
O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele quer ferir o maior número possível.
12.13-18 O dragão persegue a mulher.
Como é que a mulher escapa do dragão? 12.14-16
Qual foi a promessa que Jesus fez a igreja em Mateus 16.18?
13.1-10 A Besta que Emerge do Mar.
O dragão fica em pé na praia (12.18) e aguarda a chegada da __________________ .
A besta recebe o poder e a grande autoridade do próprio _____________________ . 13.2
A besta tem sete _____________________ (13.3) que talvez representem os imperadores de Roma ou
as várias nações que se opõem ao povo de Deus.
Toda a ________________ se maravilhou com a força da besta. Ao invés de adorar a Deus (Ex 15.11)
as pessoas adoram a besta. 13.4
A besta profere __________________________ . 13.5 (O imperador Domiciano exigiu que o povo
falasse dele como dominus et deus, “Senhor e Deus”.) A besta não é o próprio Satanás, mas os homens
que são usados por ele para praticar o mal no mundo.
Mesmo tendo muito poder, a besta só pode agir durante ____________ meses. 13.5
Qual é a esperança dos discípulos de Jesus que estão sofrendo às mãos da besta? 13.10
13.11-18 A Besta que Emerge da Terra
Esta besta será chamada de “falso profeta” em 16.13 e 19.20
Ela engana as pessoas porque parece ser um ________________ mas é um aliado do dragão.
Qual é o resultado dos sinais dela? 13.14
Qual deve ser a nossa atitude com respeito de sinais? 2 Tessalonicenses 2.7-12
Os servos de Deus foram selados (7.3). O restante dos homens recebem a _____________da besta.
13.16 Os cristãos que não adoraram o imperador não podiam comprar nem vender.
Que significa o número 666? Não é nem Nero, Domiciano, o papa, Hitler, Saddam, etc.
(7 é o número perfeito e 6 é o número que fica aquém da perfeição.) 666 é a maldade.
Todos que confiam no poder humano e estão contra Deus já tem a marca da besta.

APOCALIPSE 14
O Cordeiro e Seus Anjos
O capítulo 12 mostrou que Satanás não pode derrotar Cristo nem os seus seguidores.
O capítulo 13 deixou claro quem iria ajudar Satanás em sua missão de oposição à obra de
Deus no mundo. Agora o capítulo 14 mostra o triunfo do Cordeiro e seus aliados sobre o
dragão e seus exércitos.
14.1-5 O Cordeiro e os Seus Remidos.
Quem são os 144.000? veja 7.1-10
Por que só os 144.000 podem aprender o novo cântico? 14.3
Nestes não se achou ______________ na sua boca; não tem ________________ . 14.5
Estes irmãos são “castos”. (14.4) Isto significa que são espiritualmente puros. Os 4.12 e
2 Co 11.2 Eles sofreram, mas perseveraram fiéis e o Cordeiro assegurou a vitória deles.
14.6-20 Os Anjos e Suas Mensagens.
O primeiro anjo chama todos os povos para adorar ___________________________ . 14.7
Chegou a hora do seu _________________ .
O segundo anjo avisou: --A grande Babilônia _________________________ ! 14.8
Babilônia é Roma (1 Pe 5.13) com sua idolatria e culto ao imperador, e simboliza o mundo
que rejeita o nosso Deus.
O que vai acontecer com aqueles que adoram a besta? 14.10,11
Podemos ter a certeza de que a justiça de Deus será feita? ____________ 14.12
Qual deve ser a nossa atitude hoje? 14.12
Os mortos “no Senhor” estão felizes e ___________________ de seus trabalhos. 14.13
Quem é aquele que está sentado sobre a nuvem branca? (compara com Mt 13.36-43)
O quarto anjo avisa: -- Chegou a hora de _______________ . 14.15
(A ceifa pode ser o julgamento divino sobre Roma ou o juízo final.)
Outro anjo tem uma ________________ afiada para cortar os cachos de uvas. 14.16
As uvas foram lançadas no grande lagar da ____________ de Deus. 14.19
Quando as uvas foram pisadas saiu _____________________ . 14.20
Deus julga os perversos e esmaga seus inimigos. Não é suco, mas sangue que corre do
lagar.
O número 1.600 pode ser o produto de 16 (4x4; número da terra) e 100 (10x10; número da
perfeição). Sendo assim, o juízo de Deus se estende a todos os homens em toda parte.
Roma era um império poderoso. Sabemos que a glória que foi Roma pereceu.
Qual foi a causa da queda de Roma?
Roma empenhou-se em destruir a igreja de Cristo e acabou sendo destruída por Deus.
Os discípulos que são fiéis ao Cordeiro sempre triunfam sobre Satanás e seus exércitos!

