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RESUMO 

 

 Ao longo dos séculos muitos intérpretes buscaram definir a identidade dos 

vinte e quatro anciãos de Apocalipse 4:4. Como este elemento é novo na literatura 

apocalíptica e não encontra correspondência em nenhuma outra literatura do mesmo 

gênero foram sugeridas várias possibilidades de definição da identidade dos 

mesmos. As que mais se destacam são duas: seres angelicais ou redimidos pelo 

sangue de Cristo. 

 Porém, a metodologia utilizada para definir estas possibilidades interpretativas 

levanta certos questionamentos colocando em pauta a validade das interpretações. 

Devido isso, este breve estudo sugere identificar os vinte e quatro anciãos no 

contexto histórico, literário e teológico de Ap. 4-5.  

 Com este objetivo em mente, o primeiro capítulo introduz um breve estudo. O 

segundo capítulo apresenta aspectos históricos e literários do livro de Apocalipse. O 

terceiro capítulo expõe às principais interpretações na identificação dos 24 anciãos. 

O quarto capítulo define o uso da expressão presbute,rouj (anciãos) na literatura 

joanina e no quinto capítulo se identificam os vinte e quatro anciãos no contexto de 

Ap. 4-5. Finalmente, o sexto capítulo apresenta as conclusões do estudo, no qual se 

sugere que os vinte e quatro anciãos parecem ser uma ordem de seres celestiais, 

que desenvolvem uma função administrativa no templo em auxílio de Deus e do 

Cordeiro.  
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ABSTRACT 

 

Over the centuries many scholars sought to define the identity of the twenty-

four elders of Revelation 4:4. Since this is new element in apocalyptic literature and 

finds no reference on any other literature of the same genre, several possibilities 

have been suggested to define its identity. Two stand out the most: angelic beings 

and the redeemed by the blood of Christ. 

However, the methodology used to define these possible interpretations raises 

certain questions that defy the validity of the interpretations. Therefore, this brief 

study aims to identify the twenty-four elders in the historical, literal and theological 

context of Rev. 4-5. 

With this goal in mind, the first chapter presents a general introduction. The 

second chapter presents historical and literal aspects of the book of Revelation. The 

third chapter presents key interpretations in the identification of the 24 elders. The 

fourth chapter defines the use of the expression presbute,rouj (elders) in the 

Johannine literature and in the fifth chapter the twenty-four elders are identified in the 

context of Revelation 4-5. Finally, the sixth chapter presents the conclusions of the 

study, which suggests that the twenty four elders seem to be part of an order of 

celestial beings, who play an administrative role in the temple to assist God and the 

Lamb. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução ao Problema 

O termo presbu,teroj é usado amplamente em toda a Bíblia. Sendo um título de 

referência em todo o contexto judaico-cristão. Com a utilização deste termo não se 

visava à idade cronológica de uma pessoa, mas sim, a atribuição de uma qualidade 

de organização, administração e governo, bem como, de autoridade. Esta mesma 

palavra está presente na apocalítica de João, tendo como cenário a Sala do Trono 

Celestial.  

Esta nova abordagem de presbu,teroj por João não encontra paralelos em 

outras literaturas apocalípticas, e mesmo, em outras partes da Bíblia, e devido a 

esta dificuldade muitos exegetas são levados a uma análise comparativa com o AT 

chegando a conclusões excludentes. Sendo assim, esta pesquisa visará 

compreender o sentido e a natureza do termo presbu,teroj na apocalíptica de João 

para uma possível definição da identidade dos mencionados presbu,teroj.  

1.2 Delimitação do problema 

A identidade dos 24 Anciãos tem levantado inúmeras hipóteses divergentes 

por parte dos comentaristas bíblicos. Algumas sugestões buscam na mitologia dos 

povos adjacentes as respostas para sua identidade desconsiderando a descrição 

bíblica em contexto.  Por outro lado há estudos que arbitrariamente fazem 

inferências bíblicas desconsiderando uma análise exegética apurada. Estas análises 

do texto, por conseguinte não apresentam uma proposta final ou segura do tema.  

Sendo assim, buscar-se-á neste trabalho uma proposta de identificação dos 

vinte e quatro anciãos no contexto histórico, literário e teológico de Ap. 4-5.  

 

1.3 Objetivos 

 Explorar a identidade dos vinte e quatro anciãos no contexto histórico, 

literário e teológico de Ap. 4-5. 

 

1.4 Justificativa 

 A relevância deste tema se dá, como será visto no corpo deste trabalho, 

devido à dificuldade assumida e encontrada pelos teólogos em propor uma 

interpretação sobre os vinte e quatro anciãos. Fator este que tem levado a inúmeras 

suposições de sua identificação. Outro fator é que no percurso desta pesquisa não 
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foi possível encontrar um trabalho que tratasse especificamente este tema, mas é 

sempre posto como um segmento de pesquisas mais amplas, como: teses, 

comentários sobre o livro de Apocalipse, e artigos. Porém, se esse grupo é 

apresentado doze vezes em Apocalipse e, de maneira mais específica nos capítulos 

4-5, é porque eles são dignos de um estudo mais centrado dos pesquisadores 

bíblicos.   

 

1.5 Metodologia  

O método deste estudo é histórico, literário e teológico. É histórico porque 

procura explorar a identidade dos vinte e quatro anciãos no contexto original da 

escrita do livro de Apocalipse. É literário por se tratar de um estudo que utiliza como 

base a língua original do Novo Testamento, em função de sua estrutura literária, 

sintática e semântica. É teológico porque em função das evidências históricas e 

literárias, precisam-se identificar os vinte e quatro anciãos no contexto histórico, 

literário e teológico de Ap. 4-5. 

No primeiro capítulo se introduz o breve estudo. O segundo capítulo 

apresenta aspectos históricos e literários do livro de Apocalipse. O terceiro capítulo 

expõe às principais interpretações na identificação dos 24 anciãos. O quarto capítulo 

define o uso da expressão presbute,rouj (anciãos) na literatura joanina e no quinto 

capítulo se identificam os 24 anciãos no contexto de Ap. 4-5. Finalmente, o sexto 

capítulo apresenta as conclusões do estudo. 

 

1.6 Revisão Bibliográfica 

Concernente à problemática da identificação dos vinte e quatro anciãos no 

apocalipse foi elaborado muitos estudos com o objetivo de esclarecê-los. Porém, a 

maior parte deles o faz tendo como arcabouço interpretativo um cenário de juízo. 

Independente da linha interpretativa que assumem, seja preterista, futurista, 

dispensacionalista ou historicista.  

Neste aspecto Norman Gulley contribui para esta pesquisa quando elabora 

um diálogo sistemático entre os intérpretes adventistas sobre o tipo de ambiente que 

predomina nos âmbitos celestiais em Ap. 4-5. O que proporcionará esclarecimentos 

sobre esta problemática suscitada por muitos estudiosos.  



13 

 

13 

 

Em Josias Litch, Joseph Harvey Waggoner, Uriah Smith e Steven Nelson 

Haskell que desenvolveram estudos sobre todo o livro do Apocalipse, sua 

importância reside em permitir uma construção do pensamento interpretativo entre 

os estudiosos pioneiros adventistas sobre o termo presbyteros. Como eles 

relacionaram os símbolos caracterizadores desses seres celestiais.  

 Entre os intérpretes adventistas mais atuais foram considerados Francis D. 

Nichol, Edwin Richard Thiele, William H. Shea, Ranko Stefanovic, Jacques B. 

Doukhan e Henry Feyerabend. Embora Nichol não se posicione sobre a questão, 

como fazem os demais, ele lista as interpretações mais vigentes até então, e de 

forma indireta estabelece alguns elementos interpretativos sobre este quesito. 

Stefanovic parece seguir o mesmo principio interpretativo de Shea. Nesta lista se 

deve inserir C. Mervyn Maxwell, porém foi deixado por último, porque além de 

contribuir para a elaboração do pensamento entre os adventistas mais atuais sobre 

os anciãos, também contribui na área da crítica textual, embora de maneira menos 

expressiva. A maioria deles foi unânime no resultado de sua interpretação. E 

também contribuem para a reconstrução do pensamento interpretativo entre os 

estudiosos mais atuais sobre o termo “anciãos” na apocalíptica de João.  

Na seção que trata das interpretações em contestação se encontra George E. 

Ladd, que desenvolve uma teologia pré-milenialista histórica, e é crítico do 

dispensacionalismo, Robert H. Mounce, Leon Morris e David W. Lowe e outros que 

ao construírem argumentações em favor da identidade dos anciãos como seres 

angélicos, possibilitaram elementos que contribuíram para as considerações finais 

desta pesquisa. Desenvolveram comentários do livro do Apocalipse, porém se 

abordará semente os pareceres que somam a esta problemática.  

Willian de Burgh, H. A. Ironside, E. W. Hengstenberg, John P. Burke e John 

Russell Hurd fundamentavam sua interpretação em um pano de fundo de juízo no 

Trono Celestial. E muitos deles adotaram a linha dispensacionalista de 

interpretação, por isso, enfatizam o arrebatamento dos santos antes da tribulação 

que há de vir no mundo.  

Quando se trabalha com a definição de termos foi utilizado os trabalhos dos 

editores: Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich do Theological Dictionary of the New 

Testament que desempenha um estudo histórico, etimológico e gramatical do termo 

em questão; J. ROHDE do Exegetical Dictionary of the New Testament que 

desenvolve um trabalho similar. E na última parte deste trabalho foram utilizados 
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autores como Gregory M. Stevenson, que apresenta uma explanação sobre stefanoj 

(coroa) e que reunido a Kittel colaboram para um olhar mais amplo do termo, e desta 

forma poder perfazer uma interpretação mais coerente destes símbolos neste 

contexto apocalíptico. Hengstenberg contribuirá na definição das vestes brancas no 

escopo bíblico e Apocalíptico. Ele traz um parecer mais elaborado e inovador das 

vestes brancas, o que é ratificado por W. Michaelis.  

Os autores R. Dean Davis e E. W. Bullinger, embora trabalhem em Ap. 4-5 

em um panorama de juízo desenvolveram uma conclusão similar a que chegou esta 

pesquisa. Seus argumentos sobre a analogia entre o número vinte e quatro dos 

anciãos com as vinte e quatro ordens sacerdotais de 1 Cr. 24 foram consideradas. 

Davis foi mais breve em suas considerações neste aspecto. Porém, contribuição 

com respeito à conexão estabelecida entre o número vinte e quatro e o título dado a 

esses seres celestiais “anciãos” também foram considerados. Bullinger desenvolveu 

uma tipologia destes dois elementos mais elaborada o que também será tratada. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

2.1 Autoria 

 Com respeito à autoria do livro de Apocalipse é comumente aceito pelo 

eruditos a pessoa de João. A própria evidência interna do livro testifica sua autoria 

(Ap. 1:1). Mais precisamente, o autor das revelações é Deus, o Pai. Jesus Cristo e, 

seu anjo e João são agentes na transmissão dessas revelações que tinha como 

destinatários os “servos” de Deus (1:1). Neste processo João só se encarregou de 

escrevê-las.1  

 Deus é O revelador do Apocalipse. E o que Ele revela a Jesus Cristo é a 

“palavra de Deus” e o “testemunho de Jesus Cristo”. Este conteúdo é transmitido a 

João por meio do anjo (1:2). Este conteúdo é interpretado por João como “as 

palavras da profecia” que devem ser ouvidas e guardadas, “pois o tempo está 

próximo” (1:3).    

A evidência externa também aponta para João, apóstolo de Jesus Cristo, 

como seu autor. Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Hipólito e Orígenes são 

testemunhas diretas de que foi João quem escreveu o Apocalipse.2  

 

2.2 Data e Local   

A ação de Deus sempre culminará em um momento da história, seja em 

ações ou em revelações que ele faz de si mesmo. No apocalipse de João as 

revelações de Deus também culminaram em um momento histórico. Os cristãos 

neste período se achavam sob o poder do Império Romano. Neste período 

predominava a Paz Romana. O império gozava de tranquilidade. O imperador era 

adorado pelos súditos do reino. Mas, os cristãos eram monoteístas, ou seja, adorava 

o único Deus e não a Cesar.3  

No início não trazia muitas complicações, o que não é verdade com o 

decorrer do tempo, porque eles foram vistos não como ameaça religiosa, mas 

política. Assim, o império e a Igreja começaram a enfrentar uma crise relacional. Os 

reinados de dois imperadores são as possibilidades mais prováveis para este ponto 

                                                           
1
 R. E. BASS, Back to the Future, 19. 

2
 Milton S. TERRY, Biblical Apocalyptics, 253. Cf.: R. E. BASS, Back to the Future, 20. 

3
 J. R. YEATTS, Revelation, 19. 
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de crise, Nero no início dos anos sessenta, e Domiciano, em meados dos anos 

noventa. E parece ser neste episódio de perseguição de Domiciano que seja o 

contexto em que o livro de apocalipse foi escrito, ou seja, no fim do primeiro século.4  

Eusébio de Cesaréia ressalta que foi na Jurisdição de Domiciano que João foi 

levado a Ilha de Patmos onde teve as visões do Apocalipse, que segundo o relato, 

falava contra o anticristo.5 E foi somente depois da morte do Imperador Domiciano, e 

que Nerva assume o governo que os desterrados voltaram da Ilha de Patmos, e 

João foi morar em Éfeso segundo a tradição dos antigos.6 Outro fator lembrado por 

David E. Aune é que a situação histórica das sete igrejas em Roma, na Asia refletida 

Em Apocalipse 2-3 tem provido uma variedade de argumentos para a data de 

Apocalipse no período de Domiciano.7  

A evidência interna ratifica esta proposição. Em Apocalipse 1:9, o próprio 

João declara que quando ele teve as visões se encontrava na Ilha de Patmos, por 

causa da Palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Assim, segundo as evidências 

externas e internas, João teria escrito seu livro mais provavelmente na época de 

Domiciano (81-96 d. C.). Como desterrado na Ilha de Patmos qual foi o propósito da 

composição do Apocalipse? Qual o objetivo da sua origem? Este questionamento 

será o objeto de reflexão do capítulo seguinte. 

 

2.3 Propósito 

Como visto no capítulo anterior o Apocalipse foi escrito em um ambiente de 

perseguição intensa contra os cristãos, que foram se intensificando nos reinados de 

Nero e Domiciano. Esta ocorrência histórica os levou a sérias decisões, segundo J. 

R. Yeatts salienta em seu comentário, os cristãos tinham seis opções diante desta 

triste realidade: a primeira era negar ou deixar a fé; a segunda opção era mentir a 

respeito de sua fé; a terceira alternativa era lutar pela fé; a quarta escolha seria 

mudar a lei; a quinta forma seria ajustar a situação, ou seja, se acomodar com o 

                                                           
4
 Idem, 20-21. 

5
 Eusébio de CESAREIA, História Eclesiástica, III, 18, 1-3. 

 
6
 Idem, III, 20, 8-9.  

 
7
 D. E. AUNE, Word Biblical Commentary : Revelation 1-5:14, xiii. 
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mundo prevalecente; e a alternativa final era morrer pela fé. E esta foi à alternativa 

tomada pelos cristãos.8  

Mas, João é elevado em visão ao Céu (4:1). Este fato sugere no desenrolar 

escatológico de toda a profecia dois pontos de partida: a situação das sete igrejas da 

Ásia supracitada, como percebida e adereçada nas mensagens de Cristo a elas, e a 

visão da soberania de Deus no Céu. Assim, João é conduzido ao Céu para ver que 

o Trono de Deus é a realidade última por de trás de toda a aparência terrestre. Isto 

indica quão decisiva para a perspectiva teológica da revelação é a fé na soberania 

de Deus sobre todas as coisas.9 

Como sendo a morte a única escolha do cristão fiel, João, portanto, mostra 

para os cristãos que Deus está no meio de sua Igreja na terra, e cuida dela, e isto 

durante toda a história cristã neste mundo de pecado. Assim, ele intentava fortalecer 

a fé de seus irmãos em Cristo face à perseguição. Assim, ele desenhou na mente de 

sua igreja na Ásia as atrocidades de Satanás contra o povo de Deus através de 

figuras simbólicas no livro, mas também enfatizou a vitória final, o triunfo de Cristo 

na escatologia bíblica e juntamente com aqueles que permanecerem fiel à revelação 

de Deus, mesmo que o preço seja a morte (2:10).10  

E João transmitiu esta mensagem em uma estrutura e forma literária peculiar 

para que fosse compreendido pelo seu povo, mas incompreendido pelos opressores. 

Por isso o apocalipse usa figuras e imagens de coisas conhecidas de seu povo, 

retratadas em outras porções da Bíblia, maiormente no AT, a fim de que o povo 

descodificasse o livro, afinal, o livro é uma revelação, ou seja, descodificado ele traz 

o conforto e a esperança de um novo mundo que o povo necessitava.11 Como 

argumenta Gordon D. Fee:  

A preocupação maior de João é que, a despeito das aparências 
atuais, Deus está controlando a história e a igreja. E embora a igreja 
venha a experimentar sofrimento e morte, será triunfante em Cristo, 
que julgará Seus inimigos e salvará seu povo. Todas as visões 
devem ser vistas nos termos desta preocupação maior.12    

                                                           
8
 Idem, 23. 

9
 Richard BAUCKHAM, The Theology of the Book of Revelation, 31.   

 
10

 H. B. SWETE, The Apocalypse of St. John, xc-xciv. 

11
 Idem, cxxvii. 

12
 Gordon D. FEE, Entendes O Que Lês, 224. 
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 Portanto, Deus queria por meio da revelação comunicar que Ele está no 

controle da história e do que acontece com seus servos no marco do grande conflito. 

As ações soberanas de Deus testificam que nesse grande conflito Deus triunfará e 

exterminará o pecado e a morte.  

A forma literária e estrutura serão tratadas na próxima seção, pois é essencial 

para a interpretação do apocalipse, e assim, Apocalipse 4:4. 

 

2.4 Estrutura e Forma Literária  

Para se desenvolver uma interpretação mais acurada do livro de Apocalipse, 

faz-se necessário primeiramente, como designa a tarefa hermenêutica, a 

identificação do tipo literário usado por João ao escrever seu livro. Pois, cada tipo 

literário exige uma maneira específica para se exercer uma exegese mais fina do 

texto.   

Mas, a forma literária utilizada por João para escrever o apocalipse é hoje 

muito questionada. Devido à variedade de sugestões oferecidas pelos estudiosos 

modernos, como: drama, mitologia, carta, epístola, apocalíptica e uma mescla de 

todas estas categorizações. Questão que levou a Gregory L. Linton desenvolver um 

artigo que tratasse desta problemática.13  

Em seu artigo, ele expõe um projeto realizado pelo Apocalypse Group of the 

SBL Genres Project, a fim de caracterizar a que espécie de gênero literário pertence 

o Apocalipse de João. Os procedimentos adotados cobriram todos os apocalipses 

de 250 a. C. a 250 d. C. que seguiram o padrão categorizado por estudiosos 

modernos como apocalipses. Listaram suas formas e conteúdos. Os traços 

encontrados em muitas daquelas obras estavam incluídas na definição de 

Apocalipse que foram publicadas em Semeia 14. Segundo este artigo seria: uma 

literatura revelatória com um arcabouço narrativo, e que seja uma revelação 

mediada por um ser de outro mundo para um receptor humano, revelando uma 

realidade transcendente, mas que é também temporal, na medida em que considera 

a salvação escatológica, e espacial, na medida em que isto envolve outro mundo 

sobrenatural.14     

                                                           
13

 Gregory L. LINTON, Reading the Apocalypse as Apocalypse, 39. 
 
14

 Idem, 34. 
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Os resultados deste projeto evidencia que o gênero literário de João em seu 

apocalipse é único, dessemelhante de tudo o que já foi escrito antes dele. Embora, 

ele tivesse uma compreensão do gênero apocalíptico, João teria extrapolado os 

limites do mesmo. Desta forma, seus escritos divergem dos escritos prévios e 

similares trazendo algo novo e diferente.15  

Fee afirma que o próprio nome do livro “Apocalipse” sugere o tipo de literatura 

que foi empregada, e em seguida ele enumera os elementos que caracterizam tal 

emprego literário: 1. A busca por um julgamento e a salvação de Deus no futuro e 

iminente. Esta característica denota, portanto, o seu florescer em meio às 

perseguições e em tempos de grande opressão. Assim, os apocalipsistas 

esperavam ansiosamente quando Deus terminaria com o monopólio do mal e traria 

a justiça devida ao seu povo. 2. São designados como oráculos de Javé aos 

profetas, os quais tinham a incumbência de registrar o que era falado. 3. A forma de 

transmissão destes oráculos se dava por sonhos e visões e eram descritos em 

caráter enigmático, ou seja, linguagem simbólica, com sentidos ocultos. 4. A 

linguagem era repleta de fantasias irreais, metafóricas, bem como em sua 

associação ao supranatural.16  

Sendo assim, e embora muitos estudiosos divergissem quanto ao gênero 

literário do Apocalipse, há um consenso que diante de tantas formas literárias, a 

apocalíptica é primária no livro, mas de forma mesclada com outros gêneros. Esta 

mistura de gêneros é devido à preocupação do profeta em desenvolver suas 

mensagens em forma de carta para as igrejas, ou seja, o propósito de uma 

comunicação em epístola. Como evidência de uma natureza apocalíptica. 

A literatura apocalítica é realizada com  

descrições extravasadas em linguagem altamente simbólica e 
visionária, que fala sobre o fim da era presente, ante o 
estabelecimento do reino de Deus à face da terra. O propósito dos 
autores dos apocalipses era o de encorajar o povo judeu a suportar 
as perseguições, até que se inaugurasse o reino messiânico, em um 
futuro próximo. Quando essa esperança não chegou a materializar, 
cessou a publicação de obras de natureza apocalíptica.17 
 

                                                           
15

 Idem, 35. 
 
