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Resumo

A relação entre tempo e revelação em Apocalipse 1:3 sob uma possível  tensão 

cronológica  é  o  objeto  de  estudo  dessa  pesquisa.  Através  de  uma observação 

histórica, literária e teológica que parte do contexto geral das Escrituras, da língua 

grega e do panorama semítico contido no livro de Apocalipse, para o enredo mais 

específico das palavras  ναγινώσκω,  κούω,  τηρέω,  ἀ ἀ καιρός e  γγύςἐ , é  buscada 

uma compreensão mais exata sobre a transmissão, a decodificação e a resposta 

da mensagem apresentada no verso em voga.



Abstract

The relationship  between  time and  revelation  in  Revelation  1:3  under  a  possible 

chronological tension is the study object of this research. Through a historical, literary 

and theological observation, that part of the overall Scripture context, of the Greek 

language and of the Semitic outlook contained in the book of Revelation, to the plot  

more specific of the words ναγινώσκωἀ , κούω , τηρέω , καιρός and γγύς, is soughtἀ ἐ  

a more accurate understanding of the transmission and message decoding and of the 

answer gived back by the verse in vogue. 
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Capítulo 1. Introdução

1.1 Introdução ao Problema

Existe uma tensão entre tempo e revelação que acompanha vários textos das 

Escrituras,  sendo  assim,  é  um  corolário  bíblico  o  fato  de  que  uma  mensagem 

decodificada, ou seja, entendida, implica em uma resposta e necessariamente em 

um intervalo de tempo para o cumprimento do que foi dito e a decisão dos que a 

entenderam. Em um contexto mais amplo os exemplos que convergem para este 

sentido, particularmente com expressões como “últimos dias” ( σχάτων τ ν μερ νἐ ῶ ἡ ῶ  

ou σχάτου τ ν μερ νἐ ῶ ἡ ῶ ) e “o tempo está próximo” (  καιρ ς γγικενὁ ὸ ἤ  ou  γ ρ καιρ ςὁ ὰ ὸ  

γγύςἐ )  estão em algumas perícopes escatológicas pontuais (cf. Dn 2:28; 10:14; Os 

3:5; Mq 4:1 (LXX)1; Mt 26:18; Mc 1:15;  2 Pe 3:3, 4 e Ap 22:10).

Apocalipse  1:3  apresenta  esta  mesma  interdependência  aparentemente 

dilemática entre período cronológico, decodificação e decisão, quando descreve a 

necessidade  de  uma “leitura  pública”  ( ναγινώσκωνἀ )  que  conduz  a  uma relação 

cognitiva ( κούωἀ  e τηρέω) sob a influência coativa do tempo (καιρός e γγύςἐ ).

1.2 Definição do problema

Diante do panorama supracitado, surge o problema investigativo:

Qual  é  a  relação entre  tempo e  revelação em  Apocalipse  1:3? O vocábulo 

ναγινώσκωἀ ,  como sinonímia  de “leitura pública”,  e  a  decodificação da mensagem 

apresentada ( κούω ἀ e τηρέω) tornaria elástica a tensão entre tempo e revelação?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral
Investigar  as  possibilidades históricas,  literárias  e  teológicas  das  unidades 

linguísticas  ναγινώσκωἀ ,  κούωἀ ,  τηρέω,  καιρός e  γγύςἐ  como bússolas exegéticas 

para o tema prevalecente no estudo, ou seja, tempo e revelação em Apocalipse 1:3. 

1 O termo equivalente para σχάτων τ ν μερ νἐ ῶ ἡ ῶ  e suas respectivas declinações é no idioma hebraico 
ים xמzי רxית ה| יzא e em aramaico (no que concerne a Dn 2:28) ב�אח� רxית יומ|  sendo que em relação a estes ,ב�אח�
dois  últimos  idiomas,  a  diferença  ocorre  apenas  no  determinativo  aramaico  para  dias.  Os  dois 
exemplos semíticos citados e a tradução da LXX são equivalentes ao longo do Antigo Testamento 
quando o sentido é do hebraico (ou aramaico) para o grego.
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Em outras palavras, essa investigação servirá como norteador hermenêutico para 

que seja alcançado o escopo definido no objetivo específico.

1.3.2 Objetivo Específico
Explorar  a  possível  tensão entre “tempo” e “revelação”,  ainda no contexto 

histórico, literário e teológico de Apocalipse 1:3

1.4 Justificativa para o estudo

No levantamento bibliográfico que converge para a busca de uma eventual 

similaridade entre o tema "Estudo exegético sobre a possível tensão entre tempo e 

revelação  em  Apocalipse  1:3"  e  qualquer  outra  pesquisa  já  realizada,  não  foi 

encontrado nada que fizesse a associação entre  ναγινώσκωἀ  e “καιρ ς γγύς”ὸ ἐ  no 

sentido  de  elasticidade  ou  compressão  temporal  relacionada  à  decodificação  da 

mensagem, ou seja, o fator  revelação como ponto-chave para a "proximidade do 

tempo".  Muitos  autores  direcionam  o  trabalho  para  estudos  fragmentados  dos 

termos, entretanto é perceptível a inexistência de um trabalho completo focalizado 

apenas no verso bíblico supracitado.

Entre as obras analisadas sob o objetivo de encontrar alguma similaridade 

temática com a pesquisa apresentada em dissertações, teses, livros, artigos e outros 

documentos referentes ao assunto em voga (Ap 1:3) foram destacadas algumas, 

que  por  amostragem  são  emblemáticas  para  ilustrar  a  necessidade  do  estudo 

proposto. 

1.4.1 Revisão literária concernente às especificidades do verso
Para  efeito  didático,  a  bibliografia  selecionada  foi  fracionada  em oito 

tópicos,  sendo  que  cada  um  reflete  especificidades  literárias  do  verso 

enfatizadas pelos  autores  apresentados.  Neste  sentido,  o  tópico  relativo  ao 

caráter profético da mensagem e do autor de Apocalipse focaliza maiormente 

a  expressão  το ς  λόγους  τ ς  προφητείαςὺ ῆ ;  o  tópico  relativo  à  celeridade  do 

tempo apresenta  sua  ênfase  em   γ ρ  καιρ ς  γγύςὁ ὰ ὸ ἐ ;  o  tópico  relativo  à 

decodificação e ao  feedback da mensagem centraliza-se em  ο  κούοντεςἱ ἀ ... 

κα  τηρο ντεςὶ ῦ ;  o  tópico  relativo  à  leitura  pública  valoriza  a  expressão  ὁ 
ναγινώσκωνἀ ; o tópico relativo  às bem-aventuranças apocalípticas apresenta 
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μακάριος como termo-chave; o tópico relativo ao paralelismo interno do livro 

expõe a ligação do verso com todo o livro de Apocalipse; o tópico relativo ao 

paralelismo de Apocalipse 1:3 com outros livros projeta o verso para os outros 

livros  da  Bíblia;  e  o  último  tópico  aborda  as  referências  em  forma  de 

miscelânea  que,  por  apresentarem o  verso  de  maneira  geral,  não  se 

enquadram em nenhuma das definições acima relacionadas. Em suma, segue 

a subdivisão bibliográfica de amostragem de Apocalipse 1:3:

1.4.1.1 Relativo ao caráter profético da mensagem e do autor:

Henry Barclay Swete em seu comentário sobre o Apocalipse, e utilizando-se 
de  Apocalipse 1:3,  classifica  o  livro  de  uma  “profecia  particular  ou  coleção  de 
profecias”2 e ainda acrescenta, sob o mesmo verso, que “tanto no prólogo como no 
epílogo, o trabalho de João designa um caráter profético”.3

Leon Morris usa o texto para afirmar que o autor atribui status profético ao seu 
livro.4  Da mesma forma, George Ladd caracteriza através de  Apocalipse 1:3 
e 22:7, 10, 18 e 19, o livro como uma profecia. 5 David Edward Aune, em uma 
das obras mais exaustivas de análise do livro de Apocalipse, ao observar o terceiro 
verso do prólogo, também atribui um caráter profético ao manuscrito.6

Ranko Stefanović caracteriza, baseando-se ainda no versículo em voga, o 
Livro  da  Revelação  como  uma  profecia7 e  o  autor  como  um  profeta8 

compartilhando  assim  um  conceito  semelhante  ao  de  Jon  Paulien9.  Friedrich 
Lucke  também  usa  o  verso  três  do  primeiro  capítulo  de  Apocalipse  para 
apresentar a João como um profeta.10

2 Henry Barclay SWETE, The apocalypse of St. John, 136.
3 Ibidem, 20.
4 Leon MORRIS, The book of Revelation: an introduction and commentary (Rev. ed. 2 ed.), 25.
5 George LADD, A commentary on the Revelation of John (3rd ed.), 23, 47 e 139.
6 David E. AUNE, Revelation 1–5 (Word Biblical Commentary), v. 52, p. 12.
7 Ranko STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ : commentary on the Book of Revelation, 12, 23, 
54, 62 e 81.
8 STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 9.
9 Vale ressaltar que esta equivalência de abordagem teológica se deve em parte ao fato de que 
Stefanović foi aluno de Jon Paulien e que este, por sua vez, foi orientado em sua tese doutoral por  
Kenneth Strand, que será mencionado posteriormente e a quem os dois primeiros autores devem o 
direcionamento interpretativo para o livro de Apocalipse. Ver: Jon PAULIEN,  Decoding Revelation’s  
trumpets: literary allusions and interpretation of Revelation 8:7-12, 28. Ver também:  Jon PAULIEN, 
“The end of historicism? Reflections on the adventist approach to biblical apocalyptic”, Journal of the 
Adventist Theological Society, 14/2 edição, 35.
10  Friedrich LUCKE, Versuch einer vollstandigen einleitung in die Offenbarung des Johannes, 29.
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Quanto  à  atribuição  de  caráter  profético  à  mensagem  sob  o  prisma  de 

Apocalipse 1:3 destacam-se ainda Alfred Wikenhausen11,  Edwin Reynolds12, Ardea 

Caviggiola Russo13, John J. Pilch14 e Jean Pierre Prévost.15

1.4.1.2 Relativo à celeridade do tempo:
Quanto  ao  fator  celeridade  do  tempo associado  a  Apocalipse  1:3, 

destacam-se  Paulien16 e Ralph E. Neall17, o primeiro em virtude de seu estilo 

de  estruturação do livro  de  Apocalipse18,  o  que será  importante  no capítulo 

posterior,  e  também pela  historicidade  que  atribui  ao  manuscrito,  ligando  a 

breve dimensão temporal dada a este a um desdobramento das profecias do 

livro de Daniel,  e  o  último por  tratar  de tardança ou proximidade do tempo, 

porém com um enfoque de preponderância descritiva.

Outros  autores  que  trabalham  com  Apocalipse 1:3  enfatizando  a 

celeridade do tempo são:  Ekkehardt Mueller19,  John Noe20, Kenneth Gentry21, 

P.  T.  Penley22, Stuart  Russel  James23,Stefanović 24,  Prévost25,  Reynolds26, 

Wikenhausen27 e  Pilch.28 Ainda em relação ao terceiro  verso  do prólogo de 

Apocalipse associado à proximidade do tempo sintética é a frase deste último 

11 Alfred  WIKENHAUSEN,  El  Apocalipsis  de  san  Juan (Comentario  de  Ratisbona  al  Nuevo 
Testamento 9), 13 e 26.
12 Edwin REYNOLDS, “Ten keys for Interpreting the  Book of  Revelation”,  Journal of the Adventist  
Theological Society, 11/1-2 edição, 261.
13 Ardea Caviggiola RUSSO, “Behind the heavenly door: earthly liturgy and heavenly worship in the  
Apocalypse of John”, 238.
14 John J. PILCH, What are they saying about the Book of Revelation?, 46.
15 Jean-Pierre PREVOST, Para leer el Apocalipsis, 23.
16  PAULIEN, “The end of historicism? Reflections on the adventist approach to biblical apocalyptic”, 40.
17 Ralph E. NEALL, “The nearness and the delay of the parousia in the writings of Ellen G. White”,  
196.
18 Jon K. PAULIEN, “The hermeneutics of biblical apocalyptic”, in  Understanding Scripture (Biblical 
Research Studies 1), 245-270.
19 Ekkehardt MUELLER, “Jesus and His second coming in the Apocalypse”, Journal of the Adventist  
Theological Society, 11/1–2 edição, 207, 208.
20 John NOE, “An exegetical basis for a preterist-idealist understanding of the Book of Revelation”, 
Journal of the Evangelical Theological Society, 49/4 edição, 770, 779 e 786.
21 Kenneth GENTRY, He shall have dominion: a postmillennial eschatology, 420.
22 P. T. PENLEY, “The common tradition behind John’s apocalypse and synoptic sayings of judgment”, 162.
23 Stuart Russell JAMES, The parousia: a critical inquiry into the New Testament doctrine of our Lord’s  
second coming, 868.
24 STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 94.
25 PREVOST, Para leer el Apocalipsis, 63.
26 REYNOLDS, “Ten keys for interpreting the Book of Revelation”, 271.
27 WIKENHAUSEN, El Apocalipsis de San Juan, 37.
28 PILCH, What are they saying about the Book of Revelation?, 13.
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autor,  que afirma que “o senso de urgência não é menos claro no  Livro da 

Revelação”  e que “João pretende relatar  'o  que acontecerá  em breve'  (1:1; 

22:6), pois 'o tempo está próximo'(1:3; 22:10)”.29

1.4.1.3 Relativo à decodificação e ao feedback da mensagem:
Paulien destaca que “o grego de  Apocalipse 1:3 implica no fato de que os 

leitores originais do Apocalipse tencionavam entender a mensagem básica do livro 

sem dificuldade”.30 Ainda em relação a este versículo, ele afirma que algumas vezes 

é negligenciado o detalhe de que a gramática da introdução do livro indica que há 

uma benção apenas para aqueles que lêem com entendimento31 que os leitores e 

ouvintes tinham suficiente entendimento para obedecer à mensagem.32

Outros autores, além de Paulien, enfatizam a decodificação da mensagem 

em  associação  com  Apocalipse  1:3,  entre  estes  vale  mencionar:  Frank  M. 