APOCALIPSE 15 e 16
As Sete Taças da Ira de Deus
Os sete selos (Ap 4-6) constituíram uma série de garantias de que a igreja seria protegida por Deus.
As sete trombetas revelaram juízos parciais contra Roma e continham a possibilidade de
arrependimento e salvação. Mas o império é tão arrogante que não se arrependeu da sua maldade. Por
isso o império será destruído pelas sete taças da ira de Deus.
15.1 Deus ___________________ totalmente aqueles que recusam arrepender-se. 9.20,21
15.2-4 João viu os cristãos que foram perseguidos mas foram fiéis a Deus e agora são os
_____________________ . 15.2 Estes louvam a Deus porque Ele é _________________ .
15.5-8 Os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do ____________________ .
A queda de Roma deve ser vista pelos seguidores de Jesus como uma resposta de Deus.
Deus só executa a sua ira depois de ter feito advertências, suplicando aos pecadores que se arrependam
e percebido que outros esforços para fazê-los mudar de atitude são inúteis. veja 2 Pedro 3.9
Ninguém podia evitar que os sete flagelos _________________________ . 15.8
16.1-21 As Sete Pragas.
Quem foi atingido pela primeira taça? 16.2
O que morreu com o derramamento da segunda taça? 16.3
Explique o versículo 6.
Compare 16.7 com 6.9,10. Por que o anjo dizia que os juízos de Deus são justos?
O que os homens fizeram quando o quarto anjo derramou a sua taça? 16.8,9
As pessoas podem aprofundar-se tanto no pecado que lhes é “impossível” arrepender-se dos seus
pecados. Hebreus 6.6
Descreva a quinta praga. 16.10,11
Note como estas pessoas são teimosas e rejeitam o caminho de Deus e do bem.
16.12-14 Os inimigos de Deus se preparam para a grande peleja. Como são feios!
Escreva aqui a terceira bem-aventurança do livro. 16.15
O que significa “e guarda as suas vestes”?
Muitas pessoas pensam que a batalha de Armagedom vai acontecer ainda. E que vai envolver Israel e
outros países numa grande guerra no Oriente Médio. Nós devemos lembrar que esta batalha em Ap 16
fica dentro do contexto do conflito entre a igreja e Roma no primeiro século. Esta guerra é mais uma
luta espiritual do que uma guerra literal. Deus e o Cordeiro vão vencer Satanás e seus aliados.
Com o derramamento da sétima taça uma grande voz disse: --___________________. 16.17
O que aconteceu com Babilônia (Roma)? 16.19
(1 talento = 50 quilos)
Os discípulos de Cristo podem ser tentados a desistir e julgar que a luta é inútil. Deus afirma que não
devem desanimar porque os adversários serão derrubados.
Roma foi devastada pelos godos no ano 410. Em 455 os vândalos saquearam a cidade. Em 476 os
germanos invadiram. O pecado arruina não só vidas mas até uma civilização.