16

 Gordon D. FEE, op. cit., 218-220. 
 
17

 Robert Horton GUNDRY, Panorama do Novo Testamento, 91-92.  
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Sabendo que o gênero literário do livro é apocalíptico, Aune coloca a 

intertextualidade como fundamentação central para a produção e compreensão do 

texto. Ou seja, um texto composto ou construído com referências de partes de 

outros textos, um fenômeno que pode abordar nos níveis da palavra, da frase e 

sentenças, mas que torna evidente em paralelismos ou analogias na constituição da 

unidade literária de outros textos.18  

Segundo o autor há três tipos de intertextualidade que são precursores com 

que o Apocalipse de João pode ser lido, portanto são muito significativos: alusões ao 

Velho Testamento, que segundo a edição mais recente da Nestle-Aland Greek Text 

são 734 citações ou alusões. Outro, de maneira mais complexa em que o Antigo 

Testamento funciona como um intertexto do Apocalipse é na reaplicação das 

estruturas encontradas em várias composições do AT. Uma segunda maneira é o 

artigo definido anafórico, ou seja, o uso de pessoas já familiares e coisas 

desenhadas da reserva de imagens apocalípticas que são introduzidas à primeira 

vez com o artigo definido. Por último são as formas de unidades literárias 

constituintes, ou seja, constituições de unidades literárias que se correlacionam com 

outros textos.19  

A questão é que o Novo Testamento e, assim, o Apocalipse está saturado 

com usos do AT. Sendo assim, o Apocalipse não pode ser compreendido sem 

contínua referência ao AT, pois está completamente plugada dentro da atmosfera 

das escrituras hebraicas.20 Pode-se dizer que o livro é um perfeito mosaico das 

passagens do Antigo Testamento.21 Pois, o livro busca, absolutamente, nas 

memórias, nos incidentes, no pensamento e na linguagem do passado. Portanto, O 

uso corrente da linguagem do Antigo Testamento é a maior chave para revelar os 

símbolos do livro.22   

Aune sugere uma estrutura interessante da perícope (4:1-6:17) onde aparece 

o objeto de estudo desta dissertação (Ap. 4:4): 

                                                           
18

 David E. AUNE, Apocalypse Renewed, 43. 
 
19

 Idem, 45. 
 
20

 Jon PAULIEN, Allusions, Exegetical Method, and the Interpretation of Revelation 8:7-12, 12-13. 
 
21

 William MILLIGAN, Lectures on The Apocalypse, 76. 
 
22

 PAULIEN, op. cit., 14. 
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1. Em 4:1-11 é relatada a visão de Deus entronizado e a liturgia angélica na 

sala da corte celestial.  

2. Em 5:1-14 é a figura do cordeiro; 

3. Em 6:1-17 quando os selos são abertos.23 

Porém, o desconhecimento do gênero literário que compõe o Apocalipse 

pelos interpretes da apocalíptica de João tem levado muitos a sugerirem uma 

interpretação dissociada do corpo textual da Bíblia, aplicada pela intertextualidade, 

ou seja, correlações do apocalipse com o todo da Bíblia, mas principalmente com o 

AT. Este fato resultou em inúmeras interpretações do Apocalipse e principalmente 

dos vinte e quatro anciãos. Questão que trataremos no capítulo seguinte.   
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 Idem, 52-53.  
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3. ABORDAGENS INTERPRETATIVAS DOS VINTE E QUATRO ANCIÃOS 

3.1 Introdução 

O livro do Apocalipse é de natureza apocalíptica, como foi esboçado na 

introdução desta obra, trazendo elementos obscuros a nossa compreensão, pois é 

recheado de simbolismos que demanda atenção. Símbolos antropomórficos e outros 

disformes, mas também apresenta elementos conhecidos à realidade judaica, como 

os anciãos, porém desconhecidos na abordagem celestial, como o faz João.  

Essa nova utilização do termo presbu,teroj dentro da estrutura literária da 

apocalíptica de João desenvolveu um enigma na mente dos estudiosos que tem sido 

impulsionados há sugerirem uma gama de interpretações sobre a identidade dos 

vinte e quatro anciãos. A despeito da grande quantidade de interpretações, não se 

alcançou um consenso razoável de sua identidade.  

Alguns intérpretes indicam três linhas de interpretação24 mediante o qual o 

texto pode ser abordado, outros, quatro25 e, até sete interpretações ou mais a 

respeito da identidade dos 24 anciãos26 são elencadas. Antes de fazermos uma 

análise exegética do texto de Apocalipse 4:4, faremos uma breve introdução das 

possíveis interpretações vigentes e, posteriormente a isso, o modo como o texto foi 

interpretado no meio Adventista e, por fim, será dada uma sugestão para a 

identidade deste grupo tão especial no Apocalipse de João. 

 

3.2 Interpretações Recorrentes 

Neste capítulo serão apresentadas algumas interpretações sugestivas dos 

vinte e quatro anciãos no Apocalipse, como segue: 

1. Seres Angelicais: esta interpretação sustenta que são anjos que ministram 

louvores e adoração diante de Deus. Estes anjos são para alguns os que guardam e 

protegem todos os filhos de Deus e que, por conseguinte, os representam no céu27.      

                                                           
24

 Dwight J. PENTECOST, Manual de Escatologia, 276. 
 
25

 Russel Norman CHAMPLIN, O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, 442. 
 
26

 David E. AUNE, WBC, 288. 
  
27

 Idem, 290; cf. Dwight J. PENTECOST, Manual de Escatologia, 276. Alan JOHNSON, Revalation: in 
Frank E. GAEBELEIN [ed.] The Expositor`s Bible Commentary. Grand Rapids, MI: Zondervan 
Publishing House,1981, v. 12, 463; L. RYKEN, Dictionary of Biblical Imagery, 52. 
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2. A divisão dos turnos dos Levitas: para alguns os vinte e quatro anciões são 

uma alusão à divisão de turnos dos levitas que se ocupavam dos deveres do templo 

(1Cr. 24:3-18).28 

3. Divisão de músicos do templo: os descendentes de Levi que cuidavam da 

música do templo eram divididos assim como os sacerdotes, em vinte e quatro 

turnos (1Cr. 25:1-31).29 

4. Representantes de Israel e da Igreja: uma combinação entre os doze 

patriarcas (filhos de Jacó) e os doze apóstolos de Cristo. A interpretação neste 

sentido é dada pela soma dos doze patriarcas e doze apóstolos30 resultando em 

vinte e quatro. Esta é a linha de interpretação que mais alcançaram adeptos. 

  5. Mártires: aqui todos os “cristãos, que selaram sua fé através do martírio e, 

que agora [estão] glorificados e participando da exaltada vida celestial”.31 

6. Os santos do AT: são figuras transformadas do antigo pacto, anciãos 

sábios do antigo Israel.32 

7. Figuras da mitologia astral: para alguns comentaristas João estaria fazendo 

uso da astrologia babilônica que afirmava existirem estrelas aos quais doze estavam 

ao norte e doze ao sul. Estas estrelas seriam juízes dos vivos e dos mortos.33 

8. Grupo seleto de arrebatados: aqueles que foram arrebatados antes da 

tribulação compõe este grupo da visão de João no Santuário Celestial.34 

As interpretações mencionadas revelam a grande dificuldade em se identificar 

os vinte e quatro anciãos mencionados em Apocalipse 4:4. Algumas interpretações, 

como observados à cima, buscam compreender o texto a luz da cultura adjacente, 

outras através de possíveis paralelos existentes nas escrituras que em certo sentido 

às vezes não possuem uma conexão congruente com o contexto em que os vinte e 

quatro anciãos estão inseridos em Apocalipse. Quanto à Teologia Adventista pode-

                                                           
28

 Russel Norman CHAMPLIN, op. cit., 442. 
 
29

 David AUNE, WBC, 289. 
 
30

 Dwight J. PENTECOST, Manual de Escatologia, 277.   
 
31

 David AUNE, WBC, 290. 
 
32

 Idem. 
 
33

 Russel S. MORTON, A History of Religion Analyses of Revelation 4-5.  
 
34

 John P. BURKE, The Identity of the Twenty-Four Elders,18-28. 
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se observar uma harmonia de pensamento quanto ao tema e, portanto, merece um 

capítulo que considera seu desenvolvimento desde os primórdios até os teólogos 

mais atuais. 

3.3 Interpretações Entre os Adventistas 

Nos primórdios, entre os intérpretes adventistas: Litch, Waggoner, Smith e 

Haskell já desenvolviam uma interpretação dos vinte e quatro anciãos.35 Aludiam 

que a veste branca e a coroa de ouro eram elementos identificadores daqueles 

quem levaram uma vida em conflito direto contra o pecado e que o venceu somente 

pelos méritos de Cristo. Suas conclusões eram similares, os anciãos representavam 

os redimidos de toda terra. Somente a linha de seus pensamentos que sofreram 

pequenas nuance.  

Litch estabeleceu uma analogia com os turnos sacerdotais de 1 Cr. 24 que, 

segundo ele, eram típicos dos ministros que auxiliam a Cristo no Santuário Celestial, 

assim, os anciãos são tipificados pelos doze patriarcas e os doze apóstolos.36 

Waggoner adiciona o fato de que as taças cheias de incenso são as orações dos 

santos e que revela o caráter funcional de assistentes de Jesus Cristo em seu 

ministério Sumo-Sacerdotal Celestial.37  

Smith assegura que o cântico ao cordeiro em Apocalipse 5:9-10 é cantado 

pelos redimidos, e o seu conteúdo declara que Jesus os comprou com seu sangue 

para serem sacerdotes de Deus, e foram comprados de todos os povos da terra, 

evidenciando, assim, sua identidade. Ele, portanto, estabelece uma ligação textual 

entre Mt. 27:52-53, onde Mateus apresenta a ressurreição dos redimidos juntamente 

com Cristo e, Efésios 4:8, onde Paulo trata da Ascensão de redimidos com Ap. 4:4 

que trata da visão de João daqueles que já estão glorificados no Céu.38 Haskell em 

três publicações diferentes ratifica esta posição.39  

                                                           
35

 Josiah LITCH, The Probability of the Second coming of Chrsit About A. D. 1843, 136; J. H. 
WAGGONER, Thoughts on the Revelation: chapter IV The Heavenly Sanctuary, 29. Uriah SMITH, 
Daniel and the Revelation, 416; Steven Nelson HASKELL, The Story of the Seer of Patmos, 96. 
 
36

 Josiah LITCH, The Probability of the Second coming of Chrsit About A. D. 1843, 136.  
 
37

 J. H. WAGGONER, Thoughts on the Revelation: chapter IV The Heavenly Sanctuary, 29.   
 
38

 Uriah SMITH, Daniel and the Revelation, 416. 
 
39

 Sua primeira declaração se deu em 1905 em sua publicação: Steven Nelson HASKELL, The Story 
of the Seer of Patmos, 96, nove depois ele ratifica sua posição em outra obra: The Cross and its 
Shadow, 80 e, por último, se deu cinco depois: Bible Handbook, 48-49. 
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Entre os intérpretes adventistas mais atuais foram mencionados Nichol, 

Richard Fredericks, Thiele, Maxwell, Shea, Ranko Stefanovic, Jacques B. Doukan e 

Feyerabend que exceto Maxwell, também são concordes sobre a identidade dos 

anciãos como sendo os redimidos. A linha de raciocínio desses estudiosos é 

equivalente à lógica já desenvolvida pelos seus antecessores com algumas 

variantes na construção da argumentação bíblica.40 

Nichol afirma que a cena faz recordar Is. 24:23: “A lua se envergonhará, e o 

sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em 

Jerusalém; perante os seus anciãos haverá glória”. O fato de que esses anciãos 

estão vestidos com vestes brancas podem simbolizar a justiça de Cristo, e o de 

terem sobre suas cabeças uma coroa de ouro pode ser um emblema de vitória sobre 

o pecado que induziram a muitos interpretes a apontarem uma representação de 

homens redimidos.41  

Embora Nichol não apresente uma posição sobre a temática, ele prefere, ao 

invés disso, apresentar uma descrição das interpretações mais adequadas 

assumidas pelos estudiosos quanto o assunto. E com respeito à descrição do trono 

celestial dos capítulos 4 e 5, ele argumenta que deve ser colocado em um tempo 

antes que comece a acontecer os eventos dos sete selos. Se assim for, então os 

vinte e quatro anciãos, sendo seres humanos, necessariamente já estavam no céu 

nos dias de João. Ele reconhece que esses seres humanos, entre os estudiosos 

adventistas, são os santos que se levantaram de suas tumbas na ocasião da 

ressurreição de Cristo (Mt. 27: 52-53), mas, entende-se que a ressurreição principal 

ainda se acha no futuro (1 Ts 4: 16). Portanto, é exposto que a presença de seres 

humanos no céu não pode tomar-se como uma evidência de que a ressurreição de 

todos os redimidos preceda os acontecimentos descritos nos selos.42 

                                                           
40

 Ambos utilizavam os símbolos: vestes brancas e coroa de ouro com a mesma representação. As 
vestes brancas simbolizando a justiça dos santos e a coroa de ouro como emblema de vitória sobre o 
pecado. Também estabeleceram uma conexão entre os textos de Mt. 27:52-53 (Ressurreição), Ef. 4:8 
(Ascensão) e Ap. 4:4 (glorificação). Francis D. NICHOL, The Seventh-Day Adventist Bible 
Commentary, 767; Richard FREDERICKS, A Sequential Study of Revelation 1-14, 154-155; Edwin 
Richard THIELE, Outline Studies in Revelation, 292; Marvyn MAXWELL, Uma Nova Era Segundo as 
Profecias do Apocalipse, 154; William H. SHEA, The Cultic Calendar for the Introductory Sanctuary 
Scenes of Revelation, 123; Ranko STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 185; Jacques B. 
DOUKHAN, Secrets of Revelation,  52 e 53; Henry FEYERABEND, Apocalipse Verso por Verso, 35. 
 
41

 Francis D. NICHOL, The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, 767. 
 
42

 Idem. 
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Esses anciãos seriam a figura da manifestação mais elevada de glória dos 

santos ressurretos glorificados. São puros e santos, com trajes brancos que é a 

justiça de Cristo e estão estabelecidos no lar, assentados como conselheiros reais 

do Todo Poderoso.43 O que confirma esta declaração é o nome πρεσβute,ρος nunca 

usado para anjos, mas somente para homens no NT, e neste caso, também àqueles 

que se sentam em tronos, seres que são divergentes dos quatro seres viventes que 

são outra ordem de anjos (4:6-7).44  

Prosseguindo em sua linha de pensamento Shea demonstra que há um 

propósito em que o número desses seres celestiais seja vinte e quatro, em vez de 

um, ou dois ou setenta. Este fato conecta esta cena com o número dos turnos 

sacerdotais que serviam no Templo. Havia vinte e quatro turnos sacerdotais. Cada 

turno servia uma semana na primeira metade do ano e uma semana na segunda 

metade. Assim, junto com todos os outros homens de Israel, todos os vinte e quatro 

turnos atendiam a três festas anuais: a Páscoa, o Pentecoste e a Festa dos 

Tabernáculos. Este era o respectivo serviço para o ano levítico. Apocalipse 4, 

portanto, não é um turno sacerdotal em atuação, mas todos os vinte e quatro turnos. 

Isto acontecia somente três vezes no ano, a saber, nos festivais da Páscoa, do 

Pentecoste e dos Tabernáculos. Uma vez que este é o primeiro festival de adoração 

em Apocalipse, conclui-se, portanto, que é a festa da Páscoa. Esta cena de 

adoração com os representantes dos vinte e quatro turnos sacerdotais servindo no 

templo identificava o primeiro grande festival do calendário religioso, a adoração 

pascoal.45 

O número vinte e quatro para Stefanovic está em conexão com a Nova 

Jerusalém, uma vez que vinte e quatro é duas vezes doze, sendo que doze são os 

portões da Nova Jerusalém que são nomeados como as doze tribos de Israel, e 

doze são os fundamentos dos muros que são nomeados como os doze apóstolos, 

porque segundo ele, o princípio é semelhante ao grupo dos 144.000, onde são doze 

vezes doze vezes mil. E vinculado a este dado estão os vinte e quatro turnos 

sacerdotais no Templo do Antigo Testamento (1 Cr. 24:4-19). Ali eles são chamados 

de oficiadores de Deus (24:5), e como tais, eles são constantemente envolvidos na 
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 Cf. Edwin Richard THIELE, Outline Studies in Revelation, 292. 
  
44

 William H. SHEA, The Cultic Calendar for the Introductory Sanctuary Scenes of Revelation, 123. 
 
45

 Idem, 127. 
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adoração e na apresentação das orações dos santos a Deus (Ap. 5:8), que é uma 

obra sacerdotal.46 

A referência em Ap. 4:4 de que os vinte e quatro anciãos estão assentados no 

trono remonta à promessa feita aos vencedores na Igreja de Laodiceia, Ao 

vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e 

me sentei com meu Pai no seu trono (Ap. 3:21).47 

Para Maxwell o termo em discussão deve ser analisado com mais prudência 

e, jamais ser dogmático. Ele comenta que apesar de o termo trazer a memória os 

vinte e quatro turnos dos sacerdotes instituídos pelo rei Davi (1 Cr. 24) uma relação 

completa entre os dois é impraticável. Ele pondera sobre A King James Version que 

apresenta os vinte e quatro anciãos como dizendo: Com teu sangue nos compraste 

para Deus... e para o nosso Deus nos constituíste... sacerdotes (Ap. 5: 9,10).48  

Na visão de Maxwell essa versão levou muitos a relacionarem os anciãos 

como aqueles que ressurgiram com Cristo. Contudo, a melhor tradução para o texto 

seria como apresentado pela Almeida Revista e atualizada: Com teu sangue os 

compraste para Deus... e para o nosso Deus os constituíste sacerdotes (Ap. 

5:9,10).49  

Como se pode observar entre os estudiosos adventistas há um consenso de 

que os anciãos são seres humanos ressurretos nos céu. Tal conclusão se baseia 

nos seguintes argumentos: os elementos a) vestes brancas: um traje de vitória, pois 

simboliza a justiça de Cristo; b) coroas de ouro: emblema de vitória sobre o pecado; 

c) trono: que é a promessa feita aos santos que vencessem o pecado em sua luta 

terrena (Ap. 3:21). Disto posto, os autores adventistas fazem a harmonização de três 

textos fundamentais para sua argumentação: Ap. 5:8-10, Ef. 4:8 e Mt. 27:52,53, 

declarando que em Mateus é apresentada a ressurreição, em Efésios, a ascensão e, 

em Apocalipse o seu estado celestial de glorificados. E os turnos sacerdotais, 

perfazem o pano de fundo para os doze patriarcas e os doze apóstolos, sendo os 

representantes de todo o povo de Deus, tanto da antiga convenção como da nova. 

Desta forma, o texto nunca se refere a anjos, mas a homens. 
                                                           
46

 Ranko STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 185-186. 
 
47

 Jacques B. DOUKHAN, Secrets of Revelation,  52 e 53. 
 
48

 C. Marvyn MAXWELL, op. cit., 154. 
 
49

 Idem. 
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No capítulo seguinte será dedicado um espaço considerável para se avaliar os 

argumentos teológicos sobre esta temática entre outros intérpretes, e qual foi o 

caminho trilhado para as suas implicações interpretativas e os resultados em que 

chegaram os autores analisados. 

 

3.4 Interpretações em Contestação 

Como foi estudado no capítulo que trata das interpretações recorrentes há 

várias propostas para a possível identidade dos vinte e quatro anciãos. Porém, 

foram colocadas suscintamente, sem especificações dos caminhos argumentativos e 

hermenêuticos utilizados, o que se fará neste capítulo, onde se analisarão as formas 

de interpretações mais utilizadas e aceitas pelos estudiosos. 

  

3.4.1 Identidade de Difícil Interpretação 

Há um consenso assumido pelos interpretes utilizados no escopo desta 

pesquisa sobre a dificuldade de se precisar uma interpretação do texto de Ap. 4:4, 

mais particularmente, a identidade dos anciãos, figura muito enigmática dentro da 

apocalíptica de João. Pois, diante de tantos apocalipses encontrados entre 200 a. C. 

e 200 d. C. só João apresenta esta figura dentro de uma estrutura apocalíptica 

realçando sua problemática, ou seja, uma impossível correlação com outras partes 

das escrituras, a fim de precisar sua identidade.  