Hasel33, Ugo Vanni34, Swete35, Stefanović36 e  Russo.37 Quanto às duas vias da 

comunicação  profética  do  verso,  ou  seja,  o  entendimento  e  a  resposta  são 

relevantes os comentários de Reynolds38, Vanni39 e Gentry.40

1.4.1.4 Relativo à leitura pública:

Concernente  à  “fórmula  litúrgica”41 de  Apocalipse  1:3,  muitos  são  os 

autores  que  realçam  a  associação  de  ναγινώσκωἀ  com  a  descrição  de  uma 

29 Ibidem.
30 PAULIEN,  Decoding Revelation’s  trumpets,  5.  Ver também: PAULIEN, “The end of  historicism? 
Reflections on the adventist approach to biblical apocalyptic”, 34, 35.
31 Jon PAULIEN, “The role of the hebrew cultus, sanctuary, and temple in the plot and structure of the 
Book of Revelation”, Andrews University Seminary Studies, 33/2 edição, 263.
32 Jon PAULIEN,  “Interpreting Revelation’s  symbolism”,  in  Symposium on  Revelation (Daniel  and 
Revelation Committee Series 6), in Interpreting Revelation’s symbolism, v. 1, p. 77, 78. Ver também: 
Jon  K.  PAULIEN,  “The  hermeneutics  of  biblical  apocalyptic”,  in  Understanding  Scripture (Biblical 
Research Studies 1), 250.
33 Frank M. HASEL, “Presupostions in the interpretation of Scripture”, in Understanding Scripture (org. 
George Wayne Reid;  Biblical  Research Institute Studies),  in Presupostions in the interpretation of  
Scripture (org. Reid), v. 1, p. 39.
34 Ugo VANNI, El hombre del Apocalipsis, 56.
35 SWETE, The Apocalypse of St. John, 305.
36 STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 17.
37 RUSSO, “Behind the heavenly door:  earthly liturgy and heavenly worship in the Apocalypse of 
John”, 237.
38 REYNOLDS, “Ten keys for interpreting the Book of Revelation”, 271, 276.
39 Ugo VANNI, El Hombre del Apocalipsis, 150.
40 GENTRY, He shall have dominion, 396.
41 Devo o empréstimo deste termo a AUNE, Revelation 1–5, v. 52, p. 11.
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leitura pública.  Este é um dado importante, em parte por causa da variante textual 

encontrada em alguns manuscritos que converge para o plural “bem-aventurados os 

que lêem” (μακάριοι οἱ ναγινώσκοντεςἀ ) e não para o singular “bem-aventurado o 

que lê” (μακάριος  ναγινώσκωνὁ ἀ ). Entre os estudiosos que distinguem a matiz de 

leitura  pública  no  verso  analisado  destacam-se:  David  L.  Barr42,  Adela  Yarbro 

Collins43, Ladd44, Aune45, Stefanović46 e Swete.47

É relevante, ainda no que se refere a  Apocalipse 1:3, o comentário de Ugo 

Vanni, tornando o verso metonímico e afirmando que a relação entre um leitor e um 

grupo de ouvintes, expressada neste verso, em forma de “liturgia sinagogal” irá se 

prolongar ao longo de todo o livro de Apocalipse.48

1.4.1.5 Relativo às bem-aventuranças apocalípticas:

A  bem-aventurança  do  prólogo  de  Apocalipse  é  um  tema  que  se 

sobressai entre as diversas análises de  Apocalipse 1:3. Esta primazia se deve 

provavelmente às sete bem-aventuranças que entrecortam todo o livro e que 

são, em cada verso onde aparecem, como notas tônicas diretamente ligadas à 

parousia e à redenção.

É importante constatar que sob a benção pronunciada neste versículo Kenneth 

A. Strand estabelece uma relação antitética, entre os que dão atenção à mensagem do 

livro e os que a distorcem, associando estes últimos à maldição.49 É ainda relevante a 

estrutura  quiástica  apresentada  por  Stefanović  e  centralizada  nas  sete  bem-

aventuranças  apocalípticas,  começando  com  Apocalipse  1:3,  culminando  com 

Apocalipse 16:15 e 19:9 e encerrando com Apocalipse 22:14.50

42 David L. BARR, “The Apocalypse of John as oral enactment”, Interpretation: a Journal of Bible and  
Theology, 40 edição, 250.
43 Adela Yarbro COLLINS, Crisis and catharsis, 144.
44 LADD, A commentary on the revelation of John, 23 e 295.
45 AUNE, Revelation 1–5, v. 52, p. 11. Ver também: David AUNE, Apocalypticism, prophecy and magic  
in early Christianity collected essays, 51.
46 STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 24.
47 SWETE, The Apocalypse of St. John, xcviii.
48 VANNI, El Hombre del Apocalipsis, 132, 159,  189 e  324. O destaque metonímico está na página 159.
49 Kenneth  A.  STRAND,  “Foundational  principles  of  interpretation”,  in  Symposium on  Revelation 
(Daniel and Revelation Committe Series 6), in Foundational principles of interpretation, v. 1, p. 10. Ver 
também p. 31.
50 STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 55.
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Alguns autores que destacam a bem-aventurança de  Apocalipse 1:3 são: 

Wikenhausen51,  Morris52,  Mueller53,  Collins54,  Penley55,  Pilch56,  Aune57,  Swete58, 

Reynolds59 e Prévost.60  

1.4.1.6 Relativo ao paralelismo interno do livro:

Entre os autores que trabalham com Apocalipse 1:3, enfatizando o paralelismo 
interno do livro, destacam-se: Strand61, Stefanović62, Reynolds63, Penley64 e Gentry.65 
Vale ressaltar a análise feita por Aune da relação literária entre as duas unidades do 
prólogo (Ap 1:1,2 e Ap 1:3), já que ao longo dos três versos Aune apresenta pontos 
convergentes e, ao mesmo tempo, pontos de tensão.66

1.4.1.7 Relativo ao paralelismo de Apocalipse 1:3 com outros livros bíblicos:

Em  relação  às  obras  analisadas,  os  dois  principais  estudiosos  que 

trabalham com o paralelismo de  Apocalipse  1:3 com outros livros são Aune67 e 

Penley68. Aune aborda o grego clássico e faz uma breve alusão ao aramaico de 

Daniel,  sob o tema da celeridade temporal,  além de textos da LXX e do Novo 

Testamento.  Entretanto,  é  o  trabalho  doutoral  de  Penley  que  explora  a 

intersecção do verso com outros textos de maneira mais exaustiva.

51 WIKENHAUSEN, El Apocalipsis de San Juan, 268.
52 MORRIS, The Book of Revelation, 193.
53 Ekkehardt MUELLER, “The two witnesses of Revelation 11”,  Journal of the Adventist Theological  
Society,  13/2  edição,  36.Ver também:  MUELLER, “Introduction to the ecclesiology of  the Book of 
Revelation”,  212  e  Ekkehardt  MUELLER,  “Guidelines  for  the  interpretation  of  the  Scriptures”,  in 
Understanding Scripture (org. George Wayne Reid; Biblical Research Studies), in Guidelines for the 
interpretation of the Scriptures (org. Reid), v. 1, p. 114.
54 Adela Yarbro COLLINS, Crisis and catharsis, 144.
55 PENLEY, “The common tradition behind John’s apocalypse and synoptic sayings of judgment”, 12.
56 PILCH, What are they saying about the Book of Revelation?, 50.
57 AUNE, Revelation 1–5, v. 52, p. 7, 10 e 11.
58 SWETE, The Apocalypse of St. John, 209 e 303.
59 Edwin  REYNOLDS,  “The  true  and  the  false  in  the  ecclesiology  of  Revelation”,  Journal  of  the 
Adventist Theological Society, 17/2 edição.
60 PREVOST, Para leer el Apocalipsis, 68.
61 Kenneth A. STRAND, Interpreting the Book of Revelation, 45.
62 Ranko STEFANOVIC, “Finding meaning in the literary patterns of Revelation”,  Journal of the 
Adventist Theological Society, 13/1 edição, 38. Ver também: STEFANOVIC, Revelation of Jesus 
Christ, 37.
63 REYNOLDS, “Ten keys for interpreting the Book of Revelation”, 268.
64 PENLEY, “The common tradition behind John’s apocalypse and synoptic sayings of judgment”, iv.
65 GENTRY, He shall have dominion, 163.
66 AUNE, Revelation 1–5, v. 52, p. 8. Para um maior detalhamento sobre a supracitada tensão entre 
as unidades literárias do prólogo, ver capítulo 3.
67 Ibidem, v. 52, pp. cxxvi, 21 e 98.
68 PENLEY, “The common tradition behind John’s apocalypse and synoptic sayings of judgment”, 22, 
36, 164-191, 334 e 344.
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Penley faz uma relevante associação entre a linguagem sobre o tempo da 

destruição de Jerusalém no discurso escatológico dos evangelhos sinópticos e as 

particularidades linguísticas do tempo do julgamento em Apocalipse, tendo como 

base Apocalipse 1:3 e 22:10.69

1.4.1.8 Referências em forma de miscelânea:

O último grupo de textos abrange citações de  Apocalipse  1:3  que contêm 

características variadas do verso.

Ralph  Sadler70 usa  Apocalipse  1:3  como  epígrafe,  mas  sem  alusão 

explicativa, e uma análise sinóptica dos vários aspectos desse verso, porém de 

maneira  fragmentada,  está  no  já  citado  comentário  de  Swete71 e  na  obra 

Interpretacion  del  Apocalipsis  de  Bartholomaus  Holzhauser  e  Ignace  Nicolas 

Wuilleret.72

Strand  faz  uma  alusão  geral  ao  prólogo  em  Interpreting the  Book  of 

Revelation,73 Gentry74 aborda de  maneira  rápida  três  aspectos  do verso  que  são 

escutar,  entender e  brevidade do  tempo  e  Barr75 associa  o  verbo  escutar de 

Apocalipse 1:3 à estrutura do livro e o significado que os ouvintes encontram nele.

1.4.2 Conclusão da revisão literária

Esta  já  mencionada  análise  multiforme  e  sem  associação  direta  entre 

καιρός e ναγινώσκωἀ  por parte dos trabalhos observados na fase preliminar é em 

si mesma um ensejo para o desenvolvimento da pesquisa proposta. Soma-se a 

isto o fato de que para os adventistas o tempo ocupa um papel crucial devido à 

natureza essencialmente  escatológica  de um movimento  cristão  começado em 

dia, hora, mês e ano exatos.

69 Ibidem, 334.
70 Ralph SADLER, The Apocalypse of St. John: done into modern English, with explanatory notes and  
translations from the Septuagint.
71 SWETE, The Apocalypse of St. John, 3, 4.
72 Bartholomaus  HOLZHAUSER  e  Ignace  Nicolas  WUILLERET,  Interpretacion  del  Apocalipsis,  
contineindo la historia de las siete edades de la iglesia católica, v. 1, p. 30, 31.
73 STRAND, Interpreting the Book of Revelation, 51.
74 GENTRY, He shall have dominion, 164.
75 BARR, “The Apocalypse of John as oral enactment”, 243.
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1.5 Metodologia

Dentro deste contexto a investigação de  Apocalipse 1:3 torna-se relevante e 

necessária  por  apresentar  enfaticamente a já  citada tensão entre a definição do 

período de um evento,  ou pontualidade do mesmo (καιρ ς  γγύςὸ ἐ ),  e  a  cognição 

( κούωἀ  e τηρέω ) que implica diretamente no que é revelado ( ναγινώσκωνἀ ).

Sendo assim, a análise dos termos será feita sob o prisma da exegese nos 

parâmetros do método gramático-histórico. As ferramentas são dicionários bíblicos, 

léxicos, comentários textuais e documentos históricos na área do grego clássico.

A divisão do estudo, ou seja, a morfologia do corpo do trabalho tem um ritmo 

corolário como se segue:

• O primeiro capítulo concerne em uma revisão literária concentrada no texto 

de  Apocalipse  1:3 e no tema proposto,  que converge para a tensão entre 

tempo e revelação. Este exame objetiva uma apresentação do que foi escrito 

sobre o assunto em pesquisas atuais e outros documentos e contribui para 

um vislumbre da relevância do assunto abordado na dissertação. 

• O segundo capítulo apresenta os aspectos gerais do livro de Apocalipse, além 

de um esboço qualitativo para o norteamento do trabalho e traz em si uma 

importância panorâmica visto que o objetivo é contextualizar, do macro para o 

micro, o tema estudado. 

• O terceiro capítulo é um afunilamento para o texto principal (Ap 1:3) através de 

uma análise mais detida do prólogo do livro em voga, que consiste nos versos 

de  Apocalipse  1:1-8, este ponto da pesquisa contribui para o todo ligando o 

esboço do livro à perícope principal da dissertação em gradação cognitiva.

• O  quarto  capítulo,  que  é  o  centro  da  pesquisa,  apresenta  um  estudo 

exegeticamente pormenorizado de Apocalipse 1:3, relevando-o em contraste, 

como um suprassumo do seu contexto, a importância desta parte do trabalho 

está no fator decisivo que o resultado da análise deste verso tem para todo o 

corpo da dissertação. 
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• O quinto capítulo é uma derivação natural de todo o caminho percorrido no 

trabalho  e  contribui  para  a  aplicação  prática  da  análise  feita  no  capítulo 

anterior,  buscando  ao  mesmo  tempo  uma  expansão  teológica  da  relação 

entre tempo e revelação nas Escrituras. 

• O  sexto  capítulo  é  o  epílogo  do  enredo  desenvolvido  e  participa   de 

maneira concisa na conclusão natural da análise exegética de Apocalipse 

1:3 e nas implicações do resultado desta mesma análise para o problema 

previamente apresentado.
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Capítulo 2. Aspectos Gerais do Livro de Apocalipse

O objetivo central deste capítulo é contextualizar o livro de Apocalipse no que 

se refere à sua adequabilidade cronológica, à sua autoria e também à sua estrutura 

interna,  sendo  que,  para  este  último  ponto,  será  apresentado  um  esboço 

acompanhado de um resumo do manuscrito. 