APOCALIPSE 17 e 18
A Queda de Roma
Os capítulos 17 e 18 mostram os detalhes da queda de Roma sob a figura de uma terrível
prostitua sendo castigada por suas imoralidades.
17.1-18 A Grande Meretriz.
Quem é a grande meretriz?
17.5
17.6
17.18
Nas escrituras a prostituição é usada com freqüência como um símbolo de
_______________
e apostasia espiritual. Naum 1.14 e 3.5 e Jeremias 3.1
O que vai acontecer com a grande prostituta? 17.1
Qual é o destino da besta? 17.8
Por que a meretriz merece ser castigada? 17.4,6
As sete cabeças da besta representam os/as __________________ sobre os/as quais
Roma foi construída, e também os sete reis do império.
Qual vai ser o resultado da batalha entre Roma e seus aliados e o Cordeiro? 17.14
O julgamento de Deus contra Roma seria realizado através de outras nações. Deus usa
as pessoas para realizar os seus propósitos no mundo. 17.16,17 (chifre = poder)
18.1-8 A Babilônia caiu!
A queda de Roma era tão certa, que o anjo falou sobre a mesma como um fato realizado.
O que a voz disse ao povo de Deus? 18.4,5
Qual é a mensagem para nós quando somos tentados a ceder e desanimar?
O que é que Roma vai receber em dobro? 18.6
Compare 18.7 com Pv 16.18 e 1 Co 10.12
18.9-20 Os Lamentos.
Descreva a riqueza de Roma.
Quem lamenta a queda de Roma? Por que?

Quem não lamenta? 18.20 Deus há de fazer justiça? ___________
18.21-24 A Ruína completa de Roma.
Como vai ser a vida em Roma depois que Deus lança a sua ira contra ela?

Roma vai colher os frutos de seus pecados contra __________________ . 18.24

Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.

Hebreus 10.31

APOCALIPSE 19
A Vitória de Cristo
19.1-5 Júbilo no céu pelo julgamento de Babilônia.
Qual é a reação da multidão celestial à ruína de Roma no capítulo 18?
Que significa a palavra, “Aleluia”?
Que significa a frase: “E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos”? 19.3
Por que a prostituta (Roma) merecia ser julgada assim? 19.2 e Romanos 1.32
Com a derrota da meretriz, só Deus recebe os _______________________ . 19.5
19.6-10 O Casamento do Cordeiro.
Agora a multidão louva ao Senhor não pelo que passou mas pelo que vai acontecer.
Cristo, o noivo, vai casar com a igreja, a noiva. Mateus 25.10; 2 Coríntios 11.2; Efésios 5.25
O relacionamento entre Cristo e a igreja é amoroso, terno e muito forte.
Como é que a esposa de Cristo está vestida? 19.8
Que isto significa? veja 7.14
Cada domingo quando participamos da Ceia do Senhor antecipamos a ceia das bodas do
Cordeiro no _____________ .
Vamos nos preparar para estar com o Senhor para sempre!
O que é que os homens e os anjos têm em comum? 19.10
Só devemos adorar _________________________ . 19.10
19.11-16 O Cavaleiro.
Escreva os quatro nomes do cavaleiro.
Descreva o cavaleiro.
Quem é este cavaleiro?
O que faz o cavaleiro? 19.15
Por que a capa dele está coberta de sangue? 19.13
19.17-21 A Grande Ceia de Deus.
Quem vai comer e o que vão comer nesta ceia?
Qual é o destino da besta e do falso profeta? 19.20
Esta luta é difícil para o cavaleiro? _____________ Por que? 19.21 e 2 Tessalonicenses 2.8

Note que as batalhas em 16.14-16; 19.11-21 e 20.7-10 são três descrições de uma só
batalha; a luta entre Cristo e Seus aliados e Satanás e seus aliados.
Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou! Romanos 8.37

APOCALIPSE 20
20.1-10 A Derrota De Satanás.
Neste trecho, as palavras do Senhor estão cumpridas: --Quem perde a vida por minha causa, vai
achá-la. Mt 16.25
O que acontece com Satanás? 20.1-3
Note que Satanás está preso, mas não destruído (Marcos 3.27). Jesus venceu o diabo (1 João 3.8 e
João 16.11). Satanás está derrotado e não pode fazer tudo que quer, mas mesmo assim ele é muito
perigoso (1 Pedro 5.8).
Jesus disse: --as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16.18
Qual é o destino dos cristãos que permanecem fiéis? 20.4
Escreva aqui a bem-aventurança de 20.6.