Diante disto, para Aune o autor parece assumir que essas figuras são 

desconhecidas para seus leitores, pois não existem paralelos na literatura 

apocalíptica para tal grupo celestial. No AT o termo para anciãos é  זקן (zāqēn) que é 

traduzido pelo termo grego πρεσβύτερος. Existem dois grupos de passagens em que 

um grupo de anciãos é representado diante de Yahweh: 1. Is. 24:23, que descreve 

um evento escatológico e em 2. Ex. 24:9–10, a narrativa dos setenta anciãos que 

acompanharam a Moisés subir no Monte Sinai onde eles tiveram uma visão de 

Deus. O autor deve ter derivado suas concepções dos vinte e quatro anciãos ao 

redor do trono celestial de Deus dessas duas passagens, ou pode pelo menos estar 

aludindo a elas. No Israel Antigo o termo ancião era usado como uma designação 

para a autoridade e liderança em vários grupos sociais, incluindo famílias, clãs, 

tribos e cidades.50   
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Para Ben Wither os vinte e quatro anciãos poderiam ser algumas das 

seguintes sugestões: 1) uma figura angélica, possivelmente um séquito celestial de 

Deus; 2) os santos nos céus; 3) os doze apóstolos e os doze patriarcas; 4) 

representações/espíritos angélicos da igreja no céu; 5) o povo de Deus, ambos: 

judeus e gentios (2 vezes 12). Assim, a imagem representaria toda a igreja; 6) o 

número vinte e quatro representa as horas do dia, a qual está sendo oferecido a 

Deus uma série de louvor. Qualquer que seja a identificação dos vinte e quatro 

anciãos, sua função no drama é secundário, por que tudo que eles fazem no livro é 

cair e adorar a Deus ou tocar a harpa, sendo assim, colaboradores para a adoração 

celestial. Uma coisa é certa: não se conhece paralelo para esses vinte e quatro 

anciãos em outras literaturas apocalípticas judaicas, consequentemente, este é um 

novo e importante elemento na visão joanina. 51 

Ou seja, para Aune e Whiter há várias possibilidades para a identidade dos 

vinte e quatro anciãos, mas pela carência de correlações em outras porções da 

Bíblia fica difícil para o exegeta bíblico propor um parecer interpretativo desse grupo 

de seres apocalípticos e celestiais. Devido a isso, eles preferem não sugerir uma 

identificação, mas expor o que já foi alcançado por outros exegetas. 

 

3.4.2 Identidade como Seres Angelicais 

Em face deste desafio hermenêutico há teólogos que identificam este grupo 

celestial como seres angelicais.52 Eles seriam executores no domínio do universo de 

Deus. Possuem vestes brancas que são típicas dos anjos (Jo. 20:12; Mt. 28:3; At. 

1:10; Mr. 16:5) e, em Cl. 1:16 Paulo faz referência a estas hierarquias de anjos: 

tronos, principados e potestades (Rm. 8:38; Ef. 3:10). 53 

Um aspecto importante é que Deus no AT muitas vezes é colocado em 

concílio celestial rodeado por seres celestiais (Sl. 89:7; Is. 24:23; 1 Rs. 22:19; Ex. 
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 George Eldon LADD, A Commentary on The Revelation of John, 73-75; Robert H. MOUNCE, The 
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Richard BAUCKHAM, The Theology of the Book Revelation, 33-34; David W. LOWE, Earthquake 
Resurrection, 160-161; J. HAYS, J. Scott DUVALL, C. Marvin PATE, Dictionary of Biblical Prophecy 
and End Times, 116. 
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24:11). O número vinte e quatro parece ter uma derivação das vinte e quatro ordens 

sacerdotais levíticas de 1 Cr. 24. Os capítulos 7:9-11 e 19:1-4 parecem apoiar esta 

conclusão, por que apresenta uma multidão de salvos inumerável e em seguida 

expõe em distinção uma variedade de ordens de seres angélicos: os anjos, os 

quatro seres viventes e os anciãos.54 

As razões contextuais e literárias para descartar a interpretação que vê os 

anciãos como redimidos glorificados no Céu são: a) estão muito ligados aos seres 

viventes; b) adoram em conjunto o cordeiro e oferece taças de ouro cheias de 

incenso; c) em 8:3, um ser angélico faz uma tarefa semelhante ao ancião, que é a 

mediação, conduzindo as orações dos santos ao Trono do Altíssimo; d) João se 

dirige a um dos anciãos com o título de Senhor, que era inadequado para um ser 

humano; e) na análise gramatical da King James Version, mais comumente usado 

pelos estudiosos, se verificou uma interpretação divergente dos manuscritos mais 

confiáveis grego. O problema está com a partícula “nos”, que identificaria os vinte e 

quatro anciãos como os redimidos comprados pelo sangue de Cristo, mas que nos 

manuscritos gregos está disposto como “os” comprastes. Por conseguinte, os que 

foram comprados pelo sangue de Cristo é um grupo divergente dos anciãos. O que 

é ratificado em 14:3.55 

Em Ap. 5:9-10 enfatiza que os vinte e quatro anciãos se colocam a aparte dos 

comprados pelo sangue de Cristo. E a correlação com os vinte e quatro turnos 

sacerdotais ou ordens levíticas os coloca em dupla função: real e sacerdotal, mas 

que executam, além disso, uma função judicial.56 

Esses anjos também podem ser chamados de anciãos com base em Is. 

24:23. Eles representariam a adoração no Céu de que a adoração na terra é a 

melhor cópia. Esses seres angélicos seriam representativos celestiais de todo o 

corpo de fieis57, os guardiões do trono de Deus. E que juntos, adoram e louvam a 

Deus incessantemente. Pois, Ele é o Criador e Senhor do universo e está sempre no 

controle do mesmo.58   
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Ainda com respeito ao desenvolvimento da cena da Sala do Trono Celestial, 

ela pode ser vista em um panorama cúltico político. Este panorama exibe duas 

imagens: a cúltica e a política. A imagem cúltica é vista nas descrições similares ao 

do Santuário Terrestre, levando-o a categorizar a cena como ocorrendo no Santuário 

Celestial. Neste ambiente, os quatro seres viventes formam o corpo de agentes 

neste processo de adoração. Os elementos para uma imagem política são 

encontrados na narrativa de que Deus é o governador soberano do Universo e, 

neste processo ele conta com os vinte e quatro anciãos para auxiliá-Lo no seu 

governo universal e em apoio a Ele. Por isso, sentam em tronos e vestem coroas, 

pois são os atavios de quem governa na administração do mundo. A ocorrência de 

deporem suas coroas diante do trono denota o reconhecimento de que o poder 

supremo procede de Deus unicamente, e cujo poder obtido é derivado deste poder 

sempiterno. Assim esses seres angelicais compunham o concílio divino (Is. 24:23; 

Dn. 7:9; 2 Enoque 4:1; T. Levi 3:8).59 

A interpretação como redimidos deve ser desacreditada por três pontos: 

primeiro, os doze apóstolos julgariam durante o milênio, quando Satanás seria preso 

e, enquanto Cristo reina de Jerusalém após a batalha no Vale de Megido. Assim, 

tudo se torna claro nas palavras de Jesus sobre “a era em que todas as coisas serão 

renovadas”, e em Lucas, pela declaração “em meu reino”. Segundo, existem pelo 

menos três versos que declaram o perdão dos pecados para aqueles quem viveram 

sob a antiga aliança, que foi tornado possível pelo sangue de Cristo na cruz. Assim, 

não havia a necessidade dos discípulos julgarem as tribos de Israel, como pensam 

muitos interpretes (Rm. 3:25; Hb. 9:15; 11:40); e último, os doze apóstolos são 

positivamente identificados em Apocalipse 21:14, referente as doze fundações do 

muro da cidade e sobre os quais foram postos os nomes dos doze apóstolos do 

cordeiro. Assim, os doze apóstolos é um grupo bem referido em Ap. 21, mas a 

porção que apresenta os anciãos é precedente. Os dois grupos, portanto, são 

colocados separadamente na Revelação, justamente, porque eles são diferentes em 

sua identidade.60 

Mas há um esclarecimento na analogia com as vinte e quatro divisões 

sacerdotais efetivadas por Davi do sacerdócio sob os filhos de Arão em 1 Cr. 24: 
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Eleazar e Itamar. Eles davam suporte ao Sumo Sacerdote no templo. O sacerdócio 

levítico e o templo era um modelo do que está no Céu. Mas, a escritura é clara em 

declarar a existência de um novo e melhor sacerdócio (Hb. 7:11, 15-16, 22; 8:6-7), 

contrastando o sacerdócio de Jesus ao dos levitas.61   

O sacerdócio levítico se enquadra no sacerdócio de Arão e o sacerdócio de 

Cristo no sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior e que 

perdura para sempre. Foi no batismo de Jesus, na morte e na ascensão que ocorreu 

a transferência de sacerdócio. Esta transferência tornou-se válida pelo cumprimento 

das exigências requeridas para este objetivo: João Batista era da linhagem do 

sacerdócio de Arão (porque Zacarias, seu pai, era de Abias, e Izabel, sua mãe, era 

das filhas de Arão – Lc 1:5). Assim, estava ali um dignitário do sacerdócio Araónico. 

Também se fazia necessário alguns elementos para o estabelecimento de um 

sacerdote: a presença do pai daquele que será ungido, á agua e o óleo para ungir. 

Os três elementos foram encontrados em Cristo na ocasião de seu batismo: o Pai 

estava assistindo, por isso declarou que ele era seu filho amado. Em seguida ele foi 

imerso em água e, após sair dela, o Espírito Santo descendo em forma de pomba o 

ungiu, desta forma, o consagrou para seu novo ministério, o de Sumo Sacerdote 

segundo a ordem de Melquisedeque. Transferência que se tornou vigente na 

ascensão de Cristo ao Céu, onde ele exerce sua função sacerdotal. E, portanto, 

esse grupo de anciãos daria suporte ao novo ministério sacerdotal de Cristo.62  

As ações deste grupo sempre nos contextos celestiais também testificam da 

sua identificação como seres angélicos e não seres humanos redimidos: na abertura 

da cena do trono (4:4, 10; 5:5, 6, 8, 11, 14), em interlúdios que trazem uma 

perspectiva celestial (7:11, 13; 11:16; 14:3) e no início da visão final celestial (19:4). 

Além disso, a função primária de adoração a Deus (4:10; 5:14; 7:11; 11:16; 19:4) e o 

ato de prostrar e louvar como parte desta adoração (4:10; 5:8, 14; 7:11; 11:16; 19:4) 

indica esta premissa. Eles verbalizam o louvor (4:9, 11; 7:12; 11:16; 19:4) e colocam 

suas coroas diante do trono de Deus (4:10), e cantam cânticos de louvores (5:9-14). 

Há ainda características que os põem em um papel de mediadores e que é 

desenvolvido a serviço dos santos. Um deles conforta João no momento em que ele 

chora por perceber que não há ninguém hábil para abrir o livro selado, então ele 
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relata o único digno para realizar este feito (5:5). Em outra ocasião, um dos anciãos 

explica a João sobre a identidade da grande multidão (7:9-14). Em outra parte eles 

são retratados segurando as taças de ouro contendo as orações dos santos (5:8) e 

por fim, são vistos como estando em uma audiência com Deus, juntamente com os 

quatros seres viventes, para ouvirem o cântico dos cento e quarenta e quatro mil 

(14:3).63  

Em síntese, todos os argumentos agrupados dessa ala são: 1) as ações dos 

vinte e quatro anciãos denotam características de seres angélicos; 2) estão sempre 

em companhia de outros grupos de seres angelicais; 3) as suas vestes brancas são 

típicas dos anjos; 4) Cl. 1:16 faz referência a hierarquia desses seres angélicos; 5) 

Deus no AT é sempre retratado em concílio celestial e rodeado por seres celestiais; 

6) em Ap. 7:9-11 João expõe uma multidão de salvos redimidos em contraste com 

uma variedade de seres angélicos que estão agrupados: os anjos, os quatro seres 

viventes e os anciãos. 7) em Ap. 8:3, um ser angélico desenvolve um papel 

semelhante ao de um ancião; 8) João se dirige a um dos anciãos com o título de 

„Senhor‟, jamais permitido a um ser humano; 9) A versão bíblica King James Version 

descaracteriza os anciãos como os comprados da terra; 10) os anjos são chamados 

de anciãos em Is. 24:23. 

Porém, em contraposição a interpretação acima estabelecida se encontra 

outro grupo de intérpretes que veem os anciãos de Ap. 4:4 com outro significado. 

Seus caminhos interpretativos serão indicados na próxima seção, bem como os 

resultados mensurados.  

 

3.4.3 Identidade como Redimidos no Céu 

Essa busca por uma identificação desses seres no contexto da visão da sala 

do trono celestial apresenta outro lado interpretativo do texto. Desse lado se 

encontra a maior parte dos interpretes que caracterizam esta figura celestial da 

apocalíptica joanina como os redimidos de Cristo no Céu. Esta explanação, embora 

consensual aos intérpretes desta ala, sofre três variações no raciocínio 

hermenêutico e, consequentemente, em seus resultados.  

Nesse grupo de interpretes encontram uma ala que aborda os vinte e quatro 

anciãos como seres humanos redimidos no céu como representativos de ambos, os 
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santos da dispensação judaica/as doze tribos de Israel, e os santos da igreja 

cristã/os doze apóstolos. Reafirmando assim, a unidade do plano de Deus, e a 

gloriosa verdade de que os santos de todas as eras têm sido salvos pela fé, através 

da salvação ganha para todos nós em Jesus Cristo.64  

A questão gramatical do texto de Ap. 5:8-10 já era observada, onde o 

pronome “nos” identificaria esse grupo como os que foram redimidos da terra pelo 

sangue de Jesus.65 O pano de fundo para esta interpretação é a cena do 

julgamento, onde os homens ímpios estarão para sempre perdidos. A cena 

apresentaria elementos para inferir uma identificação dos vinte e quatro anciãos, 

como: o número vinte e quatro, o ofício deles (anciãos), seu estado (sentado em 

tronos e ao redor do trono), seu atavio (vestidos com vestes brancas e tendo em 

suas cabeças coroas de ouro), suas ações e linguagem (adorando e louvando a 

Deus pela criação e redenção).66  

De modo mais específico, este grupo representaria os principais (cabeças) 

das igrejas de ambas as dispensações, a judaica e a cristã. Porque o número vinte e 

quatro implica perceptivelmente que o número doze (para os patriarcas) e doze 

(para os apóstolos) deriva da confirmação que se encontra na descrição da Nova 

Jerusalém que descende do Céu. A descrição da cidade celestial apresenta doze 

fundamentos e neles escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro; e nos doze 

portões estava escrito o nome das tribos de Israel. Toda esta descrição é 

harmonizada com as características descritas no parágrafo antecedente. Assim, eles 

seriam pelo menos, uma porção dos eleitos da Igreja que reinará com Cristo em sua 

vinda.67 
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Como o cenário de Ap. 4-5 é visto como sendo de julgamento, a sala do trono 

é identificada como o Lugar mais Santo do Santuário Celestial que corresponde ao 

shekinah no Santuário Terrestre. Sendo assim, os turnos sacerdotais do templo 

terrestre são vistos como um tipo do ofício dos governadores da Casa de Deus no 

Céu.68 Esta hipótese sugere a influência da prática cúltica do Velho Testamento na 

especulação apocalíptica. Visto ser o número dos anciãos uma característica 

peculiar do Apocalipse.69 

Esta analogia seria relevante e evidente para o crente judeu contemporâneo 

de João porque esse sistema de turnos sacerdotais ainda vigorava nos dias de 

Cristo. Isto pode ser evidenciado na execução dos serviços de Zacarias, que era do 

curso de Abias, o oitavo na ordem sacerdotal (Lc. 1:5). E assim, como os vinte e 

quatro sacerdotes representavam todos os demais sacerdotes no serviço do templo, 

igualmente os anciãos representam todo o sacerdócio celestial. Ou seja, todos os 

redimidos quem tem morrido no passado, ou quem estará vivo no retorno do Senhor. 

Todos são sacerdotes e todos adoram.70  

Os elementos mais comuns para a identificação dos anciãos também foram 

trabalhados: as vestes brancas e a coroa como símbolo de vitória. João teria tirado a 

expressão, coroa de ouro, dos jogos gregos. E que Paulo também conhecedor de 

tais jogos utiliza a mesma declaração em 1 Tm. 4:8, onde ele implica o recebimento 

de sua coroa, que será dada “naquele dia”. “Naquele dia” como se referindo ao dia 

de Cristo, quando ele virá para o seu povo, e todos serão manifestados diante de 

seu assento para o julgamento. Deste modo, nenhum ancião teria sido coroado no 

Céu até o momento pós-arrebatamento.71 

Este fato pode ser mensurado devido à ocorrência de que em Daniel se tem 

uma profecia relacionada ao juízo de Deus onde os tronos se encontram sem 

                                                                                                                                                                                     

resultam então 12, que significa as obras de Deus no mundo. O número 12 (Israel) multiplicado pelos 
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ocupantes, mas em João é visto o cumprimento destas profecias, onde os tronos se 

encontram cheios pelos anciãos.72 Embora um cenário de juízo, pode-se também 

observar um ambiente de louvor e adoração, cujo teor dos louvores é de redenção. 

O tema redenção nos louvores celestiais responde a muitas questões: 1) os vinte e 

quatro anciãos são seres humanos que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Os 

anjos têm muitos motivos para louvar a Deus, mas os seres humanos têm muito 

mais. Os anjos são puros, e não necessita da maior benevolência, a morte expiatória 

de Cristo. 2) Deus escolheu indivíduos de todo o mundo para esta graça da salvação 

(toda tribo, língua, povo e nação). 3) Deus, não somente perdoa, mas também 

transforma os salvos fazendo deles „reis e sacerdotes‟ para Ele. Assim, os seres 

humanos têm motivos bem mais superiores para louvar a Deus do que os anjos.73  

Somando a todos esses elementos, o trono é posto como um divisor de 

águas, pois é atribuído a ele um papel de governo e julgamento (Ap. 20:4). Como a 

cena apresentada é de julgamento, então tronos é sinônimo de juízo, tal papel nunca 

foi designado aos anjos, mas, aos seres humanos. A eles foram prometidas à 

participação no julgamento do mundo e dos próprios anjos (1 Cor. 6:2-3).74 

O último parecer que contribui para a interpretação desta ala são as duas 

respostas dadas pelos anciãos. A primeira se encontra em Ap. 5:5, onde o texto 

revela raízes do pensamento judaico, „Leão da tribo de Judá‟, e „a Raiz de Davi‟. 

Sendo assim, o primeiro grupo representativo dos vinte e quatro anciãos são os 

Israelitas (a primeira dispensação); e a próxima resposta está localizada em Ap. 

7:13-14, onde o texto fala dos que vieram da grande tribulação, e os vencedores que 

lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Estas declarações seriam uma 

referência cristã e não mais judaica, portanto, representativo da Igreja Cristã. Desta 

forma, os vinte e quatro anciãos refere-se a ambas dispensações, judaica e cristã.75 
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74

 S. J. KISTEMARKER, W. HENDRIKSEN, Exposition of the Book of Revelation, 186.  
 
75

 Jim REEVES, Mystery Accomplished, 274-275. 



37 

 

37 

 

Mas, há ainda entre esse grupo de estudiosos que colocam os vinte e quatro 

anciãos como redimidos no céu, outro segmento que argumenta que são 

representativos somente dos santos da igreja cristã do Novo Testamento, e não dos 

santos do Antigo Testamento, como são postos juntamente pelos interpretes 

supracitados.76 

Eles se valem dos mesmos argumentos dos estudiosos citados 

anteriormente. Que, igualmente, vê nestes vinte e quatro anciãos toda a igreja 

representada em seus líderes. As vestes brancas dos anciãos são vistas não 

meramente como símbolo de justiça dos santos ou a justiça imputada de Cristo, isto 

seria uma aplicação subjetiva do texto. Mas, uma interpretação mais objetiva das 

vestes brancas dentro de um contexto celestial sugere a ideia de glória ou 

dignidade.77 

A elaboração sistemática da cor branca dentro do Apocalipse como em outras 

partes da escritura enfatiza a ideia de esplendor, uma sombra simbólica de glória. 

Não é um simples branco, mas um branco brilhante – o branco de luz e como a neve 

(Mt. 17:2; 28:3; Mr. 9:3; Lc. 9:29; 24:4; At. 1:10; 10:31). O branco é a cor 

predominante na manifestação gloriosa de Cristo (1:14; 6:2; 19:11). Branco também 

é a cor do trono de Deus (20:11). Os anjos são vistos com trajes brancos, porque 

são seres exaltados e gloriosos. Mas tratam também da justiça dos santos, 

elementos que também tem que ver com os santos redimidos da igreja, porque eles 

também serão glorificados ou gloriosos.78  

Juntamente com as vestes brancas muitas outras razões argumentativas em 

favor desta interpretação são sugeridas: presbu,teroj é um termo conveniente para os 

representativos da igreja do Novo Testamento. Anteriormente foi utilizada para 

designar somente um homem mais velho, mas que adquiriu um sentido técnico no 

Novo Testamento para um oficiante. Isaías e Ezequiel tiveram visões do trono 

celestial de Deus, onde os quatro seres viventes foram apresentados, mas não os 

vinte e quatro anciãos, sendo assim, eles são um novo corpo de arrebatados da 
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 E. W. HENGSTENBERG, The Revelation of  St. John, 205; John P. BURKE, The Identity of the 
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Igreja apresentado em Apocalipse 4:4. Somente a igreja é feita a promessa de 

assentar em um trono (Ap. 3:21). Eles vestem uma coroa (stephanos) que tem o 

significado de vitória na luta do grande conflito que seria a recompensa dos fieis. 