2.1 Marco Histórico do Livro de Apocalipse

2.1.1 Evidência externa referente à autoria do manuscrito
 É preponderante a definição de João, o filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, 

como  autor  do  livro  de  Apocalipse  quando  as  referências  partem  das  fontes 

primárias que cobrem o intervalo do século I ao início do século III.76 Justino (c.100 – 

165 d.C.), na obra  Diálogo com Trifão, fala sobre um homem “chamado João” (ᾧ 

νομα ω ννης),  que  “era  um dos  apóstolos  de  Cristo”  (ε ς  τ ν  ποστ λων τοὄ Ἰ ά ἷ ῶ ἀ ό ῦ 

Χριστο ) e que “fez uma revelação” ( ποκαλ ψει γενομ νη) sobre “a ressurreiçãoῦ ἀ ύ έ  

eterna e o julgamento de todos” (π ντων ν στασιν γεν σεσθαι καά ἀ ά ή ὶ κρ σιν).ί 77  

Irineu de Lião (c. 130 – 202 d.C.), em Adversus haereses, apresenta várias 

asserções em que denomina de “João,  o  discípulo do Senhor”  (Joannes domini  

discipulus),  o  autor  do  livro  de  Apocalipse,  do  quarto  evangelho  e  de  duas das 

últimas três cartas homônimas do Novo Testamento.78 

No começo do capítulo  11,  do terceiro  volume da obra supracitada,  Irineu 

comenta que o apóstolo pregava o evangelho  para  erradicar um erro disseminado 

por  Cerinto  e  pelos  “nicolaítas”79 e  na  parte  subsequente  imediata  de  sua 

76 Em  contrapartida,  existe  uma  outra  hipótese  com  menor  peso  de  evidência  documental  que 
converge para um segundo autor. Eusébio de Cesareia (c. 265 – 339 A.D.) transcreveu os fragmentos 
de  um manuscrito  elaborado  por  Papias  de  Hierápolis  († c.  150  A.  D.)  em que  há  o  relato  da 
existência  de duas tumbas em Éfeso que traziam o mesmo nome de João.  A partir  daí  há uma 
inferência de Eusébio  que aponta para uma dupla possibilidade de autoria para o livro de Apocalipse. 
Similarmente, Dionísio de Alexandria († c. 265 A. D.) define que o autor do livro de Apocalipse foi um 
outro João que havia sido enterrado em Éfeso.  Ver:  EUSEBIUS,  Church history, life of Constantine  
the Great, and oration in phraise of Constantine (Repr.: The Nicene and Post-Nicene Fathers 2), v. 1, 
p. 170, 171, 309-311. 
77 JUSTIN, Dialogue avec Tryphon, v. 2, p. 42, 43. Esta é uma obra bilíngue que traz o texto grego 
original, e em páginas paralelas, a uma tradução francesa.
78 Irenaeus e Justin,  The Ante-Nicene Fathers (The Apostolic Fathers), v. 1, p. 328, 342, 362, 390, 
391, 414, 426, 442, 504, 546.
79 IRENAEUS, Patrologiae Cursus Completus (Patrologiae Graecae), v. 7, p. 879, 880. A numeração 
clássica  (3.1.11)  mencionada no  texto  do  qual  subdivide-se  esta  citação  está  diluída  no  caráter 
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explanação,  Irineu  apresenta  a  exortação  feita  por  João  através  de  trechos 

específicos do quarto evangelho. 

Ainda em Adversus haereses 4.20.11, o mesmo autor, fazendo referência 

a  Apocalipse 1:12, usa a terminologia  Joannes Domini discipulus in Apocalypsi 

 para descrever o que o apóstolo contemplou em visão 80 e alguns capítulos a 

frente, em 4.30.4, apresenta a saída do povo de Deus do Egito como um “tipo e 

imagem  do  êxodo  da  igreja”  (typus  et  imago fuit  profectionis  ecclesiae)  e 

associa  também as  pragas  que  caíram sobre  o  Egito  às  “pragas  universais”  

(plagas universaliter), as quais “João, o discípulo do Senhor, viu no Apocalipse” 

(Joannes discipulus Domini vidit in Apocalypsi).81 É importante acrescentar que, 

para Irineu, João não é apenas o discípulo de Jesus, mas, associado a isto, é  

também “um apóstolo entre outros” (Joannem, sed et alios apostolos).82  

Da maneira complementar, Tertuliano  (c. 160 – c. 220 d.C.), dissertando 

sobre metáforas de guerra aplicadas a Cristo83 em Adversus Marcionem 3.14.3, 

e citando  Apocalipse 1:16, usa a expressão “o apóstolo João no Apocalipse” (et 

apostolus  Ioannes  in  Apocalypsi)84 e  simultaneamente,  em  3.24.4,  aludindo  à 

visão de João referente à descida da cidade santa em Apocalipse 22, vale-se do 

sintagma et apostolus Ioannes vidit: “o apóstolo João contemplou”.85

O apologista cristão continua a dar evidências para a autoria do manuscrito de 

Apocalipse em  Praescriptione Haereticorum 36,  ao descrever  o  martírio  de vários 

apóstolos, entre eles João, que, segundo Tertuliano, “foi submerso em óleo fervente” 

(in oleum igneum demersus) e após inesperadamente ter sobrevivido, permanecendo 

ileso  (nihil  passus),  foi  “banido  para  uma  ilha”  (insula  relegatum),  afirmação  que 

converge para Apocalipse 1:9.86 

unificador da obra ora referida. Devido a característica fragmentária dos manuscritos, pelo motivo de 
que o texto grego foi perdido em boa parte, a perícope aludida, vem de uma fonte mais próxima da 
data original do documento que está em latim.
80 Ibidem, v. 7, p. 1039, 1040.
81 Ibidem, v. 7, p. 1067, 1068.
82 Ibidem, v. 7, p. 785.
83 Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, The Ante-Nicene Fathers (Latin Christianity), v. 3, p. 333.
84 Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS,  Qu  Sept  Flor Tertulliani Opera (Bibliotheca patrum 
ecclesiasticorum latinorum selecta 3), v. 6, p. 127.
85 Ibidem, v. 6, p. 142.
86 Ibidem, v. 6, p. 25.
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Hipólito de Roma (c.170 – c.235 d.C.) acrescenta em De antichristo 36 que 
enquanto  João,  “o  bem-aventurado  apóstolo  e  discípulo  do  Senhor”  (ω  μακαριε 
Ιωαννη,  αποστολε  και  μαθητα του  κυριου)87, esteve “na  ilha  de Patmos viu  uma 
revelação de terríveis mistérios” (εν Πατμω τη νησω ων ορα αποκαλυψιν μυστηριων 
φρικτων), seguindo com uma transcrição literal de Apocalipse 17 e 18.88

Clemente de Alexandria (c. 150 – c.215 d.C.), em Quis dives salvetur 42, não 
apenas relata historicamente o exílio do autor de Apocalipse, mas evidencia que após 
“a morte do tirano” (τυρ ννου τελευτ σαντος) que havia condenado o discípulo aoά ή  
ostracismo,  “João,  o  apóstolo”  ( ω ννου  τοἸ ά ῦ ποστ λουἀ ό )…  “retornou  da  ilha  de 
Patmos para Éfeso” ( π  τ ς Π τμου τ ς ν σου μετ λθεν π  τ ν φεσον).ἀ ὸ ῆ ά ῆ ή ῆ ἐ ὶ ὴ Ἔ 89 

Em outra obra (Stromata 6.106), Clemente singulariza João como aquele 
que  narra  sobre  os  vinte  quatro  anciãos  de  Apocalipse  4:4  e  11:16: 
ωσ φησιν εν τη αποκαλυψει Ιωαννες.90  Ao  mesmo  tempo,  em  Paedagogus 
2.108, 119, o apologista, referindo-se a Apocalipse 6:9 e Apocalipse 21, caracteriza 
o autor como “a voz apostólica” (τησ αποστολικησ φωνης).91

Sintetizando  os  escritos  da  literatura  patrística  mais  próximos  à  data  de 
confecção do livro de Apocalipse conclui-se que o autor era  “João, o discípulo do 
Senhor”, “um dos apóstolos de Cristo” que “fez uma revelação” quando foi “banido 
para uma ilha” e que “retornou da ilha de Patmos para Éfeso”.

2.1.2 Evidência externa referente à data do manuscrito
As testemunhas da tradição da Igreja primitiva que delimitam o período 

do último imperador da dinastia flaviana como marco histórico para o livro de 

Apocalipse  são  “praticamente  unânimes”92,  começando  por  Irineu,  que 

estabelece o momento da visão do Apocalipse na data “do fim do reinado de 
87 Algumas referências gregas concernentes à época patrística contidas neste capítulo apresentam 
acentuação,  outras,  como a que  pertence  a  esta  nota,  trazem apenas as  letras  helênicas.  Esta 
diferença ocorre em virtude da escolha de um tipo eletrônico (como um  unicode) que serve para 
diversos formatos de fontes e, ao mesmo tempo, tem interface com a rede mundial de computadores. 
A vantagem da maleabilidade deste tipo é a facilidade gerada para inserção de caracteres gregos 
compatíveis com várias bases de dados da internet  e o ônus  é a dificuldade para encontrar uma 
acentuação adequada para algumas citações.
88 Hippolytus, Hippolyti Romani Quae feruntur omnia Graece (org. Pauli Antonii de Lagarde), 17. 
89 TITUS FLAVIUS CLEMENS, Patrologiae Cursus Completus (Patrologiae Graecae), v. 9, p. 647, 648.
90 Ibidem, v. 9, p. 327, 328.
91 Titus Flavius CLEMENS,  Titi Flaui Clementis Alexandrini Opera Omnia (Bibliotheca sacra patrum 
ecclesiae graecorum 3), v. 1, p. 261, 269.
92 Henry Barclay SWETE, The Apocalypse of St. John, xcv.
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Domiciano" (τῷ τέλει τ ς Δομετιανοῆ ῦ ρχ ςἀ ῆ )93

Eusébio,  citando  Tertuliano,  apresenta  este  imperador  como  um  tirano 

semelhante a Nero que, dosando a crueldade com a astúcia, “chama de volta àqueles 

que havia banido” ( νακαλεσ μενος κα  ο ς ξηλ κει), entretanto repete a citação deἀ ά ὶ ὓ ἐ ά  

Irineu, no que concerne ao ostracismo joanino, situando a época do manuscrito no 

encerramento do império do segundo filho de Vespasiano.94

Orígenes (c. 185 – c.253 d.C.) afirma que o rei dos romanos condenou João à 

reclusão na ilha de Patmos e isto foi uma oportunidade para este “testemunhar por 

causa da palavra da verdade” (μαρτυρο ντα διῦ ὰ τὸν τ ς ληθείας λόγονῆ ἀ ). 95

Vitorino († c.304) acrescenta que João foi condenado por César Domiciano a 

trabalhar nas minas (in metallum damnatus a Domitiano Caesare) da ilha de Patmos, 

mas que, após a morte deste, ele foi dispensado (interfecto Domitiano ... et Ioannes, 

de metallo dimissus).96

Jerônimo  (c.347 – 420 d.C.)  afirma que, no décimo quarto ano após Nero, 

Domiciano levantou uma segunda perseguição (quarto decimo anno secundam post  

Neronem persecutionem movente Domitiano) que gerou o banimento de João para a 

ilha  de  Patmos,  onde  ele  escreveu  o  Apocalipse  (in  Patmon  insulam  relegatus  

scripsit Apocalypsin) e de onde voltou para Éfeso sob o governo de Pertinax (Nerva) 

permanecendo como um fundador de igrejas até o décimo ano do imperador Trajano 

e morrendo no sexagésimo oitavo ano posterior à morte de Cristo.97 

Em suma, assim como no fator concernente à autoria, as evidências históricas 

concentram-se maiormente em uma linha de interpretação,  o  que favorece a  data 

aproximada de 95 d.C., já que a morte de Domiciano ocorreu no ano subsequente. 

93 IRENAEUS  e  JUSTIN,  The  Ante-Nicene  Fathers,  v.  1,  p.  559. Ver  também:  SWETE,  The 
Apocalypse of St. John, xcv.
94 EUSEBIUS,  Church history, life of Constantine the Great, and oration in phraise of Constantine 
(Repr.;  The  Nicene  and  Post-Nicene  Fathers  2),  v.  1,  p.  147-149. Ver  também:  SWETE,  The 
Apocalypse of St. John, xcv. 
95 ORÍGENES, Commentarium in evangelium Matthaei, [s.d.]. Ver também: SWETE, Ibidem.
96 LACTANTIUS et al., Fathers of the third and fourth centuries (The Nicene and Post Nicene Fathers), 
v. 7, p. 353.
97 JEROME et al., Historical writings, (The Nicene and Post-Nicene Fathers), v. 3, p. 364.Ver também: 
SWETE, Ibidem. 
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2.1.3 Evidência interna referente à data e à autoria do manuscrito
A data fornecida no parágrafo supracitado, somada aos dados fornecidos pela 

patrística, também fornece plausibilidade histórica para a evidência interna contida 

em Apocalipse 1:9, sendo que João afirma que esteve “na ilha chamada Patmos, por 

causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus” ( ν τ  νήσ  τ  καλουμένἐ ῇ ῳ ῇ ῃ 

Πάτμ  δι  τ ν  λόγον  το  θεο  κα  τ ν  μαρτυρίαν  ησοῳ ὰ ὸ ῦ ῦ ὶ ὴ Ἰ ῦ).  No  entanto,  torna-se 

necessário uma análise mais detida do livro de Apocalipse para que  a sua autoria 

seja comprovada a nível  intratextual.