Algumas pessoas interpretam os 1.000 anos como sendo o tempo em que Cristo vai voltar e reinar
na terra do trono de Davi em Jerusalém. Mas o reinado dos descendentes de Davi já terminou
(Jeremias 22.30). Este reinado é no céu e não na terra (em Apocalipse, os “tronos” são sempre no
céu). São os decapitados por causa da palavra de Deus, que estão reinando com Cristo!
A Bíblia só fala de ______ ressurreição corporal dos mortos. João 5.28-29
O que faz Satanás quando ele é solto? 20.7,8
Gogue e Magogue simbolizam as nações do ____________ que são reunidos numa tentativa
final para destruir a ________________________ . 20.8,9
De onde vem a salvação dos santos e da cidade querida? 20.9
Qual é o destino final do diabo? 20.10
Satanás será solto para ser derrotado para sempre. Ninguém poderá vencer o Todo-Poderoso!
Esta é uma mensagem de esperança e ânimo para todos os seguidores de Jesus.
20.11-15 O Juízo Final
Leia Mateus 25.31-33 e Atos 17.31 e 2 Coríntios 5.10 e Hebreus 9.27
A Bíblia fala de quantos julgamentos?
Quem será julgado?
Como serão julgados? veja Efésios 2.8,9
O que é o livro da vida? (Lucas 10.20 e Filipenses 4.3 e Apocalipse 3.5)
O que pode ser os outros livros? (João 12.48 e Romanos 2.16)
Cada um de nós tem que tomar uma decisão. Você vai viver com Deus ou afastado dele?
Aquele que vive sem Cristo será lançado no lago de fogo.
Os discípulos de Jesus têm que pregar o evangelho com URGÊNCIA!

APOCALIPSE 21 e 22
21.1-8 O Novo Céu e a Nova Terra.
A Nova Jerusalém é a ____________________ , a esposa do Cordeiro. 21.2
A melhor bênção no céu é que Deus __________________ com seu povo. 21.3
Faça uma relação de algumas coisas que não existem no céu. 21.4
Deus disse: --Eu sou o Alfa e o Ômega, o ____________________ e o ___________ .
A quem tem sede Deus dará de _____________ a água da vida. 21.6
Qual é o destino das pessoas que não são fiéis a Cristo? 21.8
21.9-21 A Descrição da Cidade Santa.
(Note que a palavra “Cordeiro” aparece sete vezes em 21.9 - 22.5)
É um dos anjos dos sete flagelos que mostra a cidade santa. O juízo do pecado é necessário para o
estabelecimento da cidade de Deus.
As portas da muralha têm os nomes das doze tribos de ____________________ . 21.12
Os 12 fundamentos tem os nomes dos doze _____________________ do Cordeiro. 21.14
(A igreja e Israel estão unidos como o povo de Deus.)
A cidade é um cubo perfeito de _________________ estádios (2.500 km). 21.16
Há muito espaço para todos os salvos!
O alicerce da muralha está adornado com ________ tipos de pedras preciosas.
Cada uma das portas é uma só __________________ . 21.21
A praça da cidade é de _______________ puro, como __________________ transparente.
Nunca vimos nada igual! A beleza do céu é quase indescritível.
21.22 - 22.5 A Glória do Céu.
Por que não há nenhum templo na cidade? 21.22
Qual é a iluminação da cidade? 21.23
Quem está na cidade? 21.24
Quem não pode entrar na cidade? 21.27
O que sai do trono de Deus? 22.1
Como é o fruto que se encontra na cidade? 22.2
Qual é o grande privilégio dos servos de Deus? 22.4 (Êxodo 33.20 e João 1.18)
Qual será o futuro daqueles que estão na cidade santa? 22.5
22.6-21 Palavras Finais.
Como é que os irmãos devem receber esta mensagem? Por que? 22.6,7
Por que nós não devemos adorar os anjos? 22.8,9
A volta do Senhor é certa! Ele vai retribuir a cada um segundo as suas ___________ .
Quem tem o direito de entrar na cidade santa e comer da árvore da vida? 22.14
Qual é o convite que o Espírito e a noiva estão dando? Este convite é para quem? 22.17
Podemos modificar as palavras deste livro? ____________ Por que? 22.18,19
Jesus disse: -- Certamente venho sem demora. Amém! --Vem, Senhor Jesus!