São vistos trajando vestes brancas que denotam a justiça dos santos (Ap. 3:4, 5). No 

cântico de Ap. 5:8-10 eles cantam da sua própria redenção, que se tornou possível 

pelo precioso sangue de Cristo, uma verdade que só é possível na realidade da 

igreja cristã.79 

A interpretação que vê os redimidos do Antigo testamento como parte da 

composição dos vinte e quatro anciãos não se sustenta, pois em 1 Ts. 4:16-17 

declara que só os que estão „em Cristo‟ serão arrebatados. Estar „em Cristo‟ deve 

ser visto como um termo técnico para os que viveram e vivem a partir da época do 

Pentecoste, isto se dá pelo ministério desenvolvido pelo Espírito Santo de batizar os 

homens dentro do corpo de Cristo, sendo assim, estão „em Cristo‟. E a promessa de 

arrebatamento não fora feita aos santos do Antigo Testamento, ou seja, Israel. Deste 

modo, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento ocorrerá no fim da 

tribulação.80 

Em face de tais argumentos não haveria espaço para sugerir seres angelicais, 

por que: a) as escrituras não falam de anjos portando stephanos (coroas de vitória), 

que transmite uma realidade de conflito, de batalha espiritual, disto posto, que 

espécie de conflito espiritual eles teriam enfrentado, sabendo que eles não são 

seres caídos? b) as escrituras não os apresentam sentados em tronos, e nem sendo 

possuidores de tais promessas; c) em nenhuma parte das escrituras são os anjos 

referidos como anciãos, um termo comum a seres humanos; d) em Ap. 5:11 e 7:11 

são demonstradas distinções entre os anjos e os anciãos; e) o cântico de Ap. 5:8-10 

jamais poderia ser cantado por anjos de forma pessoal, pois seu conteúdo trata da 

redenção, elemento não destinado aos anjos; f) os anjos nunca são relacionados 

com atividades sacerdotais na Bíblia.81 

Mas, figura dos tronos em relação aos anciãos indica que eles são co-

regentes com Cristo. Neste raciocínio, os vinte e quatro turnos sacerdotais e dos 

cantores representavam um largo grupo de pessoas diante de Deus, assim, os vinte 
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e quatro anciãos representam um largo grupo do povo de Deus no Céu. Este grupo 

é caracterizado como a igreja cristã, porque ela seria arrebatada antes da tribulação, 

por isso, não pode ser os judeus ou Israel, porque eles foram e continuarão a ser 

redimidos através da história. Mas os anciãos já estão no céu durante a tribulação, 

assim, não pode ser também os santos deste período (Ap. 7:11-14). A divisão que 

alguns elaboram dos anciãos em dois grupos (a igreja cristã e Israel) também não 

procede, visto ser eles um grupo sempre uniforme nas ocorrências do Apocalipse, 

nunca são vistos divididos. 82 

Outras razões são elencadas para apoio desta interpretação. Primeira: o 

dobro de doze não enfatiza o povo de ambas as dispensações, mas é categórico 

para o povo de Deus. Segunda: as vestes brancas são características dos santos 

redimidos no Ap. 3:4-5, 18; 6:11; 7:9, 13-14. Terceira: eles vestem coroas de ouro e 

sentam em tronos na presença do Trono de Deus, desta forma compartilham do 

governo do reino de Deus. Quarta: as harpas sustentadas pelos anciãos são 

instrumentos tocados pelos santos redimidos em Ap. 14:2 e 15:2. Quinta: a taça de 

ouro com incenso retrocede a função sacerdotal nos turnos sacerdotais em 1 Cr. 24 

e, que agora são desenvolvidas pelos anciãos, ou seja, cristãos que foram feitos 

sacerdotes. E a última: os anciãos oferecem a mesma espécie de louvor ao Senhor 

que a igreja oferece a Ele, como criador e redentor (4:11; 5:9-10). Assim, os cristãos 

são vistos como já estando no Céu com Cristo, participando em seu governo 

escatológico.83  

Desta forma, a igreja cristã está ausente da tribulação. Ela estará participando 

do juízo no Céu (Ap. 4-5) que resultará nesta tribulação que cairá sobre o mundo. E 

quando estes salvos que vem da grande tribulação são recebidos no Céu, eles (os 

vinte e quatro anciãos) já estão em seus lugares para recepciona-los. Eles também 

são espectadores do juízo da grande Babilônia e cantam aleluia na glória quando 

eles veem a sua queda (Ap. 19:4). E a eles foram dados o poder de julgar os anjos 

(1 Co. 6:3). 84 

Deste modo, para os estudiosos supracitados os vinte e quatro anciãos não 

pode ser anjos e nem representativos dos santos do Antigo e Novo Testamento, 
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mas somente há espaço hermenêutico para coloca-los como a Igreja Cristã do Novo 

Testamento. A eles pertencem às promessas do arrebatamento, vitória sobre o 

pecado e possuidores da justiça de Deus. Este fato é confirmado quando se remete 

as promessas de assentar em tronos, dando uma significação de participação do 

juízo escatológico. 

O último segmento que advoga que os anciãos são redimidos que estão no 

céu como glorificados e coroados argumenta que a interpretação mais provável seja 

os patriarcas e os profetas, ou seja, os elementos da antiga dispensação. A 

argumentação para esta visão seria que: 1) o apelo que se faz de „anciãos‟ 

(presbu,teroj), pois designa um lado de líder, chefe, superior ou principal; 2) em 

relação à cena presente, ela é antecedente à revelação do evangelho; e 3) devido à 

realidade da nova dispensação que será apresentada pelo número de cento e 

quarenta e quatro mil posteriormente, onde tem o número doze multiplicado por 

doze.85   

O pano de fundo interpretativo para esta nova interpretação é a cena de um 

tribunal, portanto, cena de julgamento. E neste contexto os vinte e quatro tribunais 

ao redor do trono do Supremo Juiz, equivale à lei e o testemunho. Os vinte e quatro 

anciãos são os que executam os testes, porque toda a doutrina deve ser provada, 

como é dito em Is. 8:20. As vestes brancas podem ser vistas como símbolo da 

justiça dos santos, mas também como um traje adequado para quem exerce o ofício 

do juízo.86 

A ação da lei e do testemunho como veículos de teste aparece 

uniformemente para esta justiça imputada, porque apresenta a qualificação e o 

destino para o ofício de juízes. Da mesma forma, a roupa judicial traz uma 

compreensão suficiente para apontar à autoridade daquele de quem a veste. A 

coroa de ouro é vista como símbolo de vitória. Esta vitória é fundamentada na causa 

da verdade. Esses juízes foram apontados como triunfantes, e sua vitória é atribuível 

à lei e ao testemunho. Toda esta imagem é emprestada do concílio de Jerusalém 

composto por vinte e três anciãos e que foram constituídos para agir como uma 

Assembleia Judicial.87 
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Finalizando este capítulo, podem-se inferir onze diretrizes que sustentam as 

interpretações previamente elaboradas para fundamentar a conclusão de que os 

anciãos são seres humanos redimidos no céu: 1) as vestes brancas que são vistas 

como símbolo da justiça (imputada) de Cristo; 2) as coroas de ouro que são vistas 

como símbolo de vitória da luta contra o pecado; 3) o pronome “nos” encontrado em 

Ap. 5:8-10 que refere aos redimidos de toda a tribo, língua, povo e nação; 4) os doze 

fundamentos e os doze portões da Nova Jerusalém que simbolizam a ambos, as 

doze tribos de Israel e os doze apóstolos, ou seja, os principais de cada 

dispensação como representantes dos redimidos no céu; 5) o fato de sentar em 

tronos lida com a promessa feita somente a homens, aqueles que venceram em 

nome de Cristo a sua luta contra o pecado; 6) o termo presbu,teroj sempre se refere a 

homens em toda a Escritura; 7) somente a homens é dado o privilégio de 

participarem do julgamento; 8) A redenção é o conteúdo do louvor em Apocalipse e, 

portanto, só pode ser cantando pelos redimidos de forma pessoal; 9) os tronos do 

juízo em Daniel são encontrados vazios, mas na visão de João eles foram ocupados 

pelos redimidos coroados e glorificados; 10) o Apocalipse faz clara distinção entre os 

anciãos e os anjos; 11) anjos nunca são enumerados na Bíblia;  

Este tem sido o panorama argumentativo que perfaz toda teologia 

desenvolvida a fim de se chegar a uma identidade deste grupo tão especial no 

Apocalipse, os anciãos. Como se observa as duas classes (os que identificam os 

anciãos como seres angélicos e os que os identificam como seres humanos 

redimidos e glorificados) apresentam vários elementos que norteiam as 

interpretações apresentadas. Em ambos, os pontos enumerados parecem ser 

consistentes a sua conclusão, porém, é evidente que ambos não podem estar 

certos. Não pode ser anjos e redimidos ao mesmo tempo, mas como resolver esta 

problemática, visto que ambos apresentam elementos interpretativos que parecem 

validar a sua visão sobre o assunto?  

Os capítulos seguintes visarão à definição da identidade dos vinte e quatro 

anciãos diante das contribuições dos autores citados e adicionará outros aspectos 

literários para dar luz ao assunto em questão e resolver as suas possíveis 

problemáticas. 

 

 

 



42 

 

42 

 

4. DEFINIÇÃO E USO DO TERMO presbi,teroj  

4.1 Na Análise Bíblica. 

A importância dessa definição lida com o amplo uso do termo presbi,teroj na 

escritura neotestamentária, bem como na veterotestamentária. Desta forma, no 

decorrer de toda a narrativa bíblica este termo foi utilizado de várias formas, se 

referindo a presidentes, membros de várias corporações, comitês, etc., também 

como oficiais de vilas, comitês executivos de sacerdotes e grupos de idosos de 

diferentes tipos. No judaísmo e na esfera cristã é difícil distinguir entre a designação 

de idade e o título do ofício. Quando ocorre a indicação de idade, geralmente é para 

destacar uma ação milagrosa de Deus, como apresentado no caso de Abraão. Os 

presbi,teroj são guardadores da tradição (Mt. 15:2), e este título fica em questão 

quando se refere aos membros do corpo do governo, como na nação, na sinagoga 

ou na igreja.88 

Desde os tempos de Israel e Judá os presbu,teroj foram os líderes de suas 

famílias ou clãs e de amplas unidades do povo. Posteriormente tomam a forma de 

representativos de toda uma nação. No cativeiro egípcio Moisés declarou sua 

missão dada e planejada por Deus de libertar o povo da escravidão primariamente 

aos anciãos (Êx. 3:16, 18), corroborando assim na existência de uma liderança 

vigorante por eles. Após libertos eles tiveram sua participação no Sinai, 

testemunharam os milagres em Horebe, e setenta deles viram a glória de Deus na 

realização da aliança. Eles lideram o ataque à cidade de Ai e são convidados para 

se apresentar no concílio em Siquém (Js. 8:10; 24:1). Setenta anciãos foram 

escolhidos dos anciãos de Israel para auxiliar Moisés em suas reponsabilidades 

judiciais e administrativas (Nm. 11:16-17, 24-25), e sua participação foi confirmada 

pelo recebimento do mesmo Espírito que estava em Moisés da parte de Deus.89  

Na jurisdição dos juízes e da monarquia os anciãos exerciam os papéis de 

líderes de municípios. Sendo assim, eles eram quem faziam as decisões em 

questões políticas, militares e judiciais. Os anciãos de distritos se encontravam para 

decisões comuns (1 Sm. 30:26). São eles quem ordena trazer a arca da aliança em 

1 Sm. 4:3, e demanda um rei em 8:4. Fazem de Davi rei sobre Israel em 2 Sm. 5:3. 

Representa o povo em 1 Rs. 8:1. Seu poder e autoridade declinam com o levantar 
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de uma burocracia real, mas os reis têm voltado a eles em situações críticas ou 

quando deviam tomar decisões importantes (1 Rs. 20:7-8; 21:8, 11). 90  

Deuteronômio outorga aos anciãos poderes específicos, embora somente na 

esfera local e em companhia dos juízes e oficiais menores (Dt. 19:11-12; 21:18-19; 

22:13-19). Onde juízes e oficiais tem de ser novamente apontados (16:18), os 

anciãos sãos as corporações locais que exerciam poderes administrativos limitados. 

91 

Durante, e após, o exílio Babilônico os anciãos ainda desenvolviam ambos os 

papéis, em casa e no exterior dela. Anciãos locais pleiteiam a favor de Jeremias 

para livrá-lo da morte (Jer. 26:17). Porém, os anciãos representativos em Jerusalém 

se engajavam na idolatria (Ez. 8:1). No exílio os anciãos emergem novamente como 

os principais líderes em um governo próprio limitado. Famílias são agora mais 

importantes e, uma aristocracia se desenvolve. Os anciãos deve sua autoridade a 

sua posição especial às famílias que eles pertencem. Assim, novo termo insurge 

como: “cabeças das famílias”. Neemias tem dificuldades com esta nova aristocracia. 

Nas cidades, os anciãos ainda desenvolvem seu papel (Ed. 10:7). Como sugerido 

por Nm. 5:17, a tendência é para a formação de uma espécie de senado feito de 

líderes representativos dos líderes das famílias em Jerusalém e agindo como uma 

corporação centralizada.92  

 O sinédrio, concílio dos anciãos, retoma ao período Persa. Somente os 

membros leigos são chamados de anciãos, enquanto que os outros dois grupos 

sãos os sacerdotes e os escribas, que inteiravam o grupo dominante. Após a queda 

de Jerusalém o Sinédrio de Jâmia era composto por setenta e dois anciãos, que 

tinham um controle limitado dos poderes judiciais e políticos. Este termo também se 

refere aos escolásticos mais antigos. Dentre esse grupo, os que foram considerados 

de boa reputação foram levados para traduzir o Pentateuco para a língua grega.93 
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 Sobre a história das origens do texto grego há muitas versões, ninguém sabe ao certo das versões 
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possível, de reunir todos os livros do mundo. E foi seu Bibliotecário, Demétrius de Philadelphia, quem 
lhe informou sobre o livro que continha as leis dos judeus. Imediatamente, ele enviou uma solicitação 
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No judaísmo posterior, o termo em questão era empregado para autoridades locais e 

por membros dos concílios da sinagoga, embora seja menos comum entre os judeus 

da dispersão.94  

No Novo Testamento o vocábulo ocorre 65 vezes.95 A expressão presbu,teroj é 

aplicada aos membros do Sinédrio que vem de famílias ricas, cujas famílias 

seguiram os ensinos teológicos dos Saduceus, a Aristocracia Sumo Sacerdotal (At. 

23:1-10, 14). Ambos, anciãos e sacerdotes, participaram no julgamento contra Jesus 

em Mateus (21:23; 26:3, 47; 27:1, 3, 12, 20; 28:12), bem como, na predição da sua 

primeira paixão (16:21) e durante os escárnios feitos na cruz (27:41). Em Marcos e 

Lucas a expressão é abordada para enfatizar autoridade (Mr. 11:27; Lc. 20:1).96 

Na igreja Cristã primitiva há abundantes relatos das ações dos anciãos como 

participantes dos concílios da sinagoga. A formação do corpo de anciãos vigorava 

juntamente com os apóstolos onde Tiago os liderava. Tiago diz que os anciãos 

deveriam orar pelos doentes. Paulo e Barnabé ordenam anciãos nas igrejas 

gentílicas, para administrar a igreja e protege-la contra os erros disseminados pelos 

falsos ensinadores e profetas. Em At. 20:28 os anciãos são designados como 

bispos. Para Timóteo, Paulo diz que os presbíteros deviam presidir bem. Deve 

Pregar e ensinar (I Tm. 5:17). Em Tito, o presbítero e bispo parecem ser o mesmo 

(Tt. 1:5, 7). Em Pedro, os anciãos exercem uma função pastoral. Como os anciãos 

tinham o emprego e o exercício da autoridade, seu poder de ação na obra de Deus 

deveria prestar contas a Cristo.97  

Igualmente, como parte do sinédrio, os anciãos desenvolvem um papel nas 

perseguições dos apóstolos em Jerusalém (At. 4:5, 8, 23). De acordo com At. 6:12 

os judeus helenísticos estimularam o povo, os escribas, e os anciãos contra 

                                                                                                                                                                                     

ao Sumo Sacerdote Eleazar em Jerusalém solicitando seis anciãos escolásticos de cada tribo para 
efetuar a tradução do hebraico para o grego (Melvin K. H. PETERS, Septuaginta, 1096).     
 
94

 Idem. 
 
95

 J. ROHDE, Presbu,teroj, Exegetical Dictionary of the New Testament, 3:148. As doze ocorrências de 

Presbu,teroj no Novo testamento se dão na seguinte ordem: 24 nos evangelhos sinóticos, 1 vez em 

João, 17 em Atos, 5 nas epístolas pastorais, 1 em Hebreus, 5 nas epístolas católicas e 12 em 

apocalipse. 

96
 Idem. 
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 Gehard BORNKAMM, Presbu,teroj, TDNT, 933; Conf. Também à análise do termo no: L. COENEN. 
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Estevão. Os que conspiravam contra a vida de Paulo demandavam auxílio dos 

chefes sacerdotais e anciãos para preparar um ataque surpresa (At. 23:14). O Sumo 

Sacerdote Ananias viaja juntamente a um mediador (porta voz) e alguns dos anciãos 

ao governador Félix, a fim de acusar a Paulo (At. 24:1), e requerem um novo 

governador, no caso, Festo, para o julgamento contra Paulo (25:15).98 

 Em face desta sucinta pesquisa em toda a Bíblia sobre o termo grego 

presbu,teroj pode ser observado claramente que ao longo de toda a história este 

termo foi usado para uma classe de pessoas que exerciam papéis de liderança, de 

administração, de apologética, de ensino, de exortação e etc. E seus papéis se 

misturam com o do pastor, do bispo, de governantes e outros.99 

Assim, a Bíblia faz um amplo emprego da palavra presbu,teroj como 

designação de posição elevada nos negócios administrativos e burocráticos. Como 

líderes tanto nos negócios e associações seculares, como em negócios e 

associações da causa de Deus na terra. Dificilmente presbu,teroj foi empregado com 

o fim de enfatizar a idade cronológica de alguém. Mas, seu uso converge a fins 

burocráticos. Também para implicar alguém de maturidade e experiência.100 Porém, 

como o objetivo é entender o uso deste vocábulo na apocalíptica joanina, então será 

analisado seu uso no evangelho e nas suas cartas, e por fim no Apocalipse.  

 

4.2 No Evangelho e nas Epístolas de João  

Na análise do termo presbu,teroj na literatura Joanina é significativo verificar 

como João usou o vocábulo em seu evangelho e epístolas. Principiando em seu 

evangelho João faz apenas um único uso, como foi demonstrado na seção anterior. 

A referência se encontra no capítulo 8:9. Onde o contexto apresenta uma mulher 

que foi apanhada em adultério pelos escribas e fariseus, líderes do povo.  

Na ocorrência, Jesus através de um ato sigiloso coloca em xeque toda a 

acusação dos líderes religiosos. Pois, Jesus expõe peculiaridades da vida daqueles 

homens que foram corroboradas pelo pecado. Esta verdade aflorou na consciência 

de cada um deles e seus atos hediondos, outrora cometidos, tornaram vívidos em 
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sua mente, e em resposta as declarações de Cristo há um silêncio e o povo se retira 

um a um. E diz o verso nove: “oi ̀de. avkou,santej evxh,rconto ei-j kaqV ei-j avrxa,menoi avpo. 

tw/n presbute,rwn kai. katelei,fqh mo,noj kai. h` gunh. evn me,sw| ou=saÅ”101 [grifo 

acrescentado]. O texto diz que todos saíram a começar pelos mais tw/n presbute,rwn 

(velhos). Divagando um pouco sobre este fato, poderia se inferir que aqui há uma 

referência aos principais do povo, ou seja, aos líderes. Aqueles que sempre 

acompanhavam os escribas e fariseus em seus debates com Cristo para pegá-lo em 

alguma artimanha. Estudos prévios a este capítulo apresentam fortes razões para se 

apontar que os anciãos, líderes do povo, os que sempre eram vistos em companhia 

dos sacerdotes e escribas, como sendo os primeiros a saírem. 

Pontuando nas epístolas joaninas, João se identifica como presbu,teroj (2 Jo. 

1; 3 Jo. 1). Colin coloca que o fato de que em suas breves epístolas João se 

denomina como “ancião” é uma forte evidência da importância do autor. A 

possibilidade indica que ele era uma autoridade principal neste círculo. Por que o 

termo ancião em si mesmo não indica uma pessoa avançada em idade, assim a 

atitude paternal do ancião indica a seus leitores em sua epístola que este era 

provavelmente o caso neste momento.102  

Outro fator é que presbu,teroj ocupa uma posição única como remetente de 2 

João 1 e 3 João 1. Provavelmente ele não é aqui um membro ou líder de um concílio 

de anciãos local, e o termo é comumente designado como um nome de honra para 

um sustentador e transmissor da tradição apostólica de que fala Papias em (Eusébio 

III.39.3).103 

A relevância do autor em se autodenominar presbu,teroj está claramente em 

conflito com um oponente quem contesta a autoridade que ele previamente tinha 

desfrutado, e quem parece estar agindo como um bispo monárquico (3 João 9-10). 

Assim, ele não pode estar simplesmente se identificando apenas como um homem 

mais velho, nem como um líder local, mas provavelmente descreve a si mesmo 
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como um ancião por causa de sua posição especial, como um sustentador e 

transmissor das tradições apostólicas.104 

Portanto, João em seu evangelho faz um uso sucinto do termo presbu,teroj, 

não indicando muito sobre ele, assim, irrelevante para ser considerado como 

argumento na análise da literatura apocalíptica. Porém, quando se depara com as 

suas epístolas se percebe que o próprio João se identifica como “ancião”. Será que 

ele fez esse uso para indicar uma pessoa avançada em idade somente? Não. Mas, 

como se pode observar sua preocupação foi destacar sua autoridade, sendo ele o 

único apóstolo vivo para consolar e fortalecer a igreja perseguida. E como escritor 

apocalíptico, ele utiliza este termo doze vezes. Porque ele usou tanto este termo em 

apocalipse? O que ele queria enfatizar? É a questão que será abordada no capítulo 

subsequente. 