O  livro  de  Apocalipse  apresenta,  sob  o  aspecto  da  estrutura  linguística, 

diferenças significativas  quando comparado  a  outros  livros  atribuídos  a  João,  o 

apóstolo. “A escrita do evangelho de João é simples, porém acurada, enquanto o grego 

do Apocalipse apresenta muitas irregularidades gramaticais”98, e várias características 

da linguagem e do estilo de Apocalipse, diferem do evangelho e das cartas de João.99

A primeira afirmação registrada no que concerne a diferenças estilísticas que 

redundariam em outro escritor para o último livro da Bíblia vem de Dionísio de Alexandria 

(cf. nota 77) que, após uma análise, tende a definir o manuscrito como de outra autoria:

Eu acredito que este [o livro  de Apocalipse]  é o trabalho de um homem 
santo e inspirado. Mas não posso admitir prontamente que foi o apóstolo, o 
filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, (τον αποστολον, τον υιον Ζεβεδαιου, τον 
αδελφον  Ιακωβου)  por  quem  foram  escritos  o  Evangelho  de  João  e  a 
Epístola Universal. Julgo isto partindo das características de ambos, e as 
formas de expressão,  e  a  inteira  execução do livro,  que  não é  dele.  O 
evangelista  não  dá  o  seu  nome  (ευανγγελιστησ, ουδαμου 
το ονομα αυτου παρεγραφει), nem proclama a si mesmo, no evangelho ou 
na Epístola.100

De  fato,  o  campo  léxico  do  livro  de  Apocalipse  apresenta  diferenças 

consideráveis quando comparado com as palavras utilizadas no evangelho de João:

kosmos, “mundo”, aparece em João 79 vezes, mas em Apocalipse apenas 3 
vezes;  alētheia,  “verdade”,  em João 25 vezes,  em Apocalipse,  nenhuma; 
phōs, “luz”, em João 22 vezes, em Apocalipse, 3 vezes; agapaō, “amar”, em 
João 37 vezes, em Apocalipse, 4 vezes; pisteuō, “crer”, em João 100 vezes, 

98 Ranko STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ : commentary on the Book of Revelation, 2.
99 David E. AUNE, Revelation 1–5 (Word Biblical Commentary), v. 52, p. lxx.
100 Gregorius THAUMATURGUS et al., Patrologiae Cursus Completus (Patrologiae Graecae), v. 10, p. 
1244. Ver também:EUSEBIUS, Church history, life of Constantine the Great, and oration in phraise of  
Constantine, v. 1, p. 309.
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em Apocalipse  nenhuma;  alla,  “mas,”  em João  mais  de  100  vezes,  em 
Apocalipse, 13 vezes; enōpion, “diante”, em João uma vez, em Apocalipse, 
36 vezes;  emos, “meu”, em João 42 vezes, em Apocalipse, uma vez. Em 
referência a Cristo como  “o Cordeiro,” o Evangelho usa sempre a palavra 
amnos, enquanto Apocalipse usa  arnion, as duas significam “cordeiro”. No 
Evangelho, Jerusalem é sempre  Hierosoluma,  enquanto em Apocalipse é 
consistentemente Hierousalem̄.101 

Contudo,  se  o  pressuposto  para  as  condições  de  escrita  do  livro  de 

Apocalipse  vem  da  ilha  de  Patmos,  é  coerente  afirmar  que  o  autor  pode  ter 

elaborado  o  manuscrito  em  condições  adversas  e  sozinho,  enquanto  que  o 

evangelho de João fora efetuado com o auxílio de um secretário, o que justificaria a 

diferença vernacular entre as duas obras.102

Outro fator distintivo no que se refere ao desdobramento interno do livro está 

na utilização de palavras que fazem o documento convergir, conforme o próprio título 

sugere, para o gênero apocalíptico, enquanto as epístolas e o evangelho seguem 

outras linhas literárias. 

Nas três cartas  e no livro  de  João,  conforme parcialmente  observado por 

Dionísio, não existem declarações explícitas que definem um autor, enquanto que no 

Apocalipse isto ocorre quatro vezes (cf. Ap 1:1, 4, 9 e 22:8), o que pode induzir o 

leitor ao raciocínio de que se trata de um pseudepígrafo apocalíptico, já que muitos 

destes  manuscritos  buscavam importância  através  de  dissimulação representada 

por um suposto escritor ilustre da tradição bíblica.

Em contrapartida a este argumento, a necessidade ou não de anonimato 

no  texto  canônico  depende  da  circunstância  em que  o  manuscrito  tenha  sido 

produzido. Um pseudepígrafo supre a falta de relevância através de um disfarce, 

o  que não ocorre  no livro  de  Apocalipse,  já  que o  autor  apresenta-se  apenas 

como “João”, e não como “João, o apóstolo” ou “João, o discípulo do Senhor”, o  

que chamaria mais a atenção.

101 The seventh-day adventist Bible commentary, v. 7, p. 718.
102 Neste sentido, um escritor grego anônimo, que tem sua obra compilada em uma das catenas de  
Balthasar Corderius, afirma que João “ditou o evangelho para o seu discípulo Papias” ( πηγόρευσεὑ  
τ  ε αγγέλιονὸ ὐ  τ  αυτο  μαθητ  Παπίῷ ἑ ῦ ῇ ᾳ). Ver Balthasar CORDERIUS, Catena Patrum Graecorum 
in Sanctum Ioannem, vii.



28

No último manuscrito joanino da Bíblia, a quádrupla repetição do nome do 

autor  não  enfatiza  a  importância  dele  mas  de  sua  mensagem,  em  virtude  da 

necessidade de transmitir segurança a seus destinatários. Este fenômeno se repete 

em várias ocasiões no Novo Testamento, nas cartas de Paulo (cf. 1 Co 1:1, 12, 13; 

3:4, 5, 22; 16:21; 2 Co 1:1; 10:1; Gl 1:1; 5:2; Ef 1:1; 3:1; Cl 1:1, 23; 4:18; 1 Ts 1:1;  

2:18; 2 Ts 1:1; 3:17; Fm 1:1, 9, 19).

Um outro detalhe a ser acrescentado é o de que a incidência dos substantivo 

próprios,  João103,  no  Novo  Testamento  e  Joanã,  o  seu  equivalente  hebraico,  no 

Antigo Testamento, é profícua em toda a Bíblia104, o que pode conduzir à conclusão 

de que o autor mencionado não é necessariamente “o filho de Zebedeu”. 

Mas as evidências externas105, quando coligidas com as internas, revelam um 

João específico em Patmos que escreveu a carta com características peculiares que 

convergem, implícita e explicitamente, com as três epístolas e com o evangelho de 

João.  Partindo  destes  dados,  se  torna  claro  que,  no  que  tange  ao  livro  de 

Apocalipse, “se existiam outros judeus com esse mesmo nome [entre as igrejas da 

Ásia] estes foram totalmente eclipsados pela figura de João”.106

Na verdade, quando se observa de maneira mais apurada o núcleo semântico 

do  último  manuscrito  bíblico,  comparando-o  ao  evangelho  de  João,  várias 

semelhanças redirecionam os fatos para a proposição conclusiva da autoria joanina. 

Neste sentido,“a ideia central dos dois livros é a mesma. Ambos apresentam uma 

visão do supremo conflito entre os poderes do bem e do mal”.107

103 O nome grego  ωάννηςἸ , de onde deriva João, é uma helenização do equivalente hebraico ןzנ zיוח, 
que é um termo teofórico composto de um hipocorístico הzי – que é uma forma contrata do nome de 
Deus – acrescido  de נ|ן zח – que signifca “ser gracioso”, o que culmina na denotação: “O Senhor é 
gracioso”.   Ver: נ|ן“  zח”,  Theological  wordbook  of  the  Old  Testament,  1020.  Ver  também:  AUNE, 
Revelation 1–5, v. 52, p. xlix.
104 Ver: 2 Rs 25:23; 1 Cr 3:15, 24; 6:9, 10; 12:4, 12; 2 Cr 28:12; Ed 8:12; 10:6; Ne 6:18; 12:22, 23; Jr 
40:8, 13, 15, 16; 41:11, 13, 15; 42:1, 8; 43:2, 4, 5; Mt 3:1, 4, 13, 14; 4:12, 21; 9:14; 10:2; 11:2, 4, 7, 11-
13, 18; 14:2-4, 8, 10; 16:14; 17:1, 13; 21:25, 26, 32; Mc 1:4, 6, 9, 14, 19, 29; 2:18; 3:17; 5:37; 6:14, 16-
18, 20, 24, 25; 8:28; 9:2, 38; 10:35, 41; 11:30, 32; 13:3; 14:33; Lc 1:13, 60, 63; 3:2, 15, 16, 20; 5:10,  
33; 6:14; 7:18, 20, 22, 24, 28, 29, 33; 8:51; 9:7, 9, 19, 28, 49, 54; 11:1; 16:16; 20:4, 6; 22:8; Jo 1:6, 15,  
19, 26, 28, 32, 35, 40, 42; 3:23-25; 4:1; 5:33, 36; 10:40f; 21:15-17; At 1:5, 13, 22; 3:1, 3, 4, 11; 4:6, 13,  
19; 8:14; 10:37; 11:16; 12:2, 12, 25; 13:5, 13, 24, 25; 15:37; 18:25; 19:3, 4; Gl 2:9; Ap 1:1, 4, 9; 22:8.
105 cf. 2.1.1; 2.1.2
106 Theodor ZAHN, Introduction to the New Testament, v. 3, p. 428.
107 Brooke  Foss  WESTCOTT,  The  gospel  according  to  St.  John:  introduction  and  notes  on  the  
Authorized Version, lxxxiv. Esta última citação tem importância imprescindível para o desenvolvimento 
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Ainda  em  justaposição  textual,  Jesus  é  o  catalisador  do  juízo  e  separa 

elementos que eram antes parcialmente confusos em Apocalipse e no Evangelho e, 

de maneira complementar, Westcott é pontual ao afirmar que: 

no evangelho de João as forças opositoras são abstraídas através de formas 
absolutas como a luz e a escuridão,  o amor e o ódio; no Apocalipse em 
formas definidas como Deus, Cristo e a Igreja guerreando contra o diabo, o 
falso profeta e a besta. Em ambos os livros, Cristo é a figura central e sua 
vitória  é  o  fim  para  o  qual  a  história  e  a  visão  direcionam  como 
consumação.108

Sem  embargo,as  similaridades  também  ocorrem  na  cristologia  dos  dois 

livros, onde Jesus é apresentado como a Palavra, o Cordeiro de Deus e o Filho 

do homem, glorificado mesmo através da morte109 e, no que cabe à morfologia 

textual, algumas palavras e frases que fazem a intersecção entre o Apocalipse e 

os  outros  escritos  joaninos  são  relevantes  para  a  compreensão  da  relação 

recíproca destes documentos110, entre elas estão: 

• νικάω  –  termo  que  tem  incidência  signicativa  nos  escritos  joaninos, 

quando  comparado  ao  restante  do  Novo  Testamento.111 No  evangelho,  nas 

epístolas e no Apocalipse de João, νικάω traz o conceito implícito de “vitória que 

vence o mundo” (νίκη  νικήσασα τ ν κόσμονἡ ὸ ), mesmo nos casos antitéticos de 

Apocalipse 11:7 e 13:7.

deste trabalho em virtude do tema do “grande conflito entre Cristo e Satanás” que aparenta ser o 
melhor  método para a unificação das Escrituras,  por possuir  um caráter  catalisador,  convergindo 
assim para um escopo todo abrangente que Westcott perpassa através da supracitada assertiva a 
respeito dos dois livros joaninos. Uma abordagem mais detalhada sobre o tema do grande conflito 
será feita na parte do trabalho que se refere à estrutura do livro ora estudado, sendo que esse é o 
assunto central na morfogênese do Apocalipse. Obs.: A expressão  escopo todo abrangente como 
sinônimo  de  unificação  sistemática  é  utilizada  por  Timm  como  uma  provável  adaptação  das 
combinações  léxicas  “essência  todo  abrangente”  (all-encompassing  essence)  e  “escopo  todo 
abrangente”  (all-encompassing  scope),  de  Froom.  No  contexto  específico  do  trabalho  ora 
desenvolvido,  escopo  todo  abrangente aproxima-se  semanticamente  do  significado  atribuído  por 
Timm, no artigo “O adventismo e a Inspiração”. Ver: Alberto R. TIMM, “The sanctuary and the three 
angels’  message,  1844-1863:  Integrating  factors  in  the  development  of  seventh-day  adventist 
doctrines” (Tese), xxiii. Alberto R. TIMM, “O adventismo e a Inspiração”, Revista Ministério, 1999. Ver 
também: Lee Roy Edward FROMM, Movement of destiny, 519, 542.
108 Ibidem. 
109 S.  S.  SMALLEY,  “John’s  Revelation  and  John's  Community”,  Bulletin  of  the  John  Rylands  
University Library of Manchester, v. 69, n. 2, p. 556, 1987.
110 Neste sentido ver: C. G. OZANNE, “The language of the Apocalypse”, Tyndale Bulletin, n. 16, p. 9, 1965.
111 Jo 16:33; 1 Jo 2:13, 14; 4:4; 5:4, 5; Ap 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 5:5; 6:2; 11:7; 12:11; 13:7; 15:2; 
17:14; 21:7. Fora dos escritos joaninos νικάω aparece apenas em: Lc 11:22; Rm 3:4; 12:21.
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• τηρε ν τ ν λόγον –ῖ ὸ  em João esta expressão significa especificamente “aquele 

que guarda as palavras” (  τηρ ν το ς λόγους) ὁ ῶ ὺ de Deus através de Cristo, por meio da 

Bíblia ou ainda pela profecia.112 

• τηρε ν  τ ς  ντολάς  ῖ ὰ ἐ -  nos  escritos  joaninos,  amar  a  Deus,  conhecê-Lo, 

permanecer em Seu amor,e  perseverar em meio ao grande conflito (cf. nota 107) 

são conceitos  que juntos  formam uma condição  sine  qua non para “aquele  que 

guarda os mandamentos” (ὁ τηρ ν τ ς ντολ ς).ῶ ὰ ἐ ὰ 113

• σκηνόω – esta unidade léxica é exclusivamente de João  e traz uma grande 

ênfase no relacionamento direto de Deus com o homem. Aquele que “habitou entre 

nós” ( σκήνωσεν ν μ νἐ ἐ ἡ ῖ ) através de Jesus Cristo,  “habitará” (σκηνώσει) de maneira 

plena conosco no fim do conflito.114

• σημε ον –ῖ  a natureza do “sinal” no evangelho de João e em Apocalipse segue 

uma unidade narrativa que não é encontrada nos outros escritos do Novo Testamento. 