VEM, SENHOR JESUS!
7 Bem-aventuranças
Apocalipse 1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7; 22,14
Todas as pessoas procuram a felicidade. Como encontrá-la? O que diz o Senhor em Apocalipse?
1. GUARDAR A PALAVRA DE DEUS!
1.3 Aqueles que lêem, ouvem e guardam as palavras escritas neste livro.
O ensino é muito importante. O nosso comportamento é mais importante ainda!
Você está realmente feliz? A receita do Senhor é ler e observar a palavra de Deus.
22.7 Jesus está voltando! Ele vem sem demora! Você está pronto?
Feliz aquele que guarda as palavras deste livro. Você é uma destas pessoas?
22.18,19 Não podemos modificar a palavra do Senhor para fazer a nossa vontade.
O que Deus quer é o que importa!
2. VIVER COMO DEUS QUER, PRATICANDO AS BOAS OBRAS!
14.13 Felizes os que morreram no serviço de Senhor! Descansarão! Suas obras os acompanham.
O discípulo de Cristo vai sofrer neste mundo, mas todos que perseveram serão abençoados!
Vão descansar de que trabalhos? o serviço do Senhor, ganharam convertidos para Cristo.
Só o trabalho em prol de Cristo vale depois da morte.
Você pode ter certeza, o seu esforço por Jesus hoje, é importante e significativo!
16.15 Jesus vem de repente! Feliz aquele que vigia e está preparado!
A roupa é a justiça, uma vida correta que não envergonha ao Senhor.
Não podemos esfriar nem desistir.
3. RECEBER A SALVAÇÃO ETERNA!
19.9 Felizes os convidados para o casamento do Cordeiro!
A bênção não é para os ricos e poderosos e espertos. A bênção é para o povo de Deus!
20.6 Bem-aventurando aquele que tem parte na primeira ressurreição! João 14.6
Não importa ser rejeitado pelos homens. O importante é ser aprovado por Deus!
Estes vão escapar do inferno. Em Cristo nós somos sacerdotes e vamos reinar com Cristo!
Você já foi batizado em Cristo para receber o perdão dos seus pecados?
22.14 Felizes os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro!
Aqueles que confiam na cruz de Jesus, tem a certeza da vitória sobre o mal.
O que significa roupa lavada por Jesus? 1 Co 6.9-11
Onde vamos encontrar a felicidade? Somente em Cristo Jesus!
Certamente, venho sem demora! Ap 22.20
22.13 Jesus é o Alfa e o Ômega, o autor e realizador de todas as coisas.
Jesus é o Todo-Poderoso, e Ele cumprirá todas as Suas promessas!
Este livro nos mostra a verdade. Podemos ver o invisível. A verdade é que só existem 2 destinos.
22.14 Todos os batizados, lavados pelo sangue de Cristo vão estar com Deus na cidade celestial.
22.15 Mas fora ficam todos que amam e praticam a mentira.
Não há meio-termo! Tome a sua decisão hoje. Onde você quer passar a eternidade?

Há um convite para todos. 22.17
Este convite vem do próprio Espírito de Cristo: --Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso!
Este convite vem da noiva, da igreja. Ela tem a tarefa de pregar as boas notícias a toda criatura.
E aqueles que são convidados tem o privilégio de passar este convite para frente! 2 Tm 2.2
TODOS COM SEDE, VENHAM E BEBAM DE GRAÇA A ÁGUA DA VIDA!!!!
Jesus disse: --Se alguém tem sede, venha a Mim e beba! Jo 7.37
E este Jesus diz:
--Certamente, venho sem demora! Amém!
Jesus pode voltar HOJE!
Você está preparado para o encontro com Jesus?
Se não, tome as providências já. Fale com alguém hoje.
--Eu quero seguir Jesus.
--Eu quero ser perdoado pelo sangue do Cordeiro e ter a esperança de entrar na cidade
celestial!
Porque todos que foram batizados e seguem Jesus podem dizer com toda confiança:
--Vem, Senhor Jesus!
Venha reavivar, ensinar, converter, santificar e reinar na minha vida!
Volte, Senhor, para nos levar para passar toda a eternidade contigo no céu!
AMÉM! VEM, SENHOR JESUS!