 

4.3 Na Apocalíptica de João  

Na literatura apocalíptica João usa o termo presbu,teroj doze vezes.105 Como 

foi observado nos capítulos prévios, os anciãos eram vistos como uma classe 

diferenciada e participativa em muitos negócios da nação. E é possível que João 

tivesse isto em mente. Mas, agora ele tira esta figura da esfera terrestre e a 

emprega em um ambiente celestial.  

 A primeira vez em que esta terminação surge no Apocalipse é no capítulo 4:4, 

onde presbu,terouj se encontra vestido de branco e tem coroas de ouro sobre suas 

cabeças e se sentam em vinte e quatro tronos, que circundam o trono central de 

Deus. A segunda ocorrência é em 4:10, onde os vinte e quatro presbu,teroi se 

prostrarão diante daquele que está no trono e o adorarão pelos séculos dos séculos 

e, depositarão suas coroas diante do trono. Esta atitude é tomada em 

reconhecimento ao poder Criador de Deus.  

Na terceira passagem (Ap. 5:5), ei[j e=k tw/n presbute,rwn (um dos anciãos) 

consola João da angústia de ver o livro selado sem possibilidades de ser aberto, por 

falta de alguém digno para abri-lo. Este ancião apresenta “o Leão da tribo de Judá”, 

“Raiz de Davi”. Então, João vê em visão o Cordeiro no meio dos presbute,rwn (v. 6), 

para seu conforto. Em 5:8 adiciona o fato de que os presbu,teroi se prostram quando 
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o cordeiro se coloca em pé no meio deles e cada um deles possui em suas mãos 

uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, ou seja, as orações dos santos, e 

cantavam ao cordeiro digno de abrir o livro selado.  

Em 5:11, João ouve vozes provindas dos anjos, seres viventes e dos 

presbute,rwn, que declarava atributos de louvores ao Cordeiro e conclamando a todo 

o universo a fazer o mesmo. E em resposta a esta tributação de louvor e 

conclamação, os presbu,teroi prostram-se e adoram ao Cordeiro (5:14).  

Depois de aberto os seis selos (7:11, 13), é vista uma grande multidão 

trajando vestes brancas e declarando a Deus o reconhecimento de que Ele é digno 

de louvor e adoração por tê-los dado a salvação. Após o louvor dos anjos, os quatro 

seres viventes e os presbute,rwn se prostram e adoram diante do trono onde está o 

Cordeiro. E confirmam a declaração de louvor e adoração. No verso 13 ei-j evk tw/n 

presbute,rwn (um dos anciãos) toma a palavra e pergunta sobre a identidade deste 

povo e sua origem. Como João não ousa identifica-los, ele solicita a este ancião 

para fazê-lo. O que detém a atenção neste episódio é que João o chama de Senhor. 

Então ele mesmo explica quem são eles.  

Ao tocar da sétima trombeta (Ap. 11:16), os vinte e quatro presbu,teroi se 

prostram após ouvirem vozes no céu que declaram a posse universal de Cristo 

sobre o mundo e, adoram a Deus. Eles glorificam a Ele por tomar a posse do reino, 

pois tudo está chegando ao fim. Quando no relato de Ap. 14:1-3 o Cordeiro se 

coloca em pé com os cento e quarenta e quatro mil vitoriosos no monte Sião, um 

cântico é ouvido no céu. Esta ocorrência se dá diante do trono, dos seres viventes e 

dos presbute,rwn. 

Na consumação de todas as coisas quando Cristo vem ceifar a terra, com o 

juízo da meretriz já concluído, bem como de seus seguidores, ouve-se no céu 

declarações de louvor, e os vinte e quatro presbu,teroi novamente se prostram e 

adoram a Deus, Aquele que se encontra sentado no trono (19:4).  

Nas várias citações de João do termo presbu,teroj no âmbito celestial, no lugar 

mais próximo de Deus, ao lado do Seu trono, se encontra os vinte e quatro tronos 

dos vinte e quatro anciãos. Eles oferecem louvores e adoração a Deus e ao Cordeiro 

entronizado. Também louva após o pronunciamento do juízo da grande meretriz. 

Exercem função sacerdotal ao tomar as taças de ouro cheias de incenso que são as 

orações dos santos, juntamente com as suas harpas. Em um ambiente de 
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entronização como é evidenciado no capítulo 5, onde Cristo se tornou co-regente 

com o Pai no governo do Universo.  

Assim, João dá aos presbu,teroj um lugar de importância para eles. Mas, o que 

João queria dizer com estas colocações na sua apocalíptica? Qual seria a função 

deles? Quem seriam eles? Seres angelicais ou seres humanos ressurretos na 

ocasião da morte e ressurreição de Cristo? Ou outras identidades? Será o objeto da 

discussão nas seções seguintes. 

 

4.3.1 Em ralação a Isaías 24:23 
  

Em todo o AT o termo presbu,teroj fora muito empregado. Porém, seu uso 

nesta perícope de Isaías demanda atenção. O texto é disposto assim: 

`dAb)K' wyn"ßqez> dg<n<ïw> ~÷Il;êv'WråybiW ‘!AYci rh:ÜB. tAaªb'c . hw"åhy> %l;úm'-yKi( hM'_x;h;( hv'ÞAbW hn"ëb'L.h; ‘hr'p.x'(w> 

Este verso pode ser traduzido da seguinte forma:  

“A lua será envergonhada e o sol será envergonhado, porque, o Senhor dos 

Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém e na presença de seus anciãos, 

gloriosamente.” 

Esta passagem das escrituras se encontra em um contexto de juízos 

prenunciados por Deus por meio de seu profeta. Até o capítulo 23 se encontram 

prenúncios de juízos específicos, e como ele trata do juízo ao rei de Tiro. Mas, no 

capítulo 24 de Isaías se apresenta uma estrutura apocalíptica, que traz o juízo sobre 

a Terra, ou seja, deixa o aspecto específico e engloba o aspecto universal. Toda a 

Terra é o objeto do juízo divino (Is. 24:1-13).  

Desta forma, o capítulo 24:1-6 deixa a história humana para trás, e se projeta 

ao dia quando toda a terra será devastada. Toda a Terra está envolvida nesta cena, 

e como nos dias de Noé (Gn. 6-9), toda a humanidade está corrompida, e nada a 

não ser a nova criação poderá salva-la (Is. 25:9). A Terra está corrompida pelos atos 

pecaminosos de seus moradores (24:5).106  

Em seguida Isaías elabora três pequenas seções dentro de sua visão 

apocalíptica. A primeira seção traz o cântico de ação de graças (v. 14-16) que é 

cantado por todos os remanescentes fiéis sobre o mundo. A segunda é uma vivida 

descrição do último julgamento (v. 17-20). A última seção poética (v. 21-23), que é 
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separada das anteriores pela fórmula “naquele dia” trata da derrota e 

encarceramento das hostes celestiais, no céu, e dos reis da terra, na terra, e a 

inauguração do reino de Deus no Monte Sião. Ou seja, o texto nesta seção trata da 

entronização de Deus sobre o Monte Sião, o clímax deslumbrante da passagem.107  

Assim a sala do trono de Yahweh, o Monte Sião, é novamente direcionado 

para esta questão do grande momento, a inauguração do reino de Deus, sua 

entronização. Nesta cena as grandezas de Yahweh são anunciadas, três pontos 

merecem destaques: 1. A aparência de Yahweh em seu trono em glória na presença 

de seus anciãos (24:23), o pronunciamento de um banquete para todos os povos 

(25:6) que denota uma ação heroica que será proclamada (25:7-8). A ação do 

altíssimo efetuará um fim ao longo clamor de vingança e o curso que tem 

atormentado a terra e todos os seus povos. Será o fim do reino da morte na terra. 

Um cântico de louvor e gratidão (25:1-5) adorna a cena do trono.108  

Em cada cena do trono de Deus no AT são encontrados alguns seres que o 

cercam. Em Isaías 6:2 há os “Serafins”. Em 1 Reis 22:19-21 são chamados de 

“exércitos” que estavam a sua direita e a sua esquerda. Na visão de Micaías os 

seres que se encontravam naquele momento foram chamados de “espírito”. Em Jó 

1:6, 12 são chamados de Filhos de Deus. E aqui em Isaías 24:23 há os chamados 

de “anciãos”.109  

Neste episódio, a glória que o Senhor manifestará na presença de seus 

anciãos faz lembrar outros episódios como em Êx. 24:9-10 quando Deus manifestou 

a sua glória diante de Moisés e Arão e dos 70 anciãos de Israel. E, Apocalipse 4:4 

quando a glória de Deus é manifestada diante dos vinte e quatro anciãos, aqueles 

que estão sentados em seus tronos.110  

Portanto, Isaías ao desenvolver a sua escatologia nos capítulos 24-27 retrata 

a cena do Trono de Deus, e sua entronização na presença dos anciãos que são os 

receptores da manifestação da glória de Deus nesta cena. Em outras cenas da 

revelação do trono de Deus no AT sempre um elemento que circunda o trono era 
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apresentado, em Isaías o elemento em destaque no clímax da escatologia são os 

anciãos. E sua função nesta perícope de Isaías é louvar a Deus (25:1-5), 

semelhante função realizada pelos anciãos de apocalipse 4:10,11. Assim, o termo 

“anciãos” em Isaías 24:23 apresenta uma forte ligação literária e contextual com o 

termo “anciãos” na apocalíptica de João. Se isto for possível, no AT tem em uma 

estrutura apocalíptica, o mesmo elemento da figura de João. 

Por fim, no próximo capítulo será trabalhada a identidade deste grupo que 

tem ocupado a mente de muitos estudiosos de todas as épocas, remotas e atuais, 

trazendo um amplo arcabouço de interpretações, que tem gerado mais 

complicações do que clarificações aos leitores. Após ter sido analisado o que foi 

possível sobre o assunto, será focalizado na possível identidade dos vinte e quatro 

anciãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

52 

 

5. A IDENTIDADE DE presbu,teroj NA APOCALÍPTICA DE JOÃO 

5.1 Análise do Contexto Literário de Apocalipse 4:4  

Em Ap. 4:2 João introduz sua visão do trono celestial. Alguém está sentado 

no trono com aparência deslumbrante. Ele está rodeado por: quatro seres viventes e 

vinte e quatro anciãos De seu trono saem relâmpagos, vozes e trovões (4:5). Muitos 

têm buscado ocorrências paralelas para esta visão, a fim de apresentar as possíveis 

fontes que estabeleceriam características antecedentes do pensamento de João. 

Russel Scott Morton apresenta em sua tese algumas similaridades encontradas em 

outras culturas sobre a visão da sala do trono. Ele mostra que Zeus estava cercado 

por um séquito de deuses, e que eles estavam sentados em concílio. E na descrição 

sobre a visão de Zeus há luzes incandescentes e trovões.111 

Morton estabelece ainda outro paralelo com uma gravura Siríaca datada de 

3000 a. C. onde se pode encontrar um oferecimento a El quem está sentado sob a 

proteção do disco solar. Em textos rituais também se encontra paralelos. Um deles 

dizem que o cetro e a vara se levantarão e, então os deuses e as deusas, 

exatamente como antes, procederão diante dele e atrás dele. Eles descenderão à 

exaltada corte e tornarão para o deus Anu. As deidades Papuskkal, Nusku e Sha 

estarão sentadas na corte do deus Anu112. 

Outros paralelos à imagem do trono de João podem ser encontrados no 

Antigo Testamento. Como exemplo há o chamado de Isaías que vem acompanhado 

de uma belíssima visão do trono. Nesta visão o Senhor estava sentado no trono e 

com ele havia serafins, com seis asas. Em Ezequiel 1 também é relatado uma visão 

da sala do trono. E ali é visto os quatro seres viventes. Em 1 Reis 22:19-22 Micaías 

é o profeta que vê a cena celestial de um trono, e Deus estava sentado sobre ele, e 

novamente é visto um exército ao redor dele à sua mão direita e a sua esquerda, 

com o objetivo de servi-lo. Em Jó 1-2 novamente se divisa um concílio celestial, 

onde nesta ocasião, os filhos de Deus se reuniam com objetivos administrativos.113  

Mas em Apocalipse, a visão da sala do trono celestial, o ambiente que é 

descrito é de fundamental importância para se sugerir uma interpretação mais 

precisa sobre a identidade dos vinte e quatro anciãos no contexto de Ap. 4-5. Tendo 
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isto em consideração, qual seria então o cenário desenhado por João em Apocalipse 

4? Essa questão será analisada no próximo tópico. 

 

5.2 Análise do Cenário Celestial de Apocalipse 4-5 

 Como parece evidente até este momento da pesquisa sobre a possível 

identidade dos vinte e quatro anciãos, há uma dificuldade enorme em sua 

identificação. E sobre a problemática interpretativa do termo presbu,teroj no 

Apocalipse de João há um consenso entre os estudiosos. Todos esses que fazem 

parte desta revisão bibliográfica, com pouquíssimas exceções declararam o 

problema de se posicionar diante de poucas correlações com outras apocalípticas, 

ou mesmo, com outras partes da Bíblia. Mas, mesmo assumindo estes obstáculos à 

interpretação, todos eles em seus trabalhos apresentaram um parecer sobre a 

questão. 

O que preocupa, diante da busca para a sugestão de uma interpretação 

bíblica, são os pressupostos interpretativos que fazem parte da vida do exegeta 

bíblico que são aplicados aos textos, o objeto de sua pesquisa. A metodologia 

adequada é tão relevante para uma interpretação correta de um texto bíblico que 

Burke abarca esta problemática em seu artigo ao resumir o resultado das diferentes 

interpretações. Os interpretes que sustentam uma ideologia do arrebatamento 

parcial dizem que os anciãos representam os vencedores apresentados na 

Revelação nos capítulos dois e três. Já aqueles que sustentam a posição 

amilenialistas, os representam como os principados e poderes de Ef. 1:21; Cl. 1:16. 

E os outros dizem que eles são anjos ou as autoridades de 1 Pd. 3:22. Alguns 

tribulacionalistas os rejeitam como sendo incapazes de qualquer identificação. Os 

premilenialistas quase sem exceção vêem nesses anciãos celestiais como 

representativos dos redimidos, ressurretos e a igreja entronizada. Assim, o problema 

é de imensa importância, muito mais do que uma identificação arbitrária de um 

símbolo vago ou insignificante.114 

Para não incorrer nesta cilada interpretativa se faz necessário definir o 

contexto imediato em que o objeto de pesquisa se encontra, ou seja, é importante 

definir o cenário da sala da corte celestial no contexto de Ap. 4-5. A definição deste 

elemento auxiliará na definição da identidade dos vinte e quatro anciãos. 
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Esta problemática sobre a identidade da cena que se desenrola no capítulo 4-

5 de Apocalipse tem gerado muitas divergências entre os intérpretes. Gulley 

apresenta Richard Davidson, Jon Paulien e Stefanovic que aderem à ideia de uma 

cena de entronização, em contrapartida a Davis, Alberto R. Treiyer e Mario Veloso 

que advogam ser uma cena de juízo pré advento.115 E juntamente com esses 

últimos três intérpretes mencionados por Gulley pode-se adicionar os outros 

mencionados nesta pesquisa, seja no corpo do texto ou mesmo nas notas desta 

obra.  

Porém, Gulley apresenta argumentações convincentes para resolver esta 

questão. Ele enfatiza que os estudiosos que preferem acreditar em um juízo pré 

advento ligam Apocalipse 4-5 a Daniel 7, onde se presencia uma cena de juízo 

explícita. Mas esta analogia é feita com muitas dificuldades, dando aberturas a 

muitos questionamentos bíblicos. 

Segundo Gulley, em apocalipse 4-5 se tem uma cena marcada pela jubilação 

dos seres que participam na cena, ao passo que em Daniel um tribunal se assenta 

em juízo. No primeiro caso se observa que há somente um único livro e, este está 

selado. Já em Daniel, vários livros estão presentes e todos são abertos. Em Daniel, 

se encontra palavras de juízo e julgamento, o que não ocorre na cena do apocalipse. 

Não há correspondências linguísticas em Apocalipse para declarar que o evento 

ocorra no Lugar mais Santo do Santuário Celestial, o que parece claro no contexto 

de Daniel 7. Palavras do original grego para juízo não aparece em Apocalipse 4-5 

(Krino, Krisma e Krisis), o que ocorre somente após Apocalipse 11:19, quando o 

Santuário é novamente aberto em visão a João. Em Apocalipse, Cristo vem ao Pai 

em seu trono para pegar o livro selado. E em Daniel, Cristo vai ao ancião de Dias 
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em uma nuvem para pegar o veredito da sessão da corte. No primeiro, ele recebe o 

livro selado e no segundo, recebe o reino eterno; na primeira, Cristo já tem a 

autoridade conseguida pela cruz (Ap. 5:12), e no posterior, recebe a autoridade do 

Pai (Dn. 7:14). No primeiro, Cristo inicia o seu ministério sacerdotal e, no segundo, 

ele inicia o juízo investigativo.116
 

A estrutura sugerida por Gulley é muito interessante para esta discussão. Ele 

argumenta que nos capítulos 1-11 do Apocalipse se tem um tempo histórico, 

eventos que ocorrem no lugar Santo do Santuário Celestial. Eventos que 

correspondem com as festas judaicas, ficando na seguinte disposição: Páscoa (Ap. 

1:5, 17-18) que corresponde ao Calvário. O Pentecoste (Ap. 4-5) que é o antítipo do 

sacrifício de Cristo que foi aceito no Céu. E as Trombetas, que se tocavam dez dias 

antes do Dia da Expiação (Ap. 8-11; Lv. 23:24-27; 16:1-34). Todas estas festas 

encontram sua execução e correspondência ao lugar Santo do Santuário. Assim, Ap. 

4-5 é colocado como o sacrifício aceito de Cristo (Pentecoste), ou seja, sua 

entronização, portanto, realizado no Santo Lugar do Santuário. Esta 

correspondência torna inviável a suposição de um juízo pré-advento.117  

O dia da Expiação (Ap. 13-20) e a festa dos Tabernáculos (21-22) fazem 

parte do tempo escatológico, ou seja, se executa quando está em operação o 

Santíssimo Lugar do Santuário. O capítulo 12 ocuparia o lugar de clímax e junção 

entre os dois tempos, histórico e escatológico, nesta estrutura global, trazendo o 

evento da cruz, como o fator mais importante de todos os tempos.118  

Para ratificar esta ideia Gulley acrescenta a observação dos móveis citados 

em cada situação. Sabendo que os capítulos 1-11 referem-se ao período histórico, 

ou seja, ao Lugar Santo, os objetos citados nesta perícope fazem parte deste 

referido local do Santuário, o candelabro (Ap. 4:5) e o Altar de Incenso (Ap. 8:3-4).119  

Gulley ainda menciona que no capítulo quatro a adoração e louvor são 

centrados em Deus, o Pai. Mas, no capítulo cinco, o livro selado é colocado 

propositalmente no centro da atenção. Porque é o livro que o rei dá ao seu co-

regente no tempo de sua instalação. Ou seja, o fato de Ele tomar o livro ao lado do 
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trono inicia o momento em que Cristo é instalado como co-regente juntamente com 

seu Pai. Assim, o livro tomado sugere que o momento da entronização de Cristo 

terminou e, então, Cristo ascende ao trono como co-regente no reino, e o abrir os 

seus selos denotam as ações subsequentes de Seu reinado. Desta forma, o fato de 

receber o rolo, e, então tomar assento à mão direita de Seu Pai sobre o trono é 

suficiente para sugerir Sua entronização como rei, e sua inauguração como 

sacerdote. O que é confirmado pelas escrituras em Hb. 1:3, 5; 4:16; 5:5-6; Sl. 

109:31; 110:1; Mt. 26:64120.  

Frank B. Holbrook e Davidson, embora não tratem do contexto de Apocalipse 

4-5, eles lidam sobre a entronização de Cristo no Santuário Celestial. Holbrook 

afirma que no capítulo cinco e verso 6 de Apocalipse temos a primeira apresentação 

em visão de Jesus Cristo exaltado a direita do Pai, mas precisamente, “no meio do 

trono” simbolizado por um cordeiro que foi morto mas que agora está em pé.121 

Desta forma, Holbrook corrobora o que Gulley se dedicou a explanar em seu artigo, 

pois, se no capítulo cinco temos a primeira visão de Jesus exaltado é porque sua 

entronização se deu no capítulo quatro e cinco.  

Conforme esboçado por Gulley, esta pesquisa adotará a posição de que a 

interpretação mais coerente para o cenário de Apocalipse 4-5 é a da entronização 

de Cristo como Rei e, de um cenário de inauguração de Cristo como Sacerdote no 

Santuário Celestial junto ao trono do Pai. No primeiro instante, a cena se desenrola 

no Santo Lugar do Santuário Celestial (Capítulos 1-11), e no segundo instante, se 

desenrola no segundo compartimento do mesmo (13-22). Esta cena pintada pela 

visão do Apocalipse 4-5 quando a porta do Céu se abre ao profeta em Ap. 4:1 

desenvolverá, portanto, o pano de fundo para a possível interpretação dos vinte e 

quatro anciãos, seres pertencentes a esta visão majestosa da glória de Deus e do 

Cordeiro no Céu. 
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 Idem, 75. 
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 Cf. Frank B. HOLBROOK, Christ’s Inauguration as King-Priest. In: Journal of the Adventist 
Theological Society, Spring 1994, v. 5, n.2, 136-152; artigo que está publicado no capítulo um do livro 
com o título original “The Atoning Priesthood of Jesus Christ” e que foi traduzido para o português, e 
se encontra no capítulo um (A Posse de Cristo como Sacerdote-Rei): “O Sacerdócio Expiatório de 
Jesus Cristo. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2002; Richard M. DAVIDSON, Inauguration Or 
Day of Atonement? A Response to Norman Young’s “Old Testament Background to Hebrews 6:19-20 
Revisited”. In: Andrews University Seminary Studies, Spring 2002, v. 40, n. 1, 69-88.  
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Disto posto, o foco na seção seguinte será uma análise exegética e 

gramatical do termo em debate permeada pela cena de entronização de Cristo como 

Rei e sua inauguração como sacerdote.  