Os sinais feitos por Jesus no quarto evangelho (Jo 2:11; 4:54; 6:14; 9:16; 12:18)  e os 

sinais vistos por João na revelação (Ap 12:1, 3; 15:1) formam, em seus respectivos 

livros, malhas literárias tecidas pelo substantivo σημε ον ῖ e únicas no enredo bíblico.115 

• μαρτυρία  – esta  é  também uma  palavra  preponderante  no  corpus  joanino 

quando a sua incidência é comparada estatisticamente em todo o Novo Testamento e, 

no  contexto  do  Apocalipse,  do  evangelho  e  das  epístolas  de  João,  o  fluxo 

hermenêutico de todos os versos que contém o termo μαρτυρία convergem para “o 

testemunho de Jesus” (  μαρτυρία ησο ) sob a égide do ἡ Ἰ ῦ grande conflito.116 

• ληθινός  –ἀ  palavra  predominantemente  joanina  e  cristológica  no  Novo 

Testamento.  Em  João,  Deus  está  no  centro  da  narrativa  como  o  sinônimo  de 

verdadeiro.117

112 Jo 8:51, 52, 55; 14: 23, 24; 15: 20; 17:6; 1 Jo 2:5; Ap 1:3; 3: 8, 10; 22:7, 9.
113 Jo 14:15, 21; 15:10; 1 Jo 2:3, 4; 3:22, 24; 5:3; Ap 1:3; 12:17; 14:12.
114 Jo 1:14; Ap 7:15; 12:12; 13:6; 21:3.
115 Jo 2:11, 18, 23; 3:2; 4:48, 54; 6:2, 14, 26, 30; 7:31; 9:16; 10:41; 11:47; 12:18, 37; 20:30; Ap 12:1, 3; 
13:13, 14; 15:1; 16:14; 19:20.
116 Jo 1:7, 19; 3:11, 32, 33; 5:31, 32, 34, 36; 8:13, 14, 17; 19:35; 21:24;  1 Jo 5:9, 10, 11; 3 Jo 1:12; Ap 
1:2, 9; 6:9; 11:7; 12:11, 17; 19:10; 20:4. Fora dos escritos joaninos μαρτυρία aparece em: Mc 14:55, 56, 
59; Lc 22:71; At 22:18; 1 Tm 3:7; Tt 1:13.
117 Jo 1:9; 4:23, 37; 6:32; 7:28; 8:16; 15:1; 17:3; 19:35;  1 Jo 2:8; 5:20; Ap 3:7, 14; 6:10; 15:3; 16:7; 19:2, 9, 11;  
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• βραϊστἙ ὶ – termo encontrado unicamente em João que representa o hebraísmo 

contido em seu evangelho e no manuscrito de Apocalipse.118

Além  dos  termos  supracitados,  no  que  se  refere  à  coesão  do  núcleo 

semântico joanino, um fator adicional, que tem implicação direta sobre o problema 

abordado por este estudo, merece explanação: A unidade da literatura joanina no 

que concerne à compreensão do tempo. No entanto, este assunto será apresentado 

em uma análise pormenorizada no capítulo 5, que trata da relação entre tempo e 

revelação nas Escrituras.

2.1.4 Conclusão da revisão referente ao marco histórico

Em síntese,  o  estudo do marco histórico no livro de Apocalipse conduz à 

seguridade no que concerne à data em que foi escrito, que converge para o final do 

século I,  e à autoria de João, discípulo de Jesus e filho de Zebedeu. O próximo 

passo do estudo traz a necessidade de uma visão geral do manuscrito, sendo isto 

fundamental  para  a  compreensão  mais  apurada  de  Apocalipse  1:3,  o  verso  que 

ocupa o cerne desta dissertação. 

2.2 Esboço do Livro

Esta  seção  da  pesquisa  apresenta  um  resumo  do  livro  de  Apocalipse 

partindo  de  um  esboço  delineado  por  Stefanović  sob  a linha  metodológica 

desenvolvida  respectivamente  por  Strand  e  Paulien.  Esta  escolha  se  deve  à 

maneira  clara  e  objetiva  com  que  eles  delimitam  o  livro  de  Apocalipse 

baseando-se  principalmente  na  estrutura  intratextual,  sendo  este  o  tipo  de 

abordagem  mais  apropriado  para  o  estudo  exegético  que  está  sendo 

desenvolvido.119

21:5; 22:6. Fora dos escritos joaninos ληθινόςἀ  está contido em: Lc 16:11; 1 Ts 1:9; Hb 8:2; 9:24; 10:22.
118 Jo 5:2; 19:13, 17, 20; 20:16; Ap 9:11; 16:16. 
119 Neste sentido ver os tópicos referente a estrutura literária e interpretação em Kenneth A. STRAND, 
“Foundational  principles  of  interpretation”,  in  Symposium  on  Revelation (Daniel  and  Revelation 
Committe Series 6), in Foundational principles of interpretation, v. 1, p. 33. Kenneth A. STRAND, “The 
eight basic visions”, in Symposium on Revelation (Daniel and Revelation Committe Series 6), in The 
eight  basic  visions,  v.  1,  p.  36-39,48,49.  Kenneth  STRAND,  “‘Victorious-Introduction’ Scenes”,  in 
Symposium on  Revelation  Daniel  and Revelation  Committe  Series (6  1),  52,53.  Ver  também os 
“marcadores  de  sequência”  estabelecidos  ao  longo  do  livro  de  Apocalipse  em  PAULIEN,  “The 
hermeneutics of biblical apocalyptic”. E, finalmente, ver o esboço padrão para esta pesquisa em Ranko 
STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ : commentary on the book of Revelation, 43-45.
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Esboço

1. Prólogo (1:1-8)

      Introdução (1:1-3)

     Saudações e Doxologia (1:4-6)

     O Tema do Livro (1:7-8)

2. As Mensagens para as Sete Igrejas (1:9-3:22)

      A. Visão Introdutória: Cristo como Sacerdote e Juiz (1:9-20)

            João em Patmos (1:9-11)

            A Visão do Cristo Glorificado (1:12-20)

      B. A Mensagem de Cristo para as Igrejas (2-3:22)

            A Mensagem para a Igreja de Éfeso (2:1-7)

            A Mensagem para a Igreja de Esmirna (2:8-11)

            A Mensagem para a Igreja de Pérgamo (2:12-17)

            A Mensagem para a Igreja de Tiatira (2:18-29)

            A Mensagem para a Igreja de Sardes (3:1-6)

            A Mensagem para a Igreja de Filadélfia (3:7-13)

            A Mensagem para a Igreja de Laodicéia (3:14-22)

3. A Abertura do Livro Selado (4-11:19)

      A. Visão Introdutória: Cristo como Rei (4-5:14)

            A Visão do Trono Celestial (4:1-11)

            Os Sete Selos do Livro (5:1-14)
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      B. A Abertura dos Sete Selos (6-8:1)

            A Abertura do Primeiro Selo (6:1-2)

            A Abertura do Segundo Selo (6:3-4)

            A Abertura do Terceiro Selo (6:5-6)

            A Abertura do Quarto Selo (6:7-8)

            A Abertura do Quinto Selo (6:9-11)

            A Abertura do Sexto Selo (6:12-17)

            O Interlúdio:

                   Os Santos Selados e a Grande Multidão (7:1-17)

                   Os Santos Selados (7:1-8)

                    A Grande Multidão (7:9-17)

             A Abertura do Sétimo Selo (8:1)

       C. As Sete Trombetas (8:2-11:18)

             A Cena Introdutória: As Orações dos Santos (8:2-6)

             A Primeira Trombeta (8:7)

             A Segunda Trombeta  (8:8-9)

             A Terceira Trombeta (8:10-11)

             A Quarta Trombeta (8:12-13)

             A Quinta Trombeta (9:1-12)

             A Sexta Trombeta (9:13-21)

             O Interlúdio (10-11:14)
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                  O Pequeno Livro Aberto (10:1-11)

                   As Duas Testemunhas e a Medição do Templo (11:1-14)

             A Sétima Trombeta (11:15-18)

        D. A Aparição da Arca da Aliança Divina no Templo (11:19)

4. O Conteúdo do Livro Selado com Sete Selos (12-22:5)

      A. Visão Introdutória: Cristo como um Guerreiro (12:1-17)

             A Mulher, a Criança e o Dragão (12:1-6)

             A Guerra no Céu (12:7-12)

             Satanás e a Semente da Mulher (12:13-17)

      B. As Duas Bestas (13:1-18)

             A Besta do Mar (13:1-10)

             A Besta da Terra (13:11-18)

      C. A Última Mensagem de Deus para o Mundo (14:1-20)

            O Povo Redimido de Deus (14:1-5)

            As Três Mensagens Angélicas (14:6-11)

                 A Mensagem do Primeiro Anjo (14:6-7)

                 A Mensagem do Segundo Anjo (14:8)

                 A Mensagem do Terceiro Anjo (14:9-11)

            O Remanescente Fiel (14:12-13)

            As Duas Colheitas da Terra (14:14-20)

      D. As Sete Últimas Pragas (15-16:21)
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            A Preparação para o Derramamento das Sete Últimas Pragas (15:1-8)

            A Execução das Sete Últimas Pragas (16:1-21)

                 A Primeira Praga (16:1-2)

                 A Segunda Praga (16:3)

                 A Terceira Praga (16:4-7)

                 A Quarta Praga (16:8-9)

                 A Quinta Praga (16:10-11)

                 A Sexta Praga (16:12-16)

                 A Sétima Praga (16:17-21)

      E. Babilônia, a Prostituta, e a Besta Ressurreta (17:1-18)

            Babilônia, a Prostituta (17:1-6a)

            A Besta Ressurreta (17:6b-18)

      F. O Julgamento de Babilônia (18:1-24)

            O Chamado para Separar-se de Babilônia (18:1-8)

            O Lamento por Babilônia (18:9-24)

      G. As Duas Ceias (19:1-21)

            A Ceia das Bodas do Cordeiro (19:1-10)

            A Grande Ceia de Deus (19:11-21)

      H. O Milênio e o Juízo Final (20:1-15)

            O Destino de Satanás (20:1-10)

            O Juízo Final (20:11-15)
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      I. A Terra Restaurada (21-22:5)

            O Novo Céu e a Nova Terra (21:1-8)

            A Nova Jerusalém (21:9-22:5)

      5. O Epílogo (22:6-21)

2.3 Estrutura interna do livro

Sob o referencial  do esboço supracitado o livro de Apocalipse se divide 

em três seções  (1:9-3:22; 4-11:19;12-22:5) acrescidas de um prólogo e de um 

epílogo  (1:1-8;  22:6-21).  A primeira  seção contém a mensagem para  as  sete 

igrejas  (1:9-3:22);  a  segunda  enfatiza  a  abertura  do  livro  com os  sete  selos 

(capítulos  4-11);  e  a  terceira  seção apresenta  a  consumação escatológica  da 

história  do mundo e o  estabelecimento  final  do reino de Deus (12-22:5).120 O 

resumo do livro seguirá as subdivisões principais do esboço, partindo das três 

seções, do prólogo e do epílogo.

2.3.1 Subseção 1:1-8: Prólogo

Deus, Jesus e o tempo emergem no prólogo de Apocalipse como matrizes 

temáticas de direcionamento constante. Os oito versos que abrem o manuscrito vão 

continuamente arremeter a mente do leitor à iminência do juízo, que perpassará toda 

a  mensagem  posterior  do  livro,  através  da  ação  histórica  de  Cristo  intervindo 

definitivamente no curso da humanidade, como desdobramento da decisão divina 

sobre o momento do fim.

Neste sentido, Apocalipse 1:1-8 delinea objetivamente a onipotência divina e 

a Sua preocupação com os Seus servos, enviando-lhes uma revelação através de 

Seu anjo, que repassa a mensagem a João, para que aqueles estejam preparados 

para os últimos eventos da história do mundo.121

120 Ver STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ, 39.
121 Uma exposição mais detalhada dos elementos estruturais  que compõem o prólogo do livro  de 
Apocalipse será apresentada no capítulo 3. 
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2.3.2 Subseção 1:9-20: Visão Introdutória: Cristo como Sacerdote e Juiz
Esta  subseção  caracteriza-se  por  uma  repetição  de  dados  fornecidos  no 

prólogo  com  elementos  adicionais,  detalhando  as  matizes  de  acontecimentos 

anteriormente descritos,  o que é uma qualidade distintiva  que parece derivar  da 

construção do pensamento poético hebraico na Bíblia.122

Neste tópico, não só a mensagem é apresentada, mas as circunstâncias em 

que ela foi escrita (Ap 1:9,10) e os detalhes atrelados a isto (Ap 1:10-20). Assim, 

tornam-se patentes o lugar, o dia e o emissor da comunicação oficial, vinda de Deus.

Através da simbologia ligada às vestes (Ap 1:13) e à aparência de Cristo 

(Ap 1:14-16),  manifestam-se as Suas funções de sacerdote  e juiz,  que serão 

eixos catalisadores para todo o livro de Apocalipse. Jesus também revela a Si  

mesmo como Aquele que está acima do tempo e da morte (Ap 1:17,18) e que 

tem  a  interpretação  adequada  para  suprimir  as  perplexidades  cognitivas  do 

profeta (Ap 1:20).

2.3.3 Subseção 2-3:22: Mensagem de Cristo para as Igrejas
O cerne da primeira parte sucessiva ao prólogo no livro de Apocalipse trata da 

mensagem  de  Cristo  para  as  sete  igrejas,  sendo  que  para  cada  uma  delas  é 

construída  uma  plataforma  de  composições  frasais  fixas,  como  uma  canção  de 

vários estribilhos.

Neste sentido, a ordem é dada a João: “Aos anjos das igrejas em Éfeso, 

Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodicéia escreve” ( Ap 2:1, 8, 

12, 18; 3:1, 7, 14):

Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que 
anda no meio dos sete candeeiros de ouro (Ap 2:1), o primeiro e o último, 
que esteve morto e tornou a viver (Ap 2:8), aquele que tem a espada afiada 
de dois gumes (Ap 2:12), o Filho de Deus, que tem os olhos como chama 
de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido (Ap 2:18), aquele que tem 
os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas (Ap 3:1), o santo, o verdadeiro, 
aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha,  
e  ninguém abrirá  (Ap  3:7),  o  Amém,  a  testemunha  fiel  e  verdadeira,  o 
princípio da criação de Deus (Ap 3:14). 

122 Um exemplo neste sentido,  é a repetição dos eventos da criação (Gn 1) em Gn 2:4-21,  que 
contém uma aproximação detalhada da descrição dos acontecimentos anteriormente narrados.
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Após a mensagem introdutória, segue, da parte de Jesus, uma assertiva de 

conhecimento  de  causa:  “Conheço  as  tuas  obras”  (Ap  2:2,19;  3:1,8,15),  “a  tua 

tribulação, a tua pobreza” (Ap 2:9) e “o lugar em que habitas (Ap 2:13)”. A assertiva é 

acompanhada de uma advertência123: 

Tenho,  porém,  contra  ti  que  abandonaste  o  teu  primeiro  amor  (Ap  2:4). 
Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam 
a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos 
filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a 
prostituição. Outrossim, também tu tens os que da mesma forma sustentam 
a doutrina dos  nicolaítas (Ap 2:14, 15). Tenho, porém, contra ti o tolerares 
que  essa  mulher,  Jezabel,  que  a  si  mesma  se  declara  profetisa,  não 
somente  ensine,  mas  ainda  seduza  os  meus  servos  a  praticarem  a 
prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos (Ap 2:20) … se não 
vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora 
virei contra ti (Ap 3:3). Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, 
estou a ponto de vomitar-te da minha boca (Ap 3:16).

Depois da repreensão é oferecido um convite ao arrependimento: 

Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te (Ap 2:5) … arrepende-te; e, 
se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da 
minha  boca  (Ap  2:16).  Dei-lhe  tempo  para  que  se  arrependesse;  ela, 
todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição (Ap 2:21). Lembra-te, 
pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te (Ap 3:3). 

É feita  ainda  uma  última  menção  aos  fiéis,  à  características  positivas  da 

igreja,  no  caso de Éfeso (Ap 2:5),  e  aos remanescentes  fiéis,  em referência  às 

igrejas de Tiatira e de Sardes (Ap 2:24; 3:4). Cada mensagem é encerrada com um 

apelo a atenção dos ouvintes, seguida de uma descrição da distinção conferida aos 

vencedores no grande conflito entre Cristo e Satanás124:

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas (Ap 2:7, 11, 17, 29; 
3:6, 13, 22): Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que 
se encontra no paraíso de Deus (Ap 2:7), do maná escondido, bem como 
lhe darei  uma pedrinha branca,  e  sobre essa pedrinha escrito  um nome 
novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe (Ap 2:17), lhe 
darei autoridade sobre as nações (Ap 2:26), dar-lhe-ei ainda a estrela da 
manhã (Ap 2:28), fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais 
sairá; gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade 
do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu 

123 Uma  palavra  que  estará  vinculada  à  repreensão  feita  às  igrejas  nesta  subseção  e  que 
seminalmente lançará luz sobre os conflitos posteriores ligados à apostasia na igreja é “prostituição”.  
Ver: Ap 2:14, 20, 21 e, fora da subseção, Ap. 9:21; 14:8; 17:4; 18:3; 19:2.
124 Cf. nota 143.
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Deus, e o meu novo nome (Ap 3:12). O vencedor de nenhum modo sofrerá 
dano da segunda morte (Ap 2:11) será assim vestido de vestiduras brancas, 
e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida (Ap 3:5).

As igrejas  de Esmirna e  Filadélfia  não são similares  às  igrejas  de Éfeso, 

Pérgamo,Tiatira  e  Sardes,  no  que  concerne  a  repreensão  e  convite  ao 

arrependimento, por estarem isentas de advertência da parte de Jesus. E a igreja de 

Laodicéia segue uma condição sui generis quando comparada a todas as outras e, 

mais especificamente, está numa situação diametralmente oposta à das igrejas de 

Esmirna e Filadélfia, recebendo repreensões incisivas e não obtendo nenhum elogio.

Sintetizando  a  já  citada  plataforma  de  composições  frasais  fixas,  uma 

composição léxica padronizadora, encerrando o sentido completo desta subseção e 

contendo os elementos principais das mensagens às sete igrejas, teria a seguinte 

forma: “Ao anjo da igreja escreve: Estas coisas diz aquele que conhece as tuas 

obras. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Arrepende-te. Tens contudo alguns 

que não se contaminaram. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: 

O vencedor receberá a recompensa”.

2.3.4 Subseção 4-5:14: Visão Introdutória: Cristo como Rei
O tema da  adoração  e  Jesus  emergindo  a  partir  do  trono  celestial  como 

figura-chave para o desenlace do grande conflito são os dois pontos mais relevantes 

desta  subseção.  Em um afunilamento  léxico,  sob  o  referencial  de  todo  o  Novo 

Testamento, palavra “trono” é encontrada maiormente no livro de Apocalipse e, em 

Apocalipse 4-5:14,  esse  termo  se  concentra  mais  do  que  em  todas  as  outras 

subseções restantes.125 

O trono está no centro porque é dele que vem a única saída para a crise 

universal representada pelo livro selado que necessita ser desvelado e o Cordeiro é 

o único digno de desatar os selos (Ap 5:9).

Dignidade  a  Deus  e  ao  Cordeiro,  atitude  de  reverência  e  adoração  estão 

presentes  em  toda  esta  perícope.  Os  vinte  e  quatro  anciãos  e  os  quatro  seres 

viventes126 surgem como elementos pivotais na adoração a Deus (Ap 4:8,10,11; 5:8-

125 Ver:  Ap 1:4;  2:13; 3:21;  4:2,3,4,5,6,9,10; 5:1,6,7,11,13; 6:16;  7:9,10,11,15,17; 8:3; 11:16;  12:5; 
13:2; 14:3; 16:10, 17; 19:4,5; 20:4, 11f; 21:3, 5; 22:1, 3 contra Mt 5:34; 19:28; 23:22; 25:31; Lc 1:32, 
52; 22:30; At 2:30; 7:49; Cl 1:16; Hb 1:8; 4:16; 8:1; 12:2.
126 Cf Ap 4:7 e Ez 10:14.
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10,14) que se estende a nível universal, envolvendo anjos e “toda criatura que há no 

céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há” (Ap 5:11-13). 

2.3.5 Subseção 6-8:1: A Abertura dos Sete Selos

A abertura dos sete selos e o desdobramento factual que deriva do desvelar do 

livro apresentado em Apocalipse 5 formam a base desta subseção. Neste segmento do 

livro de Apocalipse, cada selo é um diafragma óptico-profético que controla a seção de 

luz sobre cada evento com a finalidade de regular a intensidade luminosa e aumentar a 

profundidade focal através de lampejos que sinalizam as extensivas implicações de um 

juízo de abrangência universal (Ap 7:1-3).

Os  quarto  primeiros  selos  estão  vinculados  aos  quarto  cavaleiros  e  seus 

respectivos cavalos de cores distintas. O primeiro cavaleiro, sobre um cavalo branco, 

possui um arco e uma coroa (Ap 6:2). O segundo, sobre um cavalo vermelho, possui uma 

grande espada (Ap 6:4). O terceiro, sobre um cavalo preto, traz uma balança na mão (Ap 

6:5). O último cavaleiro, sobre um cavalo amarelo, traz consigo o inferno127(Ap 6:8). 

Ainda neste sentido, o primeiro cavaleiro “saiu vencendo e para vencer” (Ap 6:2), o 

segundo “tira a paz da terra” (Ap 6:4), o terceiro parece cercear economicamente e 

induzir à fome (Ap 6:6) e o último é a própria morte (Ap 6:8).

O quinto selo impõe tensão sobre o juízo através do grito simbólico da alma dos 

mortos  (Ap  6:9-11)128 e  o  sexto  converge  maciçamente  para  os  grandes  eventos 

escatológicos que precedem a volta de Jesus (Ap 6:12-17).129 Entre o sexto e o sétimo 

selo, antes do veredito que define irrevogavelmente a condenação dos ímpios, numa 

analogia que se assemelha ao prelúdio do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra, 

há um assinalamento dos servos de Deus (Ap 7:1-8).130

127 Para Joaquim Jeremias existem duas possibilidades para a palavra δης (donde deriva o a palavraᾅ  
inferno  nesta  tradução)  no  Novo  Testamento:  1.  o  lugar  de  todas  as  almas  dos  mortos  até  a 
ressurreição . 2. o lugar  das almas dos ímpios ou não-cristãos. Entretanto, no contexto específico do  
livro de Apocalipse, o termo parece convergir de maneira mais adequada para o equivalente hebraico 
אול no sentido de sepultura ou abismo. Uma possibilidade etimológica é: - (não) + δε ,ש� ν (ver).ἀ ἰ ῖ  
Literalmente “invisível”. Ver: Joachim JEREMIAS, “ δης”, Theological dictionary of the New Testament,ᾅ  
v. 1, p. 149. Ver também: James ORR, org., “Hades”, The international standard Bible encyclopedia, v.  
2, p. 1314
128 Ver Gn 4:10. 
129 Ver Mt 24:29,30.
130 Ver Gn 6:13-19; 7:1; 15-20; Mt 24:38,39; Lc 17:26-30; 2 Pe 2:5.
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É também no interlúdio entre o sexto e o sétimo selo que os cento e quarenta 

e quatro mil surgem como a suma do selamento divino dos justos (Ap 7:4), sendo 

esses uma metonímia da “grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas 

as nações, tribos, povos e línguas” (Ap 7:9). 

Novamente torna-se patente a adoração basilar dos vinte e quatro anciãos, 

dos  quatro  seres  viventes  e,  subsequentemente,  dos  anjos  (Ap  7:11,12)  e  uma 

pergunta retórica da parte de um dos anciãos torna evidente a glória futura dos 

remidos (Ap 7:13-17).131

Encerrando  a  subseção,  Apocalipse  8:1  é  um  anacoluto  que  precede, 

acresecentando  ênfase  através  do  silêncio,  os  novos  elementos  do  dramatis  

personae apocalíptico: as sete trombetas.

2.3.6 Subseção 8:2-11:18: As Sete Trombetas
A palavra-chave  para  a  introdução  da  subseção  das  sete  trombetas  é 

intercessão. Ao longo de toda a perícope de  Apocalipse  8:2-11:18, golpe após 

golpe,  a  humanidade será  atingida  por  pesados  juízos.  Mas no preâmbulo  da 

grande crise,  comprimida nesses três  capítulos em um dramático  monossílabo 

“ai” (ο αίὐ )132 que irá intercalar as três últimas trombetas, sete anjos permanecem 

“em pé diante de Deus”  (Ap 8:2)  aguardando a mediação do “outro anjo”  que 

permanece  “de  pé  junto  ao  altar,  com  um  incensário  de  ouro”  que  contém 

“incenso” com as “orações de todos os santos” (Ap 8:3).133

Contudo,  ao  mesmo  tempo  que  este  anjo  leva  a  oração  dos  santos  “à 

presença de Deus”, ele também enche o incensário com o fogo do altar e atira à 

131 Neste contexto, a frase aparentemente paradoxal do verso 14, que descreve o lavar e alvejar das 
vestes com sangue, e é similar a Ap 22:14, parece ter induzido os escribas a uma correção posterior 
do texto . Ao invés de “lavam as suas vestes” (πλύνοντες τ ς στολ ς α τ ν), versão preponderante eὰ ὰ ὐ ῶ  
presente  nos  códices  Alexandrino  e  Sinaítico,  o  Textus  Receptus  traz  “guardam  os  seus 
mandamentos” (ποιο ντες τ ς ντολ ς α τουῦ ὰ ἐ ὰ ὐ ) baseando-se em textos tardios como o Codex Vaticanus 
2066 (046) e minúsculos das famílias siríaca, copta e latina. Ver:  Bruce M. METZGER,  A textual 
commentary on the Greek New Testament, 690.
132 Ap 8:13; 9:12; 11:14.
133 Chama atenção o papel mediador do anjo com o incensário neste verso e a natureza superior de 
suas atribuições sacerdotais faz alguns estudiosos vincularem-no a Cristo. Paulien considera esse 
anjo  “símbolo  apropriado  de  Cristo”,  todavia,  não  define  quem  o  anjo  realmente  é,  apesar  de 
asseverar  que  “se  o  anjo  não  é  Cristo,  está  implícito  que  o  incenso  foi  dado  por  Ele”.  Ver:Jon  
PAULIEN,  Decoding Revelation’s  trumpets: literary allusions and interpretation of Revelation 8:7-12, 
312,313.
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terra (Ap 8:4,5), o que é o evento deflagrador para que os sete anjos sete comecem 

a tocar as suas trombetas. 

Antes  das  trombetas  tocarem,  “houve  trovões,  vozes,  relâmpagos  e 

terremoto”,  como preparação para  um acontecimento  de grandes consequências 

sobre a terra.134 Ao toque da primeira trombeta, um terço da terra é queimado, junto 

com um terço “das árvores, e também toda erva verde” (Ap 8:7). A segunda trombeta 

toca, e um terço do mar se torna sangue, da mesma maneira acontece com a terça 

parte da vida no mar e das embarcações (Ap 8:8). 

Ao  som da  terceira  trombeta,  a  terça  parte  das  fontes  de  água  se  torna 

amarga e os homens morrem (Ap 8:10,11). A quarta trombeta toca e um terço do sol, 

da lua e das estrelas escurece (Ap 8:12).

Em Apocalipse 8:13, há um breve interlúdio que introduz os “ais”. Ao toque da 

quinta  trombeta  “uma  estrela  caída  do  céu”  (Ap  9:1)  abre  um abismo  de  onde 

emerge uma fumaça que escurece “o sol e o ar” (Ap 9:2) e contém gafanhotos que 

trazem  a  nocividade  de  escorpiões  (Ap  9:3).  Esta  é  a  ocasião  oportuna  para 

diferenciar os homens que não têm o assinalamento divino (Ap 9:4).

O tormento dos gafanhotos liderados pelo “anjo do abismo”135 faz os homens 

desprezarem a vida, esse é o primeiro “ai” (Ap 9:5,6,11,12), e entre o primeiro e o 

segundo “ai”, é tocada a sexta trombeta (Ap 9:13).