5.3 Análise Exegética-Gramatical de Apocalipse 4:4 

Como indicado na seção anterior, os anciãos, no contexto apocalíptico de 

João, não encontram paralelos em outros escritos apocalípticos em todos os seus 

detalhes, e nem uma exata correlação com o AT. Devido a uma falta de 

intertextualidade bíblica há uma dificuldade na identificação deste grupo de vinte e 

quatro anciãos. Nesta ausência correlativa, muitos são asseverados a identifica-los 

de várias maneiras. Por isso, neste capítulo se visará, através de uma análise 

exegética-gramatical, a identidade deste grupo seleto no ambiente da sala do trono 

celestial, em um contexto de entronização de Cristo como co-regente do Pai e de 

inauguração de sua função sacerdotal. 

Um ponto inicial que deve ser considerado é a maneira com que os vinte e 

quatro anciãos são introduzidos a esta audiência na visão de João. O texto de 

Apocalipse 4:4 é a primeira referência a este grupo. Disto posto, eles são 

apresentados sem o artigo definido, mas somente “vinte e quatro anciãos”. Está 

ocorrência gramatical é uma característica importante em consideração, por que 

quando o termo ocorre no restante do livro, a mesma palavra traz o artigo 

precedente ao substantivo presbu,teroj (4:10; 5:5, 6, 8, 11, 14; 7:11, 13; 11:16; 14:3; 

19:4).122 

O artigo definido é sempre usado com um grupo de palavras que consistem 

da junção do artigo + substantivo. Por que, quando não se faz uso do artigo, o autor 

assume (com ou sem razão) que o leitor desconhece as pessoas ou as coisas 

indicadas pelo substantivo. Assim, o artigo definido é usado regularmente com 

classes de coisas que o autor pode assumir que são conhecidas para algum leitor.123  

Esta construção gramatical suporta a conclusão que a menção dos vinte e 

quatro anciãos em 4:4 é a primeira vez que a audiência está ouvindo sobre eles, 

uma vez que o artigo definido é tipicamente omitido na primeira menção do objeto. 

Mas, quando usado em referências subsequentes, o objeto é agora conhecido da 
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audiência. Uma vez que a cena do trono de Deus rodeado pelos tronos dos vinte e 

quatro anciãos reflete uma estrutura encontrada na assembleia litúrgica conhecida 

pelo profeta, o significado gramatical do verso é que o autor esta descrevendo 

alguma coisa nova para a audiência.124  

Embora, João seja o instrumento das revelações divinas, não implica, 

necessariamente, que seja este elemento conhecido de si mesmo, pelo menos na 

primeira menção. É lógico que o conhecido de que se trata aqui não é a função que 

eles desenvolvem, pois o papel que o nome ancião carrega era bem definido, mas a 

sua identidade, ou seja, quem eram eles. Como ocorre na apresentação da grande 

multidão. João é questionado sobre a identidade deles por um dos anciãos. Mas, 

como João não sabia a identidade deles, os que pertenciam a esta multidão, ele 

retorna a questão ao ancião que o questionou. Assim, ele demonstrou o seu 

desconhecimento sobre a multidão. Então, um dos anciãos lhe responde dando a 

explicação da identidade da grande multidão (Ap. 7:13-14). Esta ocorrência torna 

evidente que nem todo o conteúdo das visões era bem conhecido dos profetas. Uma 

vez que, como já foi mencionado na seção que trata da definição do termo 

presbu,teroj, esse termo não lida em determinar a idade cronológica de alguém, mas 

sim, designar sua função em determinada localidade ou situação. 

Entre os estudiosos, com respeito a possível interpretação desses seres em 

Apocalipse, há a classe daqueles que os definem como redimidos que estão salvos 

no Céu. E nesta classe se encontra o maior número de defensores desta posição. 

Os elementos em comum que os levam a ter esta posição são: as coroas de ouro 

(stephanos), as vestes brancas e o sentar em tronos. Segundo esses estudiosos, 

estes elementos são dignitários somente de seres humanos, e não há lugar 

relacional entre os símbolos para aplicações a seres celestiais, ou seja, anjos. 

Porém, os mesmos símbolos são aplicados por outra classe de interpretes para 

rejeitarem a identificação dos anciãos como seres humanos, mas advogando a 

posição que só podem aplicar aos seres angélicos. Por isso, é válida uma análise 

gramatical e contextual destes elementos na Bíblia, bem como na cultura 

contemporânea de forma mais abrangente, para se inferir uma utilização desses 

símbolos de maneira mais coesiva com o texto bíblico e com o contexto de 

Apocalipse 4-5. 
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Ao começar pelo uso da coroa, se percebe que era feito em vários momentos: 

no mundo pagão seu uso era nos cultos na hora das realizações sacerdotais e nas 

realizações dos sacrifícios; também era utilizada nas realizações de oráculos, como 

também nas procissões e festas, onde a coroa era levantada para proteger e cuidar 

das crianças.125 

Também era tida como sinal de salvação e proteção. Era usada ainda para a 

iniciação na religião de mistérios. No mundo político, a realidade era muito próxima 

do mundo cúltico nos tempos antigos. A coroa representava dignidade. Nos jogos 

entendiam que os esforços nas longas preparações deveriam ser coroados porque 

os seus deuses se alegrariam com isso. 126  

Nos exércitos, a coroação era feita antes e durante as batalhas, pois tal se 

dava nos oferecimentos aos deuses para a proteção nas lutas. E após as batalhas, 

os líderes as traziam nas mãos como sinal de vitória e triunfo. As várias formas de 

usos da coroa, fez com que ela se popularizasse e passasse a ter uso também na 

vida privada. No dia a dia seu uso tornou-se um costume na nação. Também entre 

os harpistas, os cantores e outros. Seja como sinal de alegria ou de tristeza. Da 

mesma forma denotava respeito. Um mensageiro que portava uma coroa trazia boas 

novas. Mas, também se colocava a coroa pela notícia da morte de um ente querido, 

em respeito ao falecido e nos procedimentos cúlticos que se seguia em honra do 

mesmo. Também se usava em casamentos e núpcias. Em banquetes e simpósios 

ocorria a coroação. 127 

No Antigo Testamento o uso da coroa também era uma realidade. Na LXX é 

stefanoj o correspondente do hebraico rz<nE (nêzer). Esta expressão tem um 

significado básico de “diadema”, “consagração, ordenação, sagração, dedicação, 

faixa com que se enfeita a cabeça”.128 Este vocábulo toma lugar como uma 

expressão figurativa para dar ao homem um lugar de posição importante na criação 
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 W. GRUNDMANN, Ste,fanoj, Theological Dictionary of the New Testament, 7:619 
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 Idem. 
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 Idem. 
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de Deus. É usada como sinônima de benção, cuidado e proteção. Israel também era 

considerado a coroa de Deus.129 

No Novo Testamento, a coroa é vista em várias perspectivas. De modo 

figurativo nas colocações paulinas. Em suas epístolas é vista como coroa de vitória 

e vida. É apresentada também a coroa de espinhos nos evangelhos, símbolo do 

sofrimento e humilhação de Cristo. Mas, esta cena é contrastada com a coroa posta 

na “Palavra de Deus” em Apocalipse 19, pois é a coroa de honra e não de 

humilhação que Cristo faz nesta ocasião.130  

Randolph R. Rogers aponta que vários interpretes vêem a coroa dos anciãos 

como uma alusão a Zc. 6:11, outros dizem que não há alusão nenhuma para 

stephanos ou diadêma no Apocalipse. Mas para outros, há referências geográficas, 

vitórias atléticas, estatus e autoridade, atividade cúltica/sacerdotal ou a combinação 

de todos esses. Pois, em Êx. 28:36-38 declara que um sacerdote veste um emblema 

de ouro com a declaração “santidade ao Senhor”. Assim, eles são separados para o 

serviço do templo.131 

Trabalhando este argumento, Rogers atesta que Zc. 6:11-13 ecoa Êx. 29:6, 

implicando que ambos os textos podem ter influenciado João. Porque na visão de 

João, a coroa (stephanos) pode ser símbolo de pureza, dignidade e martírio para os 

santos (Ap. 2:10), e também um sinal de autoridade e poder para a guerra (Ap. 6:2; 

19:12). O uso que mais se parece com Zc. 6 é encontrado na descrição dos anciãos 

em Ap. 4:4, 10. Porque em ambos as coroas são postas sob as cabeças e ambos os 

personagens se encontram posicionados diante do trono, deste modo, há uma 

correspondência verbal suportando uma maior evidência. Sendo assim, a presença 

dos vinte e quatro anciãos diante de Deus poderia ser o complemento celestial para 

“reino de sacerdotes” quem serve a Deus sobre a terra. E a ocorrência em Ap. 4:10 

em que os anciãos depõem suas coroas diante do trono também corresponde com o 

conteúdo de Zacarias em que as coroas são dadas a Josué a fim de guarda-las para 

outro.132   
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Stevenson demonstra que stefanoj tinha na cultura grega um símbolo de 

vitórias atléticas e competições musicais. Possuir uma coroa era um marco de vitória 

e fama. Usado da mesma forma no arcabouço militar, fato frequente nas pinturas de 

vitórias romanas em inicios do primeiro até o terceiro século a. C. Elas tinham o 

poder de associar simultaneamente a vitória com a divindade. Isto se dava pela 

utilização nos jogos gregos que eram considerados sagrados nas festas religiosas 

gregas, porque era para honra desses deuses que os jogos foram fundados.133 

No grego helenístico a palavra coroa foi usada para expressar realeza, um 

uso que parece ter sido mais comum aos autores judaicos, visto que os tradutores 

da LXX e Josefo consistentemente a usam mais do que diadêma para identificar a 

coroa de ouro real dos israelitas. Isto não implica necessariamente que a coroa 

usada pelos reis israelitas antigos eram consideradas um termo aceitável para 

descrever uma coroa real.134  

Aos sacerdotes a coroa era um aparato apropriado para aproximar da 

divindade e era um símbolo de seu ofício. Essas coroas eram sagradas porque elas 

representavam a Deus quem os sacerdotes serviam. E, muitas coroas dos 

sacerdotes eram de ouro. Sacerdotes judaicos podem, igualmente, ter usado coroas 

como um símbolo de seu ofício. Certamente, a coroa tornou-se um símbolo distinto 

do sumo sacerdócio judaico. Segundo AT, a coroa usada por eles era de ouro e 

sustentava um relacionamento especial com Deus (Êx. 28:36; 39:30; Lv. 8:9). O 

povo fez uma placa escrita como a “coroa sagrada” de puro ouro e gravada sob a 

frase “Santidade ao Senhor”.135 

Mas, é como uma utilização de honra que a coroa encontra a sua maior 

expressão no contexto de recompensas militares e relacionamentos benfeitores. 

Beneficiários expressavam sua gratidão de maneira pública, desta forma, era a 

honra mais comum dada a alguém, porém era considerada a mais alta. Era a 

maneira tangível para honrar e agradecer a alguém de maneira pública. As cidades 

que faziam isto em prol de seus benfeitores encontrava neste ato um modo de 

encorajar o benfeitor a continuar sendo generoso com ela, mas também para 
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mostrar como a cidade era agradecida pelos seus feitos benfeitores. Desta forma, 

centrava em três conceitos: agradecimento, honra e valorização ou méritos dado a 

alguém.136  

Após uma explanação histórica sobre a utilização da coroa Stevenson finaliza 

suas considerações discorrendo seu uso no Apocalipse. Para ele diadêma, 

conforme as evidências antigas, claramente demonstra que primariamente ela 

funcionava como símbolo de realeza. Quando alguém a usava ilegalmente, 

demandava um ato de sedição de poder, como faz o dragão e a besta de Apocalipse 

(Ap. 12:3; 13:1), contra o cordeiro em seu trono. Porém quando o juízo se assenta 

contra eles, a coroa é tomada, ou seja, o seu poder usurpado, e é conferido ao 

cavaleiro sobre seu cavalo branco (Ap. 19:11-16).137 

Disto posto, a atuação dos anciãos poderia ser compreendida como um ato 

de subordinação. Pois abandonando os tronos e lançando abaixo suas coroas aos 

pés daquele que está sentando no trono central, eles testificam que eles não têm o 

direito de possuir por eles mesmos o que aqueles objetos representam, mas 

somente Deus (em oposição ao dragão e a Besta). Segundo o autor, os tronos neste 

contexto destacam a autoridade real, e as coroas de ouro simbolizam a divindade e 

a honra. Se João desejou enfatizar somente o aspecto de autoridade real, esperava-

se que ele usasse diadêma, mas pelo uso de stephanos fica evidente um uso mais 

amplo, um termo capaz de expressar outros conceitos como divindade e honra. Em 

agregação com as vestes brancas dos anciãos expressam uma associação destes 

indivíduos com o divino.138 

O que ratifica esta ideia acima, é que em Ap. 4 as coroas são lançadas pelos 

anciãos como um ato de adoração a Deus (4:10-11). O símbolo de honra também é 

vista nesta cena. Assim os elementos associados nesta visão denotam apreciações 

de autoridade real, divindade, honra e gratidão. Conceitos que são reafirmadas nas 

declarações dos anciãos em Ap. 4:11 “Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de 

receber a glória, a honra e o poder”.139 
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De tal modo Stevenson clarificou o uso do termo Stephanos na cultura 

contemporânea de João e na Bíblia. E se verifica que o uso deste termo é muito 

amplo, e não se restringe meramente a uma simbologia de vitória, o que 

possivelmente João não visava nesta perícope de Apocalipse.  

Quando se verifica a LXX e o emprego que ela faz do vocábulo stefanoj 

percebe-se como é raro a utilização deste substantivo para designar vitória, bem 

como realeza. Porém, honra é mais amplamente assinalada (Ester 8:15-16; Jó 19:9; 

Sl. 21:3; Pv. 12:4; 14:24; 16:31; Lm. 5:14-17; Ez. 21:26; 23:41-42). Como se viu no 

capítulo que trata da estrutura literária da apocalíptica, o uso de palavras, termos e 

expressões do AT são abundantes, bem como as ideologias do escritor são judaicas 

e não gregas. Assim, tendo como pano de fundo interpretativo do Apocalipse os 

conceitos do AT, devemos buscar nele a decodificação dos signos apocalípticos.  

Concluindo: stefanoj não visava somente vitória. Esta simbologia é mais 

presente em Paulo que desenvolveu um trabalho junto aos gentios, e demonstrou 

em algumas cartas um amplo conhecimento da cultura grega, como dos jogos 

olímpicos (1 Co. 9:24-27; Fl. 2:16; 2 Tm. 2:5), e faz o uso da coroa tirado deste 

contexto, e assim, em Paulo ganha uma conotação de vitória. Ele, também, faz um 

uso de stephanos de modo metafórico, assim não é necessariamente algo concreto, 

como uma coroa real. Por exemplo: em Fl. 4:1, os irmãos são sua coroa, ou seja, 

recompensa, o mesmo se dá em 1 Ts. 2:19. Ele também fala de receber uma coroa 

da justiça, ou seja, figura o oposto do que ele vivia aqui na Terra, onde estava para 

ser morto em Roma por Nero injustamente, então ele sabia que no reino que Jesus 

foi preparar para ele haverá justiça. 

Portanto, esta pesquisa entende que a coroa em Apocalipse figura algo mais 

amplo. Uma realidade demonstrada pelo uso de stephanos, em vez de diadêma. E 

que visava conotações de honra, gratidão, glória, e que quando em associação com 

os demais elementos caracterizadores dos anciãos apresenta uma assimilação com 

o divino, relacionamento especial como Deus, algo de âmbito celestial. E João ao 

contrário de Paulo busca suas referências das imagens pintadas no AT, parte da 

Bíblia que dá a stephanos mais a ideia de honra do que de vitória. 

Com relação às vestes brancas. Na Bíblia, a veste branca é característica de 

vários seres e coisas. Começando pela LXX em Daniel 7:9 o Ancião de Dias é visto 

trajando vestes brancas, bem como seus cabelos são retratados de brancos. Deus 
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durante a viagem de Israel no deserto os alimentou com o Maná que era mandado 

do céu e, em Êxodo 16:31 mostra que ele era de cor branca. Salomão no fim de sua 

vida, após anos de vivência na terra e após ter gozado todos os prazeres que o 

mundo poderia lhe proporcionar aconselha aos homens viverem bem nesta terra 

enquanto há vida, e diante de tantos conselhos, ele salienta a necessidade de 

manter as vestes brancas, ou seja, a sua conduta pura (Ec. 9:8).  

Já no NT se presencia mais referências à cor branca, principalmente como 

vestes angelicais (Mt. 28:3; Mr. 16:5; Jo 20:12; At. 1:10; Ap. 19:14). Também nas 

ocorrências onde Cristo se transfigurou e suas vestes resplandecia de brancura (Mt. 

17:2; Mr. 9:3; Lc. 9:29) e, por fim, a homens a quem foram prometidos vestes 

brancas, como:  aos da Igreja de Sardes, se eles vencessem (Ap. 3:4-5), aos da 

Igreja de Laodiceia para tapar sua nudez e vergonha (Ap. 3:18), aos mártires 

debaixo do altar (Ap. 6:11) e aos que vieram da grande tribulação (7:9, 13). Até 

mesmo o trono de Deus é designado pela Bíblia de cor branca (Ap. 20:11).  

Hengstenberg mostra a questão das vestes brancas de uma maneira muito 

interessante. Segundo ele, branco no Apocalipse, bem como em toda a Bíblia, 

geralmente é a cor de brilho esplendoroso, a sombra simbólica de glória. E ele 

admite que o branco bíblico seja igual a santo, mas, santo somente no sentido da 

escritura e não no sentido da teologia doutrinal corrente. No sentido bíblico, não é 

um branco simplesmente, mas um branco brilhante, o branco da luz e da neve (Mt. 

17:2; Mr. 9:3; Lc. 19:29; Mt. 28:3; Lc. 24:4; At. 1:10; 10:30; Ap.15:6; 19:8, 14). 

Também é visto como representação simbólica de glória. Branco é a cor 

predominante na manifestação de Cristo (Ap. 1:14; 6:2; 19:11). A cor do trono de 

Deus é branca (Ap. 20:11). Como mostram os versos citados neste parágrafo, os 

anjos são seres que trajam vestes brancas com representação de glória como seres 

santos no sentido das escrituras, o exaltado e glorioso.140  

O autor continua asseverando que se deve considerar a cor branca também 

como a cor da justiça, especialmente da justiça perfeita, que brilha mais no 

esplendor de sua virtude (Ap. 3:18; 19:8; 7:14), e da glória de Deus transmitidas a 

eles, em imitação da que foi semelhante na glorificação de Cristo, e ao cumprimento 

das palavras de Cristo (Ap. 3:4-5; cf. Ap. 7:9).141 
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As explanações de Hengstenberg sobre as vestes brancas são bastante 

significativas. E vale sublinhar que a essência de sua explicação é que a cor branca 

torna-se representativa de esplendor e glória, é a cor que denota, essencialmente, o 

ambiente celestial, pois todos que habitam lá são retratados portando vestes 

brancas resplendentes e, que aqueles que vencerem este mundo de pecado e 

habitarão no céu, também andarão de brancos.  

Michaelis, trabalhando a definição de leuko,j (leukos/branco) e leukai,nw 

(leukaínô/fazer branco), chega a seguinte conclusão: no mundo hebraico o branco é 

uma cor muito importante, pois seu significado é mais proeminente do conceito de 

santidade. Mas, tanto no hebraico quanto no grego, o termo não é preciso podendo 

ser usado para várias palavras e contextos. Mas, ele concorda com Hengstenberg 

em dizer que a cor branca tem um paralelo mais próximo para a ocorrência da 

transfiguração e é encontrada nas referências aos anjos na tumba, cujas faces e 

vestes brilham com radiante brilho celestial (ver Mt. 28:3; Mr. 16:5; Lc. 24:4; Jo. 

20:12; At. 1:10). As vestes brancas indicam o caráter transcendental de sua glória. 

No caso de Cristo esse brilho radiante significa sua posição única, no caso dos anjos 

seu caráter celestial. O branco, como nas escrituras, tem grande importância no 

Apocalipse, pois branco é: a pedra (2:17), o cavalo (6:2; 19:11, 14), a nuvem (14:14) 

e o grande trono (20:11), mas em todos esses versos, segundo Michaelis, a 

referência é plenamente escatológica.142  

É certo que branco é símbolo de justiça imputada de Cristo para os seus fieis, 

porém, fica mais evidente pelas explanações supracitadas que o branco tem mais 

uma conotação de brilho esplendoroso de glória e santidade que é característica 

predominante do ambiente celestial. Por isso, todos os seres que compõe este 

ambiente são desditos em vestes brancas, pois é representativo de esplendor e 

glória. 

Portanto, este trabalho advoga que a cor branca, no contexto de Apocalipse 

4-5, em demais passagens referentes aos vinte e quatro anciãos, tem um caráter 

transcendental de glória, comum do ambiente celestial. Não um significado exclusivo 

de justiça imputada, mas uma ideia de esplendor glorioso característico de todo ser 

celestial. Por isso, todos os seres habitantes do Céu são vistos de branco. 
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Assim, ambos os elementos, a coroa (stefanoj) e vestes brancas, são em si 

mesmos insuficientes para sustentar uma interpretação como inferida por muitos 

teólogos. Que aderem mais a uma simbologia extraída da cultura grega no caso da 

“coroa”, do que o modo hebraico de pensar do apóstolo João. E esses elementos 

são trabalhos somente de um ponto de vista do significado bíblico pelos intérpretes, 

deste modo perdem a riqueza da palavra quando analisada em toda a sua 

amplitude.  