A sexta  trombeta  traz  consigo  uma ordem reversa  à  que  foi  estabelecida  em 

Apocalipse 7:3, os quatro anjos são soltos e um terço dos homens são mortos como 

consequência disso (9:14,15). Uma nota tônica, concomitante à perícope da sexta trombeta, 

é a de que os homens que não morreram, “não se arrependeram” (Ap 9:20,21).136

134 Esta é uma das quatro situações no livro de Apocalipse em que são combinadas as palavras 
“trovões, vozes, relâmpagos”. Em Ap 4:5, a expressão precede a apresentação do trono de Deus e a 
abertura dos sete selos. Na subseção ora estudada, é o preâmbulo das sete trombetas. Em Ap 11:19, 
a expressão ocorre simultaneamente à aparição da arca da aliança no santuário celestial. Em Ap 
16:18 sucede a voz de juízo executivo que acompanha o derramamento da sétima taça da ira de 
Deus.  As  três  últimas  incidências  dessa  combinação  de  palavras  são  acompanhadas  do  termo 
“terremoto”, sendo que, em Ap 11:19, ocorre “terremoto e saraivada”. 
135 Os dois nomes dados ao anjo do abismo πολλύων e βαδδών são emblemáticos para abarcar,Ἀ Ἀ  
em seus significados sinonímicos, o escopo de Ap 8-9:21. A destruição como consequência do juízo 
divino é um tema-chave nestes dois capítulos.
136 Cf tópico 5.3.1, no capítulo 5.
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O capítulo 10 introduz um anjo que, à semelhança dos sete anjos que têm as 

trombetas,  tem  a  sua  primeira  aparição  estando  “em  pé”,  mas  diferentemente 

daqueles, a plataforma desse anjo é “o mar e a terra” (Ap 10:1,5). O seu primeiro 

pronunciamento é codificado (Ap 10:3,4), mas o mesmo anjo aponta para o tempo 

iminente,  sendo que a celeridade cronológica,  segundo esse anjo,  está ligada à 

sétima trombeta (Ap 10:6,7).

O “pequeno livro aberto” que está na mão do anjo, é devorado sob ordens 

celestes e, conforme avisado pela mesma voz, o sabor doce se tornou amargor no 

ventre de João (Ap 10:2,8-11). A simbologia contida nesses versos, culmina com a 

necessidade, a despeito da expectativa temporal, de pregar ao mundo inteiro em um 

intervalo cronológico maior. 

A última parte da subseção de  Apocalipse  8:2-11:18, começa com a ordem 
dada ao profeta para que seja medido o santuário de Deus (Ap 11:1) e, vinculado ao 
mandato concernente à medida do templo está a contagem cronológica de quarenta 
e dois meses e seus equivalentes numéricos – mil  duzentos e sessenta dias ou 
tempo, tempos e metade de um tempo – que serão repetidos ao longo da narrativa 
apocalíptica, a partir de Apocalipse 11 até o capítulo 13.137 

As duas testemunhas protagonizam o capítulo 11 do livro de Apocalipse, elas 
profetizam “vestidas de pano de saco” (Ap 11:3) e, à semelhança de Elias 138, “se 
alguém pretende lhes causar dano”, esse é devorado pelo fogo, tendo elas ainda 
“autoridade para fechar o céu” (Ap 11:5,6). Além disso, as testemunhas de Ap 11 
refletem a tipologia do Êxodo por possuírem “autoridade também sobre as águas, 
para  convertê-las  em  sangue,  bem  como  para  ferir  a  terra  com  toda  sorte  de 
flagelos, tantas vezes quantas quiserem”.139

Após testificarem no tempo determinado, serão mortas na cidade que reflete a 
tipologia do Egito e de Sodoma, onde Jesus “também foi crucificado”, mas, ao se 
passarem  três  dias  e  meio,  são  arrebatadas  ao  céu  e  o  que  se  segue  é  um 
terremoto, que extrai forçadamente a glorificação divina da parte dos ímpios e que 
encerra o segundo “ai”, prolusão do terceiro “ai” (Ap 11:7,11-14).

137 Essa repetição se deve à importância dessa contagem temporal que também está presente no 
livro de Daniel. Ver: Dn 7:25; 12:7; Ap 11: 2,3; 12:6,14; 13:5.
138 Ver 2 Rs 1:10-14 e 1 Rs 17:1.
139 Ver Ex 7:20; 8:6,17; 9:23; 10:13.



44

A sétima trombeta encerra a subseção de Apocalipse 8:2-11:18, ela é também 
o antelóquio do desfecho do conflito em sinonímia da vitória plena de Deus contra as 
nações140 e  da  distinção  divina  conferida  aos  vencedores.  Isto  se  dá  em  parte 
através da etapa final do juízo divino e a adoração está no fulcro desta parte final da 
perícope de três capítulos (Ap 8:15-18).

2.3.7 Subseção 11:19: A Aparição da Arca da Aliança Divina no Templo
A grande relevância escatológica da aparição da arca da Aliança no santuário 

celestial, e a ligação direta desse evento com o Yom Kippur141 ( ריום כיפו ) celestial faz 

com que a subseção de Apocalipse 11:19, apesar de possuir apenas um verso, seja 

de suma importância para todo o conteúdo do livro:

A conclusão com “luzes, sons, trovões, terremoto e grande aclamação” tem 
sido um repetido indicador do último ato do julgamento (4:5; 8:5; 16:18). No 
AT séries de fenômenos cósmicos semelhantes a esses indicam teofania. 
Neste  contexto,  as  séries  vêm  da  parte  mais  recôndita  do  santuário 
celestial. Com a sétima trombeta e com o sétimo selo, o fim da história foi 
alcançado.  Aqui,  a  combinação  dos  fenômenos  enfatiza  que  Deus  está 
aparecendo para executar a sentença final.142

2.3.8 Subseção 12:1-17: Visão Introdutória: Cristo como um Guerreiro
Quando se propõe uma estrutura quiástica para todo o livro de Apocalipse, de 

maneira que a forma e o conteúdo do livro sejam justapostos, inevitavelmente, o 

tema do grande conflito entre Cristo e Satanás é o elemento catalisador, e torna-se o 

eixo gravitacional da narrativa.143

A subseção de  Apocalipse 12:1-17 ocupa o centro físico e temático de todo o 

manuscrito. Um estudo mais detalhado mostra que o clímax profético de Apocalipse 

converge para o momento da batalha em confronto direto do capítulo 12 de Apocalipse. 

140 A linguagem utilizada em Ap 11:18: “as nações se enfureceram; chegou, porém, a tua ira”, é muito 
semelhante à do Sl 2. Ver especificamente: Sl 2:1,5.
141 Ou יםxרÔפxכ .como reflete o texto hebraico-massorético em Lv 23:27 יום ה|
142 G. K. BEALE, Revelation: a commentary on the Greek text, 618.
143 Sob a égide das Escrituras é perceptível que o grande conflito entre Cristo e Satanás teve sua 
origem no céu e foi transferido para a terra (Is 14:12-14; Ez 28:12-18; Gn 3), alcançando o seu clímax 
no momento em que Cristo entra na história como homem (Gl 4:4) e trava a batalha diretamente  
contra o seu adversário (Ap 12:4-9). Através do princípio unificador do grande conflito, conclui-se que 
essa guerra envolve todo o universo (1 Co 4:9; Hb 1:13,14) e que todas as criaturas inteligentes estão  
direta ou indiretamente afetadas pelo confronto entre os dois poderes que polarizam o bem e o mal  
(Gn 6-8; 2 Pe 3:5-7). Ver: Ellen G. WHITE,  The  great controversy between Christ and Satan: the  
conflict of the ages in the Christian dispensation, 144, 495, 496, 505, 506, 582, 678. Ver também: W. 
A. SPICER, Our day in the light of prophecy, 257. 
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Neste sentido, formando-se blocos que fundem algumas das subseções do esboço 

utilizado neste estudo, mas, ao mesmo tempo, mantém os limites preestabelecidos, 

sem quebrar nenhuma seção ao meio, tem-se a seguinte estrutura quiástica:

A. Prólogo (1:1-8)
     B. Promessas para o vencedor (1:9-3:22)
        C. O trabalho de Deus pela salvação da humanidade (4-8:1)
            D. A ira de Deus misturada com misericórdia (8:2-9:21)
                E. Comissionamento de João para profetizar (10-11:18)
                    F. O grande conflito entre Cristo e Satanás (11:19-13:18)
                E'. Igreja proclama o evangelho do tempo do fim (14:1-20)
            D'. A ira de Deus sem mistura com misericórdia (15-18:24)
        C'. O trabalho de Deus pela salvação da humanidade completado (19-21:4)
     B'. O cumprimento das promessas para o vencedor (21:5-22:5)
A'. Epílogo (22:6-21)144

Apocalipse 12 começa com a visão de uma mulher prestes “a dar à luz”, mas o 

fenômeno ocorre em grandes dimensões, pois a lua está debaixo de seus pés e 

João introduz o capítulo descrevendo este acontecimento como um “megasinal”145 

(Ap 12:1,2). Um dragão com dez chifres146 emerge na narrativa como o algoz que 

quer devorar a criança, mas é frustrado. O “filho varão”147 “foi arrebatado para Deus 

até ao seu trono” e a mulher foge para o deserto (Ap 12:3-6).

A próxima descrição apocalíptica transfere a batalha para o céu, com Miguel, 

“o principal entre os anjos”148, lutando diretamente contra o dragão e vencendo-o (Ap 

12:7,8). Esse é o suprassumo da grande controvérsia, mas o máximo significante do 

desenlace se concentra na expressão “sangue do Cordeiro”149, símbolo absoluto da 

vitória do bem contra o mal (Ap 12:11).

144 Ranko STEFANOVIC, Revelation of Jesus Christ: commentary on the book of Revelation, 135, 136. 
145 A palavra utilizada no texto grego para “grande” é μέγα.
146 O  ser  sobrenatural  apresentado  lembra  o  quarto  animal  de  Dn  7:7,  apesar  de  sua  maior 
complexidade, já que ele tem sete cabeças e dez diademas, sobre os chifres. A similaridade simbólica  
parcial induz à conclusão de que o dragão compartilha de algumas características do quarto animal 
no que concerne ao domínio, apesar de aquele possuir um grau mais avançado de poder (cf. Ap 13). 
147 Aqui mais uma vez é introduzido Sl 2, como ênfase nos versos 8 e 9.
148 ρχή (princípio, origem, principal) + γγελος (anjo). Ver Dn 12:1.ἀ ἄ
149 Hb 9:13, 14.
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O verso 13, que faz parte do final da subseção, introduz o desdobramento 

terrestre  da  guerra,  e,  nesse  ínterim,  o  dragão tenta  atingir  a  Cristo  através  da 

mulher e à sua descedência, caracterizada pelo testemunho de Jesus e a guarda 

dos mandamentos de Deus (Ap 12:17). 

2.3.9 Subseção 13:1-18: As Duas Bestas

A perícope  do  capítulo  13  de  Apocalipse  reflete  uma tensão  centrípeta 

promovida pelo dragão numa contrafação à adoração a Deus.150 De fato,  toda 

esta  subseção  se  desenvolve  ao  redor  do  eixo  opressor  de  uma  adoração 

coagida a Satanás e esse sistema circular é desenvolvido como extensão direta 

de seu desígnio. 

A força do dragão concentra-se em duas bestas, uma do mar (Ap 13:1) e 

outra  da  terra  (Ap  13:11)  e  a  autoridade  do  dragão  segue  um fluxo  direto  que 

perpassa cada uma delas (Ap 13:4,12). O objetivo de Satanás ao outorgar o seu 

poder é uma adoração globalizada para si próprio. 

Autoridade e adoração estarão ligados ao longo de todo o capítulo e o povo de 

Deus permanece nessa subseção, a nível temporal, oprimido e derrotado (Ap 13:7), 

contudo, a nível espiritual, a situação é diametralmente oposta, já que os adoradores da 

besta não terão seus nomes escritos no “Livro da Vida do Cordeiro” (Ap 13:8).

A perícope é encerrada com ênfase na imagem criada pela segunda besta, 

para que a primeira seja adorada, e, anexado a isso, está o enigma do número que 

representa o poder  centralizador  do dragão.  Na verdade,  segundo o Apocalipse, 

todos  os  homens  dependerão  economicamente  dessa  codificação  criada  por 

Satanás (Ap 13:16-18).

2.3.10 Subseção 14:1-20: A Última Mensagem de Deus para o Mundo
A tensão de  Apocalipse  13 é amainada pela visão redentiva  do introito  ao 

capítulo 14. Os centro e quarenta e quatro mil, os quatro seres viventes e os anciãos 

ressurgem e o Cordeiro permanece como o destaque tendo como seguidores os que 

“são castos e não têm mácula”. Um cântico criptografado pela experiência de cada 

um deles é entoado diante do trono de Deus e, em contrapartida à marca infligida 
150 Cf tópico 5.3.1, no capítulo 5.
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aos adoradores da besta, os cento e quarenta e quatro mil têm em sua testa o nome 

de  Deus  e  do  Cordeiro.  Eles  são  as  primícias  para  Deus  da  grande  colheita 

apresentada no final da subseção (Ap 14:1-4).

A sequência da narrativa impõe novamente velocidade aos acontecimentos 

quando João apresenta vários anjos que, num trabalho coordenado, apresentam a 

iminência do juízo final sobre o mundo e trabalham na colheita dos salvos e dos 

perdidos (Ap 14:6-20).

Três mensagens são anunciadas, e cada mensagem imprime maior força 

do que a sua anterior. Um exclama a proximidade do juízo (Ap 14:6,7), outro, a  

queda  da  Babilônia151 (Ap  14:8)  e,  o  último,  expõe  os  detalhes  do  juízo 

impetrado sobre os adoradores da besta (14:9-11) e a senha para a vitória dos 

santos (Ap 14:12).

Entre os anjos que colaboram com o juízo executivo surge Jesus com a 

foice,  que  colherá  a  primeira  seara,  símbolo  dos  salvos  (Ap  14:15,16),  e, 

subsequentemente, um dos anjos vindima a videira da terra para o grande lagar 

da cólera de Deus (Ap 14:18-20).