Mas segundo os intérpretes desta passagem, quando se une esses dois 

elementos do contexto dos anciãos ao estado deles, sentados em tronos, o enigma 

interpretativo é desvendado, pois, o sentar em tronos é uma promessa referida 

somente a humanos. Esta premissa deriva das passagens de Mt. 19:28 e Ap. 3:21. 

Porém, quando se analisa o contexto de ambas as passagens se verifica que em 

Mateus Jesus promete aos doze discípulos sentar em doze tronos, já em Ap. 4:4 o 

que se presencia é uma combinação de vinte e quatro tronos, assim, não há 

correspondência literária. Segundo ponto, Jesus foi para o Céu logo depois daqueles 

dias e os discípulos ficaram na terra, portanto, não ascenderam com ele. Em Ap. 

3:21, com respeito a promessa de sentar em tronos que é feita aos cristãos da Igreja 

de Laodiceia, Igreja contemporânea de João, ocorre o mesmo equívoco de tempo, 

pois quando foi feita a promessa a esses cristãos o Senhor já havia ressurgido e 

ascendido ao céu, assim, esta promessa não vinculava aos ressurretos com Cristo, 

mas aos cristãos que viveram após a ressurreição de Cristo, a Igreja da Ásia.  

Agora no sentido espiritual, simboliza a igreja dos últimos tempos, que 

também, vive muito após tal evento da ressurreição e ascensão de Cristo. O fato de 

ligarem todos estes elementos (coroa e vestes brancas) com o sentar em tronos se 

dá pela pressuposição hermenêutica de um cenário de Juízo, o que não ocorre em 

Ap. 4-5. Porque o que se tem é um cenário de entronização de Cristo como Rei e de 

inauguração de Cristo como Sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedeque.143 O mesmo se dá com a promessa de vestes brancas aos 

vencedores à igreja de Sardes. Todas as igrejas são localizadas na Ásia Menor, e é 

assunto das mensagens de João, que escreveu seu Apocalipse muito depois da 

ascensão de Cristo. Sendo assim, a promessa de vestes brancas a Igreja de 
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 Ver Capítulo “Análise do Cenário de Apocalipse 4-5: Inauguração ou Julgamento?”, na página 51, 
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Sardes, e o de sentar em tronos para a Igreja de Laodiceia ocorreram muito depois 

de Cristo ascender ao Céu e os ressurretos subirem com Ele. 

Na verdade, o que se percebe no desenvolvimento teológico e exegético 

demostrado nas argumentações é uma interpretação dogmática do vocábulo 

apocalíptico. Dentre os estudiosos adventistas, se pode inferir que sua interpretação 

é uma herança dos seus antepassados. Seu raciocínio hermenêutico segue 

justamente as trilhas deixadas pelos pioneiros de sua teologia. Pois semelhante a 

eles, seguem a lógica de que os anciãos são seres humanos redimidos que estão no 

céu, caracterizados por suas coroas e vestes brancas. Mas a pergunta é como e 

quando eles chegaram ao céu?  

Então, para se criar fundamentação teológica para este conceito vinculam a 

única ocasião em que redimidos foram ressuscitados com Cristo e juntamente com 

ele ascenderam ao Céu. Deste modo, fazem associação literária de Apocalipse 4:4 

com Mt. 27:52-53. Mas, quando se vai ao contexto de Mateus e com outras partes 

das escrituras que tratam deste grupo de ressurretos se percebe que a função 

destes era a de testemunhar da ressurreição de Cristo, por isso, eles entraram em 

Jerusalém e apareceram a muitos.  

Ellen G. White comentando este fato diz: 

Ao ouvirem a notícia de Sua ressurreição, temeram a ira do povo. 
Recearam que a própria vida corresse perigo. A única esperança 
para eles, era provar ser Cristo um impostor, negando haver 
ressuscitado. Subornaram os soldados e conseguiram o silêncio de 
Pilatos. Espalharam por perto e por longe sua mentirosa história. 
Testemunhas havia, porém, a quem não podiam reduzir ao silêncio. 
Muitos tinham ouvido falar do testemunho dos soldados quanto à 
ressurreição de Cristo. E alguns dos mortos ressuscitados com Jesus 
apareceram a muitos, declarando que Ele ressurgira. Foi levada aos 
sacerdotes a notícia de pessoas que tinham visto esses 
ressuscitados, ouvindo o testemunho deles.144  

 
Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de 
cativos. O terremoto, por ocasião de Sua morte, abrira-lhes o 
sepulcro e, ao ressuscitar Ele, ressurgiram juntamente. Eram os que 
haviam colaborado com Deus, e que à custa da própria vida tinham 
dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas 
dAquele que os ressuscitara dos mortos [...] Aqueles, porém, que 
ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a 
vida eterna. Ascenderam com Ele, como troféus de Sua vitória sobre 
a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de 
Satanás. Eu os redimi. Trouxe-os da sepultura como as primícias de 
Meu poder, para estarem comigo onde Eu estiver, para nunca mais 
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verem a morte nem experimentarem a dor. Esses entraram na cidade 
e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos, e 
nós ressurgimos com Ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade 
da ressurreição.145 

 

O que fica evidente nas palavras acima é que o propósito de Cristo em 

ressuscitar estes redimidos era duplo: para que eles fossem testemunhas de sua 

ressurreição, quebrando a evidência de toda a contestação, e deste modo como o 

centurião após contemplar todas estas coisas exclamou: “Verdadeiramente, este era 

o Filho de Deus” (Mt. 27:54); e segundo, eles seriam as primícias de seu poder, 

assim, quebrando a contestação de que ele não tenha poder para ressuscitar dos 

mortos os santos que dormem por ocasião de sua vinda. E como troféus de Cristo 

eles estariam com Ele onde se encontrasse. Atitude que não se percebe no 

comportamento dos anciãos no Céu, pois ora estão com Cristo, ora não. O seu 

posicionamento se reduz ao redor do trono Central, onde se encontravam antes da 

entronização de Cristo e posteriormente a este fato. Mas, Mateus tem como seus 

destinatários os Judeus, razão pela qual essa narrativa se encontra somente em 

Mateus, visto que os Judeus duvidavam fortemente de que Jesus era o Cristo. 

Assim, Mateus tem essa preocupação, provar que, de fato, Jesus era o Cristo.146  

E juntamente com este parecer em mente fazem uma conexão com Efésios 

4:8 que diz: “Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons 

aos homens”. Assim, os anciãos teriam sido compostos e inseridos nos céus, 

juntamente com a ascensão de Jesus, e começado seu ministério desde então. O 

que não se questiona no verso em vigência é que os cativos que foram levados ao 

céu, não sejam santos e que não sejam os que foram libertos do cativeiro do pecado 

pela graça de Cristo147, mas a problemática está em acoplá-los a Apocalipse 4:4, ou 

seja, aos vinte e quatro anciãos. 

Esta abordagem bíblica levanta muitos questionamentos como: qual o fator 

hermenêutico para se ligar Ap. 4:4 com Mt. 27 e Ef. 4? E porque branco tem que 

significar somente justiça, e a coroa somente vitória sobre o pecado neste contexto 

de Apocalipse? Era realmente isto que João intentava comunicar?   
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A dificuldade destas conexões é maximizada quando se percebe, pelas 

evidências outrora apresentadas neste presente trabalho, que o contexto de 

Apocalipse 4-5 não é um cenário de julgamento, como muitos teólogos admitem, 

mas de entronização de Cristo como Rei e de Inauguração de Cristo como 

Sacerdote. Conforme o debate sugerido por Gulley entre os pensamentos de 

Davidson, Paulien e Stefanovic que aderem à ideia de uma cena de entronização, 

em oposição a Davis, Alberto R. Treiyer e Mario Veloso que inferem sobre um 

cenário de julgamento, a conclusão apresenta de forma bem definida a ratificação da 

caracterização de um ambiente de entronização, e como visto anteriormente, 

Holbrook corrobora esta conclusão. E esta tem sido a posição adotada por esta 

pesquisa.  

Desta forma, a conexão que alguns estabelecem entre os tronos de Daniel e 

Apocalipse apresenta distorções contextuais. Pois, no primeiro tem um ambiente de 

julgamento, e no segundo um ambiente de entronização, realidades totalmente 

divergentes, portanto não aceito exegeticamente para uma interpretação coerente. O 

fato dos tronos estarem vazios em Daniel 7 não implica a razão de se encontrarem 

cheios em Ap. 4:4. Pois tal afirmação é uma inferência, pois o próprio contexto diz 

que foram postos uns tronos, e em seguida o Ancião de Dias se assentou. Naquela 

ocasião havia milhões de milhões e milhares de milhares no tribunal que O serviam 

e estavam diante dEle, e chega o momento que se assenta o tribunal (Dn. 7:9-10). 

Diante destas declarações como assumir que os tronos não foram ocupados 

naquela ocasião, mas somente em Ap. 4:4? Deste modo, assumir que foram 

ocupados em Ap. 4:4 pelos anciãos transparece uma interpretação dogmática do 

texto. Ambas as passagens apresentam ambientes diferentes. Em Daniel se tem um 

ambiente de juízo e em Apocalipse um clima de entronização. Assim, este 

argumento defendido por alguns teólogos, como já foi apresentado em capítulos 

prévios não se sustenta.    

Uma vez definido que o recinto trata da entronização de Cristo como rei e de 

sua inauguração como sacerdote, surge então um questionamento sobre ação dos 

vinte e quatro anciãos. Pois, eles são pintados como os que fazem parte da 

recepção de Cristo na corte celestial. Portanto, segundo a interpretação corrente 

eles deveriam ser recepcionados, pois ascendem junto com Cristo, como então são 

vistos antes da entronização no céu? Sendo assim, contexto coloca a recepção de 
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Cristo ou sua entronização mais especificamente no capítulo cinco do livro, então, 

porque os anciãos são posicionados desde o capítulo quatro?  

O contexto do capítulo quatro é a apresentação do trono no Céu. As figuras 

desta cena neste capítulo precisamente são compostas de um trono, e Deus que 

está sentado nele. Deus é o centro da adoração cúltica nesta perícope. E ao redor 

deles se encontram: vinte e quatro tronos e vinte e quatro anciãos sentados neles e 

os quatro seres viventes, que tributavam louvor ao grande Deus. Em resposta a 

seus louvores os vinte e quatro anciãos prostravam e adoravam ao que está sentado 

no trono, ou seja, Deus, o Pai. E lançavam suas coroas diante do trono, 

reconhecendo a força de seu símbolo, declaravam que a glória, a honra e o poder 

são desígnios somente de Deus (4:1-11).  

Todo o capítulo quatro está, portanto centrado somente na adoração de Deus, 

o Pai. Por que a adoração é resultante de suas características superiores e por Ele 

ser o Criador. No capítulo cinco, um novo elemento toma cena. Embora seja uma 

continuidade do que estava se desenrolando. Deus em seu trono tem um livro 

selado, e se levantou a questão de quem, naquele momento, era digno de abri-lo. 

Com o objetivo de se desvendar os mistérios contidos nele. Devido à angústia de 

João diante desta situação, um dos anciãos então lhe declara o único digno. O 

conteúdo da declaração enfatiza a luta terrena de Jesus contra as forças do mal, 

pois é chamado de “o Leão da tribo de Judá” e “a Raiz de Davi”, venceu para abrir o 

livro.  

Até aqui se observa apenas o anúncio do único digno por parte de um dos 

anciãos a João. Terminado o prenúncio, João contempla no meio do trono, e entre 

os quatro seres viventes e dos anciãos, o cordeiro, como havendo sido morto. 

Talvez esta expressão seja pelas marcas em suas mãos, nos pés e nos lados de 

Cristo. E direcionando ao trono toma o livro da mão direita dAquele que está 

assentado nele. E quando o livro é tomado, todos os seres que circundam o trono, 

se prostram diante dEle.  

Nesta narrativa dos eventos de Apocalipse 4-5 fica muito evidente que a 

estada dos anciãos nos céus antecede a entronização de Cristo, na verdade, eles 

preparam o ambiente para esta entronização. Logo após um dos anciãos ter 

declarado aquele que é digno de abrir o livro selado surge à figura de Cristo no Céu. 

E ao tomar o livro como enfatizou Gulley, Cristo se torna o co-regente do Pai na 

administração do Universo em sua entronização. 
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Outro elemento que suporta esta interpretação é o cântico elaborado pelos 

vinte e quatro anciãos ainda nesta perícope que trata da entronização de Cristo (5:8-

10). No entanto, deve-se salientar que os personagens que cantam este coro, não 

são somente os anciãos como focalizam os intérpretes, mas também os quatro 

seres viventes (v. 8). Ambos portavam uma harpa e tinha em suas mãos taças de 

ouro, e que estavam cheias de incenso. 

Sendo assim, os dois grupos, portanto, teriam sido comprados de toda “tribo, 

língua, povo e nação”, de acordo com os argumentos anteriormente citados? 

Literariamente, contextualmente e gramaticalmente esta suposição não se sustenta.  

Somando aos elementos contextuais acima com a gramática e a crítica textual que 

fazem sua contribuição a este assunto, temos que em Apoc. 5:9 “kai. a;|dousin wv|dh.n 

kainh.n le,gontej( :Axioj ei= labei/n to. bibli,on kai. avnoi/xai ta.j sfragi/daj auvtou/( o[ti 

evsfa,ghj kai. hvgo,rasaj [h[ma/j]tw/| qew/| evn tw/| ai[mati, sou evk pa,shj fulh/j kai. glw,sshj kai. 

laou/ kai. e;qnοσς”148 e pode ser traduzido como: “e cantavam um cântico novo dizendo: 

Digno é de receber o livro e abrir o seu selos porque foste morto/assassinado e [nos] 

compraste para Deus em teu sangue os que procedem de toda a tribo e língua e 

povo e nação”, não temos o pronome h[ma/j nos melhores manuscritos bíblicos como 

o uncial A e a versão antiga etiópica, que apontaria para este grupo149. Pois com 

este pronome ficaria “e com teu sangue [nos] compraste para Deus”, porém, o h[ma/j 

ou o pronome nos não tem nos melhores manuscritos gregos do Apocalipse.  

Mervyn Maxwell acrescenta que: 

 

A King James Version, Inglesa, apresenta os vinte e quatro anciãos 
como dizendo: “Com teu sangue nos compraste para Deus... e para 
nosso Deus nos constituístes... sacerdotes.” Essa tradução conduziu 
a atraente suposição de que os anciãos são seres humanos, 
pessoas escolhidas dentre aquelas que ressuscitaram por ocasião da 
ressurreição de Jesus. Muitas pessoas fiéis foram efetivamente 
ressuscitadas na madrugada de domingo, e aparentemente Jesus as 
levou consigo para o Céu. Veja S. Mateus 27:51-53; Efésios 4:8. Os 
pesquisadores bíblicos, porém, estão de acordo com que os vinte e 
quatro anciãos realmente disseram, que Cristo redimiu “homens” (e 
não “nos”) e que Jesus “os” (e não “nos”) fez sacerdotes para Deus. 
Os manuscritos gregos do Apocalipse apoiam plenamente os 
pesquisadores, o mesmo ocorrendo com as traduções modernas da 
Bíblia (inclusive a versão Almeida Revista e Atualizada).150 
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Hundry comenta esta realidade da seguinte forma: 
   

No que concerne às versões inglesas do Novo Testamento, João 
Wycliffe produziu sua tradução, baseada no latim, em 1382, e 
Guilherme Tyndale fez uma tradução diretamente alicerçada sobre o 
grego, em 1525. Seguindo uma sucessão de Bíblias em inglês, 
posteriores, apareceu a versão Douay, católica romana, em 1582, e 
a versão do King James (ou Autorizada), em 1611. Porém, os mais 
antigos e melhores manuscritos do Novo Testamento ainda não 
haviam sido descobertos, e os séculos que se seguiram desde então 
testemunharam grande avanço no conhecimento erudito sobre o tipo 
de grego usado nas páginas do Novo Testamento. Uma imensa 
contribuição foi dada pelo estudo de inúmeros papiros achados 
durante os últimos cem anos. Como resultado, numerosas versões 
têm aparecido em tempos recentes: a English Revised Version 
(1881), a American Standard Version (1901), a Revised Standard 
Version (1946), a New English Bible (1961), a New American 
Standard Bible – Novo Testamento (1963), além de vários 
empreendimentos individuais, o mais bem conhecido dos quais é o 
de J. B. Phillips, The New Testament in Modern English.151 

 

 É evidente que a edição da King James Version foi uma das mais famosas e 

utilizadas em todo o continente europeu, tendo como base o texto de Erasmo, que 

era o “Texto Recebido”, ou seja, ditado por Deus, porém, era repleto de variantes, 

um texto muito inferior em qualidade, mas pelo baixo custo se popularizou e, 

também era conhecido como Texto Bizantino. Portanto, Teodoro de Beza usufruiu 

deste texto para a elaboração da Versão King James em 1611. O Texto Recebido, 

ou bizantino, foi aceito em 1710 pela Sociedade Bíblica de Canstein, e em 1810 pela 

Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Todas as principais traduções britânicas 

usufruíram deste texto para a elaboração de seu texto sagrado.152 

Devido às descobertas de muitos outros manuscritos da Bíblia, como, já 

citado por Gundry, surgiram novas edições corrigindo os erros de tradução da King 

James Version, que se popularizou entre os protestantes de 1810 em diante. No 

aparato crítico da 4ª ed. Revisada da The Greek New Testament coloca o texto, 

como explorado por Maxwell, há duas notas acima, sem o pronome nos, e coloca 

como cem por cento de certeza que no original grego fora redigida assim.153 A cópia 

Alexandrina, que segundo os eruditos é mais elabora, de “escrita graciosa e sem 
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adornos [...] O texto em sua maior parte é inferior, mas é o melhor ms. no que diz 

respeito ao Apocalipse.”154 Somente os ms. minúsculos 2050 e 2344 que datam do 

século XII E XI, respectivamente, e as versões latinas dos manuscritos 61 e 51 que 

datam conforme esta ordem, dos séculos IX e XIII, a versão da vulgata do IV/V 

século, a siríaca Philoxeniana do VI século e o Harklensis do VII e pela versão 

Armeniana de 1984. Esta construção também foi citada por Hipólito (235 d.C.), 

Cipriano (258 d. C.), Agostinho (430), Varimadum (445-480 d. C.), Fulgêncio (533 d. 

C.), Primásio ( metade do VI século), Beatus (Início do século VIII), sendo todos 

estes pais da igreja latina, que trazem o pronome nos antes de para Deus, ficando 

nos compraste para Deus. Enquanto que o Alexandrino data do início do V século e 

a versão etiópica do VI século.155 

Há outra construção para o texto grego tw/| qew/| h]maj (para nosso Deus) que é 

encontrado no uncial 01 (sináitico) que data do VI séc., e o 046, manuscrito bizantino 

que data do X séc., e nos minúsculos 209 (XV séc.), 1006 (XI séc.), 1611 (XII séc.), 

1841 (IX/X séc.), 2053 (XIII séc.), 2329 (X séc.) e 2351 (X séc.). Também cita esta 

construção a versão Cópita Boairitica do IX séc. e o pai da igreja grega Andrew de 

Cesareia (VI/VII séc.)156.  

Segundo esta última análise da critica textual, a tradução da construção 

acima do texto seria: e compraste para nosso Deus com teu sangue os que 

procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Desta forma esta construção 

também elabora a ideia de que os anciãos são distinguidos dos redimidos. E pelas 

testemunhas apresentadas, este texto demonstra, ainda, mais relevância do que o 

sugerido pelos defensores de redimidos nos céus.  

Tal construção é retomada em Ap. 5:10 que traz (θαὶ ἐποίεσας αὐτοὺς τῷ ζεῷ 

ἡκῶλ βασηιείαλ θαὶ ἱερεῖς, θαὶ βασηιεύσοσσηλ ἐπὶ τῆς γῆς), que pode ser traduzido: “e os 

fizeste para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinarão sobre a Terra”. Aqui 

novamente o pronome αὐτοὺς os distingue dos anciãos, que são os que declaram os 

cânticos juntamente com os quatro seres viventes. O verbo reinarão (βασηιεύσοσσηλ) 

apresenta uma construção morfológica classificada como: verbo indicativo do futuro 

ativo da terceira pessoa do plural do verbo βασιλεύω (reinar), ou seja, a coesão 
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estrutural da língua permanece, pois são eles quem reinará e não nós quem 

reinaremos, o que seria a primeira pessoal do plural do verbo βασιλεύω (reinar).  

Assim, na análise gramatical não há espaço para sugerir que o cântico trate 

dos que experimentaram a redenção em Cristo. Porque são os seres viventes 

juntamente com os anciãos (Ap. 5:8) quem declamam este cântico. E, sobre os 

seres viventes não há dúvidas de que eles são seres angélicos, portanto, não 

redimidos. No entanto, eles são seres que da mesma forma que os vinte e quatro 

anciãos entoam este cântico e com tal conteúdo. Mas, ninguém questiona sua 

identidade por isso. O que não ocorre com os dos vinte e quatro anciãos. Deve ser 

pelo fato de ficarem tão focados na identidade dos anciãos que esquecem que os 

quatro seres viventes também participaram da execução do mesmo.  

Se Ap. 5:8-10 coloca os vinte e quatro anciãos como redimidos por causa do 

pronome nos, igualmente os quatro seres viventes devem ser considerados como 

tais, o que não ocorre entre os intérpretes. Se eles não perfazem o grupo dos 

redimidos, é evidente que os vinte e quatro anciãos também não, pois são postos 

executando a mesma ação e em conjunto.  

E é justamente com base na edição da King James Version que muitos 

teólogos constroem suas argumentações linguísticas sobre os vinte e quatro 

anciãos, bem como, os estudiosos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que 

foram os depositários para as argumentações atuais sobre os vinte e quatro anciãos. 

Porém, como disse Hundry eles não viveram na privilegiada época em que foram 

descobertos os rolos do Mar Morto, que trouxe inúmeras testemunhas e as mais 

antigas do texto sagrado, e inclusive ao texto de Ap. 4:4. 

O que traz muitas dificuldades para muitos intérpretes da Bíblia e 

especialmente para o livro do Apocalipse é a utilização do termo presbu,teroj que 

segundo eles nunca fora utilizado para um ser celestial, mas somente para homens. 

Na verdade, como já foi analisado no capítulo que trata sobre a definição do 

vocábulo em questão, ele não visava uma identificação pessoal, mas uma 

designação de papel. Ou seja, o objetivo não era designar se ele referia-se a uma 

pessoa, ou sua idade, mas, sim, a sua função como líder do povo, o seu papel 

administrativo.  

Entre os autores analisados em várias porções desta obra referente ao 

número vinte e quatro, eles empregam uma alusão ao livro de 1 Crônicas 24, 

implicação essa que é altamente assinalada. De maneira mais especifica, se voltam 
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à ocorrência em que Davi dividiu os sacerdotes levitas em vinte e quatro classes 

para desempenharem as funções do templo.  

Com respeito a este parecer, vale ratificar a argumentação de Bullinger que 

se posiciona declarando que estas divisões sacerdotais efetivadas por Davi foram 

feitas baseadas em expressa ordem divina (1 Cr. 28:13-15, 19). Esta ocorrência 

segundo ele remete ao episódio em que Moisés também recebeu instruções com 

respeito ao Templo, sua estrutura e serviços, e que o mesmo refletia como exemplo 

ou sombra das coisas celestiais, cuja realidade devia ser o modelo que deveria ser 

devidamente seguido (Hb. 8:5). Assim, a adoração que era conduzida no santuário 

terrestre era, portanto engajada no Santuário celestial.157 

Desta forma, Bullinger assevera que os anciãos são os líderes do sacerdócio 

celestial, os chefes sacerdotais ou anciãos da adoração e governo celestial. 

Presbu,teroj é definido como uma posição oficial. E no AT a palavra também é usada 

como este sentido em Is. 37:2 e Jr. 29:1, ou seja, como “anciãos dos sacerdotes”. E 

no caso da época de Davi eles são vistos como “governadores do Santuário e 

governadores da casa de Deus” (1 Cr. 24:5). E para ele o número doze ou múltiplos 

deste número são vistos como perfeição governamental, por isso que o número dos 

levitas quem estavam servindo na casa do Senhor era de vinte e quatro mil (1 Cr. 

23:3-4), era o mesmo número dos profetas que lideravam os louvores de Deus com 

instrumentos de música  (1 Cr. 25:31). Os porteiros dos filhos de Levi eram vinte e 

quatro (1 Cr. 26:17-19), que é o mesmo número obtido no Palácio como no Templo. 

Doze capitães presidiram sobre vinte e quatro mil (1 Cr. 27:1-15), e doze 

governadores eram deixados sobre os tesouros (1 Cr. 27:25-31). Assim, esses vinte 

e quatro anciãos são principalmente líderes e governadores da adoração celestial. 

Eles são reis e sacerdotes.158   

Davis confirma o argumento de Bullinger, pois admoesta que o número vinte e 

quatro, que também é o número dos anciãos, é significativo, visto que ele confirma 

Apocalipse 4-5 como um cenário de templo. Em 1 Crôn. 23-26, as disposições eram 

feitas para o templo e seus serviços. Do meio dos Levitas 24.000 eram escolhidos 

para representar as obrigações levíticas (23:24-32). Do meio desses levitas eram 

escolhidos vinte e quatro filhos (24:20-30) pela sorte (24:31). O ministério sacerdócio 
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no templo era dividido em vinte e quatro turnos de sacerdotes, organizados pelo 

líder que também era escolhido por sorte (24:1-19; cf. Lc. 1:8 e 9). Também lançava 

sorte para os vinte e quatro homens principais quem deveria servir como músicos no 

templo (25:9-31). Do meio dos Koratitas (26:1) eram lançados sortes pelas casas 

dos pais (26:13-19) para escolher esses quem deveria ser o chefe dos porteiros que 

deveria ser “ministros na casa do Senhor” (26:12). O uso repetido de “vinte e quatro” 

em conexão com esses líderes do templo confirma o fato que 24 eram o número 

organizacional do templo. Isto é razoável para concluir que Apocalipse 4-5 é 

apresentado sob esta imagem particular para os anciãos, e assim, estabelecer o 

motivo do templo.159 E em concorde com este pensamento temos Vilmar Emílio 

González160 e Maxwell161.  

Nesta elaboração de Davis há um raciocínio coerente com a lógica bíblica, de 

que o Apocalipse é compreendido pela chave de palavras e inferências feitas ao AT. 

A coroa no AT, também era vista como utensílios dos sacerdotes na sua 

consagração para ministrarem no Templo (Êx. 29:6; 39:30; Lv 8:9). A palavra para 

coroa no AT, é rz,n e que pode ser traduzida como: “diadema”, “consagração, 

ordenação, sagração, dedicação; faixa com que se enfeita a cabeça”162. Ou seja, era 

uma coroa de consagração, que os separa para a obra no templo. 

Outro elemento interessante no texto em Apocalipse é o fato de que os 

anciãos seguram em suas mãos a harpa e uma taça de ouro com incenso. Quando 

se lê no AT o que se percebe é que essas mesmas tarefas eram realizadas no 

contexto do santuário. Os Koratitas em 1 Crônicas são vistos com instrumentos que 

foram incumbidos de tocarem no santuário, e entre eles estava a harpa. E em Lc. 

1:8 e 9 se tem o sacerdote Zacarias em seu turno oferecendo incenso no templo. 

Em Lv. 10:1, os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, morreram por oferecer o fogo 

estranho diante de Deus, que na verdade era o incenso. Assim, se têm no AT e em 

Lucas no NT, elementos do contexto do templo, que também são encontrados no 

contexto dos anciãos em Apocalipse no panorama do Templo Celestial, onde está o 
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trono de Deus. Eles têm harpas, e eles têm a taça de incenso, que são as orações 

dos Santos. 

A Mishnah também faz referências a um sistema organizacional presente nas 

realizações do serviço no Templo. Em Yoma 1.5-11 consta que para o Dia da 

Expiação foi separado um Sumo Sacerdote, e com uma semana de antecedência 

prescreveram a ele uma série de serviços que deviam ser executados naquela 

mesma semana até o dia da Expiação. Proveram para ele outro Sumo Sacerdote, 

caso fosse achado nele, durante o serviço, algo ilegal e fosse morto, bem como para 

sua esposa, pois ela podia não passar pela expiação e ser morta, pois a expiação se 

dava primeiramente por ele e em seguida por sua casa, neste caso sua esposa. 

Leram para ele o que devia ser falado na véspera do Dia da Expiação, e os Anciãos 

da Corte o entregaram aos Anciãos do Sacerdócio que o levaram para a Câmara 

Superior e o conjuraram sobre isso, e o admoestaram a não mudar nada do que foi 

dito por eles.163 

Aqui nesta citação se percebe que havia também os Anciãos da Corte. Em 

notas explicativas da Mishnah, eles colocam a corte como o sinédrio composto por 

setenta e um membros, cujo grupo os Anciãos da corte também faziam parte, e os 

Anciãos do Sacerdócio. O que transparece é que os sacerdotes desempenhavam 

sua função no santuário, mas a administração ficava a cargo também dos Anciãos 

da Corte e os Anciãos do Sacerdócio. Neste caso apresentado acima, eles 

impuseram uma ordem ritualística para o Sumo Sacerdote e que o mesmo não devia 

ser mudado. E proveram substitutos, caso o serviço sagrado apresentasse falhas 

durante a execução e resultasse em morte, eles seriam acionados. Ou seja, é 

notório na Mishnah um caráter administrativo dos serviços no templo sagrado, ou 

seja, na adoração pelos anciãos da corte do sacerdócio. 

Seguindo o pensamento acima, a junção do número vinte e quatro mais ao 

título de ancião dado a esses seres celestiais mostra que João visava destacar 

fortemente o papel administrativo desses personagens no Apocalipse. Seria devido 

a isso que eles antecedem a entronização de Cristo no capítulo quatro do livro, pois, 

eles administram a organização cúltica naquela ocasião. 

Vale ressaltar que quando um intérprete fica despercebido dos elementos 

apresentados pelo próprio texto, ocorre então à necessidade de se buscar 
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elementos que apoiem os seus pressupostos exegéticos. O perigo que isto 

apresenta é o desenvolvimento de uma interpretação tendenciosa ou de acordo com 

seus pressupostos teológicos. E assim, estabelecendo ligações literárias que não se 

amparam, como: ligar o número vinte e quatro com os doze portões da Nova 

Jerusalém e com as doze fundações do muro da cidade. O que naquele contexto já 

foi dada a sua significação. Uma traz os nomes das tribos de Israel e a outra os 

nomes dos doze apóstolos, mas não apresenta uma conexão com os vinte e quatro 

anciãos. 

O que acentua esta conclusão de que os vinte e quatro anciãos não 

satisfazem a ideia interpretativa que os colocam como os redimidos é o fato de que 

João sempre os coloca em grupos separados dos que são identificados deste modo. 

Argumento que já fora apresentado anteriormente no capítulo que trata das 

“Interpretações em Contestação”, da ala que defendem a identificação angelical. 

Mas, este fato é notório no texto Bíblico, como se pode ver em Ap. 5:8-10, onde no 

cântico os seres viventes e os anciãos colocam os redimidos fora do grupo deles. Da 

mesma forma em Ap. 7, a grande multidão (de toda a tribo, língua, povo e nação) é 

colocada distintamente dos anciãos. E por fim, Ap. 14:3 apresenta os 144.000 como 

sendo aqueles que foram comprados da terra e cantam um cântico novo, porém, 

diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. Só eles podiam cantar 

aquele cântico, porque eles foram comprados da terra, o que não ocorre com aquele 

grupo que estava junto ao trono. 

Pode-se acrescer a estas abordagens que: a) em Apocalipse 7:13, 14 João se 

direciona a um dos anciãos de “Meu Senhor” (Ku,rie, mou). b) João que é um ancião, 

conforme apresentado em suas epístolas, não consegue responder quem são os 

que compõem a grande multidão, porém, o presbu,teroj que está no Céu, oferece a 

ele uma interpretação do devido grupo, papel até então feito pelo anjo Gabriel em 

Daniel, em Lucas e em outras passagens164. 

Então se pode, diante de tantos argumentos, inferir que eles são identificados 

como seres angelicais? Como analisado nos capítulos anteriores, as expressões 

literárias com relação a este grupo podem levar muitos a pensarem assim, pois, eles 

têm designações similares a de um ser angélico: a situação em que um deles 

elabora uma interpretação para o profeta João como ocorre em Daniel diante de 
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uma visão que não foi compreendida (Ap. 7:13-14); leva uma taça cheia de incenso 

(Ap. 8:3, cf. 5:8); tem vestes brancas (Jo. 20:12; At. 1:9-11; cf. Ap. 4:4); estão 

sempre junto dos seres angelicais (Ap. 4:9-10; 5:8, 11, 14; 7:11; 14:3; 19:4). 

Porém, o texto de Apocalipse traz uma distinção entre eles. Os anciãos 

portam coroas de ouro (Ap. 4:4, 10). No capítulo 7 verso 11 é feita outra distinção, 

eles são colocados como junto ao trono, e os anjos cantam diante deles, como 

formando um coral. Ou seja, não fazem parte do mesmo grupo.  

É evidente que estamos lidando com seres que atuam no templo de Deus no 

Céu. Assim como os sacerdotes ajudavam na administração do Santuário na Terra, 

como representantes do povo e a favor deles. Estes seres também auxiliam na 

administração do santuário no Céu a nosso favor, haja vista que, o incenso que eles 

oferecem é as orações dos santos (Ap. 5:9). E em Apocalipse 5:11 faz uma distinção 

muito clara entre os anjos e os anciãos, visto que os anjos estão ao redor dos 

anciãos e dos seres viventes, mostram uma clara distinção de identidade entre eles. 

No caso dos seres viventes, que também são apresentados em distinção aos anjos, 

um diálogo feito entre a visão do trono de Deus em Apocalipse com as visões 

similares em Is. 6 e em Ez. 1 deixa claro que eles são uma ordem de seres 

angélicos, porém, com respeito aos anciãos este aspecto não é evidenciado. 

Mas quem é então esse grupo que se encontra no Céu? O termo presbu,teroj 

(anciãos), não pode ser representados como seres humanos ressurretos com Cristo, 

porque o texto de Apocalipse não apresenta referências literárias, gramaticais e 

contextuais para tal alusão. Mas, seres celestiais, seres não pertencentes ao mundo 

terrestre. Esta conclusão se dá devido a adequação contextual com 1 Cr. 23-24, 

onde os elementos apresentados culminam literariamente com os elementos 

apresentados em Apocalipse 4. Inclusive a coroa, as vestes brancas e o número 

vinte e quatro que encontram coesão nesta análise.  

Desta forma, sua coroa além de simbolizar características reais, gratidão, 

poder e honra, também denotam uma consagração, ou seja, a separação desses 

seres dos demais seres no céu para executarem serviços no Templo Celestial. 

Deste modo eles seriam os antítipos celestiais, do que tipificavam os vinte e quatro 

turno sacerdotais em 1 Cr. 23-27165. Porque conforme diz as escrituras, tudo que foi 
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mostrado a Moisés no monte (Hb. 8:5; 9:23) derivava de um modelo celestial, não só 

as estruturas, mas também os procedimentos, não em sua correlação exata, mas 

em sua essência salvífica. 

Sendo Assim, cabe evidenciar que os vinte e quatro anciãos são seres 

celestiais que auxiliam ao Senhor no templo celestial, em nosso favor, assim como 

Bullinger igualmente declara que eles são seres celestiais não caídos e, portanto, 

eles são achados em vestes brancas.166 Eles desenvolvem várias atividades como: 

auxiliar na administração do universo (4:4), por isso, portam coroas e sentam em 

tronos; louvam e adoram a Deus, e reconhecem que a glória, a honra e o poder 

pertencem somente a Ele (4:10-11); Conforta os mensageiros de Deus com uma 

revelação do Único Digno de abrir o livro selado (5:5); exercem função intercessora 

para com o povo de Deus semelhante a função realizada nos turnos sacerdotais, 

oferecem incenso a favor do povo de Deus, os santos (5:8); eles cantam do poder 

redentivo do Cordeiro, e também assistem a Deus na administração do Universo. 

Assim, como os quatro seres viventes, toda a hoste angélica e a própria 

Trindade, cada um em sua função correspondente desempenham sua parte na 

administração do Universo. Deve ser por isso que o apóstolo Paulo declarou em 

Hebreus 12:1: “Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande 

nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que 

tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está 

proposta”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, como foi visto em todo o escopo deste trabalho muitos interpretes 

intentaram uma interpretação do termo “vinte e quatro anciãos” no contexto de Ap. 

4:4. Porém, duas linhas de interpretação foram distinguidas para se propor uma 

interpretação deste termo: uma ala que admiti que eles representem os redimidos no 

céu e outra que os colocam como seres angelicais.  

Na primeira há aqueles que defendem que são ressurretos com Cristo e que 

ascenderam com Ele. Desta forma, eles seriam as primícias do poder de Cristo 

como a “Ressurreição e a Vida”, pois foram libertados do cativeiro do pecado e da 

morte. Esta ala é composta em sua maioria pelos estudiosos adventistas. Um 

segmento ainda dentro desta linha de interpretação se encontram aqueles defendem 

a ideia de um rapto antes da tribulação. Assim, estes se dividem em suas posições: 

a) os santos do Antigo e Novo Testamento; b) são os santos da Igreja cristã; e c) 

são os santos da Antiga aliança. Mas em síntese, há uma concordância de que são 

homens redimidos de toda a terra, tribo, língua, povo e nação. 

Todos estes intérpretes trabalham por meio da premissa de que as vestes 

brancas e a coroa de ouro sejam características daqueles que venceram a luta 

contra o pecado. E o sentar em tronos estabelece esta identidade, pois a promessa 

de julgar o mundo e aos anjos se destina somente a eles e não aos anjos.  

Sobre a interpretação dos anciãos como sendo seres angélicos há um 

consenso entre os intérpretes desta ala. Sobre os mesmos símbolos utilizados 

acima definem sua exegese bíblica em junção de outros elementos contextuais e 

linguísticos encontrados no texto. Ambas as classes de interpretação enumeram 

fatores para desacreditarem da interpretação alheia a eles.  

Mas, o que esta pesquisa defende é que o cenário de Ap. 4-5 é um cenário de 

entronização de Cristo com rei e de sua inauguração como sacerdote. Esta 

conclusão é evidenciada contextualmente e linguisticamente. Contextualmente se 

tem que os elementos utilizados são referentes ao Lugar Santo do Santuário, a 

mobília apresentada ratifica esta posição. O ambiente é de gozo. E Aquele que foi 

entronizado tem um único objetivo, tomar o livro daquele que está sentado no trono, 

que é Deus, o Pai. Desta forma, a co-regência é dada a Jesus junto ao Universo. 

Não há elementos de um contexto de Juízo naquela ocasião, nem mesmo 

correspondência linguística com Daniel, que é definidamente um contexto de 
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julgamento. Faltam palavras como krisis, Krino e Krisma, termos linguísticos de um 

ambiente assim em Apocalipse 4-5.  

Uma vez definido como um ambiente de entronização, quando Cristo ascende 

ao Céu, realidade vivida no capítulo cinco de Apocalipse, os vinte e quatro anciãos 

já se encontram lá, diante do trono de Deus, e anuncia a João que o Cordeiro, “o 

Leão da Tribo de Judá” e a “Raiz de Davi”, venceu e foi encontrado digno de abrir o 

livro selado (5:5). Logo em seguida Cristo surge na cena, o vencedor entronizado. 

Assim sendo, não pode ser os redimidos ressurretos com Cristo. Nem mesmo os 

que foram arrebatados com Cristo, porque o único arrebatamento descrito na Bíblia 

é encontrado em 1 Ts. 4:17, cuja palavra grega é ἁρπάδω que pode ser traduzida 

como: roubar, carregar, apanhar e arrebatar167, e que ocorre na segunda parousia 

de Cristo.  

E, uma vez que os anciãos são claramente distintos dos anjos em Ap. 5:11 e 

7:11 este trabalho sugere uma interpretação que contemple o contexto geral e 

imediato dos anciãos, bem como, um estudo linguístico e gramatical. Sendo assim, 

se evidenciou que a coroa de ouro (stephanos) tem mais uma conotação de honra, 

glória e gratidão. E em conexão com as vestes brancas desenvolve uma associação 

com o Divino, ou seja, ligado a Ele. Também traz a conotação de consagração, ou 

seja, separado para servi-lo no Santuário. As Vestes brancas é característica de um 

brilho esplendoroso de glória e de santidade o que perpassa o ambiente celestial, 

por isso todos que estão ou irão para este ambiente portam trajes brancos, ou seja, 

de glória. Quando considerado o número vinte e quatro, há um consenso entre os 

teólogos desta pesquisa que remete as ordens sacerdotais de 1 Cr. 24, que segundo 

Davis é o número organizacional do templo. Desta forma, os vinte e quatro anciãos 

são sempre vistos ao lado do trono, ou seja, foram separados para este serviço no 

Templo Celestial. E que adicionado ao título de anciãos realça fortemente esta ideia 

administrativa. Esta evidencia é elaborada pelas suas características: coroas de 

ouro, que simboliza uma consagração à obra de Deus; e vestes brancas: símbolo de 

glória predominante do ambiente celestial. E a conexão desses dois elementos traz 

o significado de uma associação com o divino.  

Assim, esses seres seriam uma ordem de seres celestiais, que desenvolvem 

uma função administrativa no templo em auxílio de Deus e ao Cordeiro como co-

                                                           
167

 F. Wilbur GINGRICH, a[rpazw, Léxico do Novo Testamento Grego/Português, 34.  
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regente do Pai no universo, bem como em sua função sumo sacerdotal. O fato de 

oferecem incenso, que segundo o texto é a oração dos santos, demonstra que todos 

os seus esforços são em nosso favor. Este fato deveria trazer conforto para a igreja 

perseguida, pois, ela tem o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo que trabalha em seu 

favor e de sua salvação. E ainda mais, os anjos, os quatro seres viventes e os 

anciãos. Desta forma, como disse Paulo em Hebreus 12:1, a igreja tem “a rodear-

nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do 

pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que 

nos está proposta”. 

Porque de fato a apocalíptica prenuncia os juízos de Deus, mas também suas 

promessas, como: a Cidade Santa, a restauração final, a destruição do mal, mas 

acima de tudo, a evidência da soberania de Deus sobre os eventos terrenos, no 

controle do Universo, pois, Ele está sentado no Trono (Ap. 4-5), por isso não se 

deve temer o grande conflito espiritual que está em andamento. 
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