2.3.11 Subseção 15-16:21: As Sete Últimas Pragas
A subseção de Ap 15-16:21 apresenta de maneira plena o que Apocalipse 

8:2-11:18  havia  sinalizado  de  modo  fracionado.152 A  cólera  de  Deus  será 

consumada (Ap 15:1).  Os sete anjos em vestes sacerdotais,  irão executar  as 

sete últimas pragas após um dos seres viventes entregar-lhes as sete taças que  

contém a ira de Deus (Ap 15:6,7).

A voz que dá a ordem de início  do  derramamento  dos flagelos  vem do 

santuário, e é também de lá que vem a voz de consumação na sétima e última 

151 Esta é a primeira incidência do termo “Babilônia” no Apocalipse, apesar de seu conceito implícito 
brotar sutilmente no capítulo anterior através da exigência de adoração sob pena de morte e do 
dragão que permanece com sua pulsão focalizada em ser adorado e, consequentemente tornar-se 
maior do que Deus. Ver: Is 14:12-14 e Dn 3.
152 Mais uma vez há uma doxologia, como no fim da subseção de Ap 8:2-11:18, mas desta vez com o 
adendo dos vencedores da besta, e a adoração ocorre no começo da perícope e no interlúdio dos  
flagelos (Ap 15:2-4). O santuário também fora aberto no fim da subseção referente às sete trombetas 
(Ap 11:19) enquanto aqui é aberto no começo (Ap 15:5), o que dá uma ideia de continuidade de 
eventos.
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praga  (Ap  16:1,17).Os  adoradores  da  besta  são  afligidos  em  um  crescendo 

sétuplo de flagelo após flagelo: 

• A primeira taça derramada gera úlceras malignas (Ap 16:2); 
• A segunda, sangue sobre o mar (Ap 16:3); 
• A terceira, sangue sobre o rios e sobre as fontes das águas (Ap 16:4); 
• A quarta, fogo solar sobre os homens (Ap 16:8); 
• A quinta, torna em trevas o trono da besta (Ap 16:10); 
• A sexta,  seca  as  águas  do  rio  Eufrates  para  que  esse  se  converta  em 

“caminho dos reis” (Ap 16:12); 
• A  sétima,  derramada  sobre  o  ar,  é  o  vetor  de  um  grande  terremoto, 

acompanhado de grande saraivada de pedras sobre os homens (Ap 15:6,7).153

Entre o sexto e o sétimo flagelo, o dragão se prepara para o último ataque, junto 

com os seus aliados, que são a besta e o falso profeta. O lugar determinado se chama 

Armagedom e o dia é o “do Deus Todo Poderoso” (Ap 16:13,14,16). No mesmo intervalo, 

entre a sexta e a sétima praga, a voz de Jesus surge num clamor parentético, expressando 

preocupação com a preparação de Seus servos para a crise final (Ap 16:15).

2.3.12 Subseção 17:1-18: Babilônia, a Prostituta, e a Besta Ressurreta
A figura que costura a narrativa de Apocalipse 17, do início ao fim, é a “grande 

meretriz”(Ap 17:1). O apogeu e o ocaso da mulher cognominada “Babilônia” gera 

interesse capital em toda essa subseção.

Em sua primeira aparição ela está “sentada, vestida e adornada” (Ap 17:3,4), 

mas,  no  último  desdobramento  da  perícope,  a  prostituta  estará  “devastada  e 

despojada”(Ap 17:16). Ela tem as multidões do mundo inteiro debaixo de si, todos os 

povos embriagaram-se com a “sua devassidão” (Ap 17:2).

Para a “grande meretriz” é natural os trajes festivais e as jóias, os “reis da 

terra” se prostituíram com ela, que domina sobre eles (Ap 17:18), e a sua bebida é 

“sangue dos mártires de Jesus” (Ap 17:6).154

153 A  partir  da  quarta  praga  (cf.  nota  136), os  homens  blasfemam  constantemente,  como 
consequência da dor lancinante.
154 A tradução em português, Almeida Revista e Atualizada (ARA), traz o termo “testemunhas”, mas a 
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Um outro elemento se sobressai na narrativa de Apocalipse 17 é a besta escarlate 

“repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres”(Ap 17:3).155 Ela está 

vinculada aos reis da terra, que na verdade, segundo o anjo que orienta João durante a 

visão (Ap 17:1,3,7,15), fazem parte de sua fisionomia quimérica156 (Ap 17:9.10,12).

Como em Ap 13:7, o povo de Deus permanece como que obnubilado na parte 

cinza do painel onde são tecidos os acontecimentos de  Apocalipse  17, todavia as 

assertivas da vitória estão novamente no “Livro da Vida” e na vitória do Cordeiro (cf.  

Ap 13:8; 17:8,14). O anjo que acompanha João mostra que a besta e os reis, aliados 

de outrora da meretriz serão os instrumentos divinos para a destruição dela.

2.3.13 Subseção 18:1-24: O Julgamento de Babilônia

O anjo que abre a sequência de acontecimentos de  Apocalipse 18 repete a 
mensagem de Apocalipse 14:8, concernente à queda de Babilônia (que será o tema-
chave  de  todo  o  capítulo),  trazendo  como  elemento  adicional  a  descrição  dos 
sistemas corrompidos que estão ligados a ela (Ap 18:3, 9-14,17-19).157

Reis, mercadores, marinheiros e todos os homens que estabeleceram algum tipo 
de comércio com “a grande Babilônia” (Ap 18:2), choram, se lamentam, pranteiam, 
lançam pó sobre a cabeça e gritam: Ai! Ai da grande cidade! (Ap 18:7:9,11,15,19). Ao 
mesmo tempo,permanecem como expectadores à distância, temendo serem atingidos 
por seus flagelos (Ap 18:9,15,17). Na verdade, o próprio Deus apela enfaticamente para 
o seu povo, para que eles também se afastem dela (Ap 18:4). 

palavra  μαρτύρων,  que  compõe  o  texto  original  grego,  tem  uma  relevância  maior  no  contexto 
específico do verso quando a tradução está foneticamente mais próxima de sua etimologia. O μάρτυς 
é “alguém cujo testemunho ou atestação leva, em última análise, à morte (o pano-de-fundo para o 
uso técnico posterior 'mártir')”. Ver: F. Wilbur GINGRICH e Frederick W. DANKER, “μάρτυς”, Léxico do 
Novo Testamento, 130.
155 A besta escarlate tem similaridade com o dragão (Ap 12:3) e com a besta que emerge das águas 
(Ap 13:1). “Sete cabeças” e “dez chifres” são os dois fatores comuns entre os três. As duas bestas 
trazem nomes de blasfêmia, a de Ap 13:1 sobre as cabeças, e a de Ap 17, está “repleta de nomes de  
blasfêmia”. O dragão traz, sobre suas setes cabeças, sete diademas, a besta de Ap 13, traz “sobre os 
chifres  dez  diademas  e  a  besta  de  Ap  17,  tem em suas  sete  cabeças  e  dez  chifres  a  própria 
simbolização de reis (Ap 17:9,12).
156 O direcionamento semântico para a escolha do adjetivo “quimérico” vem do aspecto inaudito da 
besta. “‘Quimérico’ é uma forma adjetivada do substantivo quimera [χίμαιρα], que significa cabra”. Na 
mitologia grega, a quimera é um monstro que exala fogo e que tem a parte dianteira de seu corpo de  
leão, a parte do meio de bode e o rabo em formato de serpente. A LXX traz o termo χίμαιραν em Lv 
4:28 no sentido de “cabra”. Ver: Robert GRAVES, O grande livro dos mitos gregos, 18. Ver também: 
Georg AUTENRIETH, A Homeric dictionary for use in schools and colleges (1st ed.), 330.
157 Ver: Ellen G. WHITE, The great controversy between Christ and Satan: the conflict of the ages in  
the Christian dispensation, 603.
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Em uma condição totalmente oposta à dos que choram pela Babilônia, os 

santos, os apóstolos, os profetas e o próprio céu são convidados à exultação (Ap 

18:20), pois a prostituta embriagou e seduziu todas as nações, ao mesmo tempo 

que derramou “sangue de profetas,  de santos e de todos os que foram mortos 

sobre a terra”(Ap 18:3,23,24).

Em síntese, a ruína da “grande cidade” é irreversível, e o julgamento vem de Deus 

(Ap 17:8,20). Ele mesmo decidiu que a destruição da “grande Babilônia” seria definitiva 

(Ap 18:21). A sua opulência era incomparável e incomparável foi a sua devastação, que 

ocorreu em apenas “uma hora” (Ap 18:10-19).

2.3.14 Subseção 19:1-21: As Duas Ceias
Ao aproximar-se de seu encerramento, o livro de Apocalipse descortina, em 

um  crescendo  de  contraste,  as  últimas  matizes  do  juízo  de  Deus.  Sob  a 

perspectiva da efetividade, é cada vez mais cristalina a distinção entre os servos 

de  Deus  e  os  adoradores  da  imagem da  besta  (um ícone  criado  para  que  a 

adoração chegasse ao dragão).158

Em  Apocalipse  19,  as  filigranas do juízo  se  tornam patentes  através  de 

duas  ceias  emblemáticas,  que  resumem  a  condição  final  dos  salvos  e  dos 

perdidos (Ap 19:9,17). 

A grande meretriz protagonizou os dois capítulos anteriores (Ap 17e 18), 

mas agora ela é apenas uma lembrança da justiça de Deus, ocupando somente 

o introito de Apocalipse 19. O nome de Deus será louvado, e Ele será adorado 159 

como resultado do julgamento da “grande Babilônia” (Ap 19:1-4).

Jesus é o  tema que ocupa o  centro  da  subseção.  Ele  é  o  cavaleiro  Fiel  e 

Verdadeiro, o Verbo de Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores (Ap 19:11,13,16). É, 

ao mesmo tempo, Aquele que executa pessoalmente o juízo de Deus (Ap 19:15).

158 Cf. Ap 13:4,11-15.
159  A adoração, como em Ap 13 e 14, é realçada nessa subseção, todavia, a expressão se sobressai 
através de três circunstâncias específicas: a adoração celeste a Deus, de natureza genuína (Ap 19:4); 
o lapso do profeta ao quase adorar um conservo – que quer dizer companheiro de servidão (Ap 
19:10); e os adoradores da imagem da besta (Ap 19:20).
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2.3.15 Subseção 20:1-15: O Milênio e o Juízo Final
Apocalipse 20 é o capítulo do afunilamento do juízo.160 A grande meretriz, a besta e 

o  falso  profeta  já  receberam suas  respectivas  sentenças,  correspondentes  à  etapa 

executiva do julgamento divino (Ap 20:1-3), agora o tribunal de Deus expediu uma ordem 

de prisão para o dragão (Ap 19:2,20).

Mil anos será o seu tempo de detenção e esse também será o prazo para o 

julgamento final  dos adoradores da besta. É ainda durante o milênio que os salvos 

julgarão e reinarão com Cristo.

Após mil anos, Satanás é solto da prisão e realiza o seu último motim. Junto 

com ele está o maior exército de insurgentes de todos os tempos (Ap 20:8) e seu 

objetivo é invadir o “acampamento dos santos e a cidade querida” (Ap 20:9). Mas o 

que sucede é a sua completa ruína, e, simultaneamente, o julgamento e destruição 

dos homens ímpios, que ocorrerá após a abertura dos livros celestes de registro 

dos atos da humanidade (Ap 20:10-15).

2.3.16 Subseção 21-22:5: A Terra Restaurada

A renovação de todas as coisas através do novo céu e da nova terra, da nova 
Jerusalém e da ausência da morte, do luto, do pranto e da dor, é o tema-chave do 
início da subseção (Ap 21: 1,2,4,5), mas a ênfase da perícope de Apocalipse 21-22:5 
é concentrada na pessoa de Deus. 

A cidade santa desce "do céu da parte de Deus", contendo a Sua glória e Ele 
habitará como o Seu povo (Ap 21:2,3,11). Eles serão chamados filhos de Deus e Ele 
próprio  será  o  santuário  da  Nova  Jerusalém,  iluminando-a  como  um  Sol  e 
dimanando água da vida a partir de Seu trono (Ap 21:7,22,23; 22:1).

A ausência dos ímpios (Ap 21:8,27) e as características esplendorosas da 
cidade, que são desdobradas ao longo do capítulo, aprofundam o realismo da 
afirmação de Apocalipse 21:1. O próprio Deus reforça a fidelidade da informação 
com  um  imperativo  ao  profeta:  "Escreve,  porque  estas  palavras  são  fiéis  e 
verdadeiras" (Ap 21:4).

160 Cf tópico 5.3.1, no capítulo 5.
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As  promessas  feitas  aos  vencedores  no  começo  do  livro 161 são 
sintetizadas no final sob a assertiva divina (Ap 21:4), a garantia do cumprimento 
pleno de Suas promessas está contida na auto-suficiência divina das palavras 
que  iniciam e  encerram o livro  de  Apocalipse:  "Eu  sou  o  Alfa  e  o  Ômega,  o 
Princípio e o Fim" (Ap 21:6).162 

2.3.17 Subseção 22:6-21: O Epílogo
No epílogo do livro de Apocalipse,  que é a última subseção deste estudo 

referente  à  estrutura  do  manuscrito,  a  atenção  do  leitor  é  dirigida  quase  que 
exclusivamente para a importância da mensagem que fora transmitida. 

As  palavras  do  livro  são  fidedignas,  por  isso  devem ser  guardadas,  mas 
nunca  seladas163,  nem  danificadas  em  seu  conteúdo,  e  o  motivo  para  esses 
cuidados  está  estritamente  ligado  à  clara  exposição  do  assunto  que  define  o 
direcionamento cognitivo do manuscrito: A celeridade da segunda vinda de Jesus 
(Ap 22:6,7,10,18-20).164

O desfecho do livro de Apocalipse recapitula elementos que compuseram a 

sua tessitura interna:. A água e a árvore da vida são reapresentadas sob as matizes 

de  benção  oferecida  e  também  de  juízo  aplicado  em  virtude  de  uma  benção 

recolhida (Ap 22:17-19);  o detalhe da ausência dos ímpios na nova Jerusalém é 

mencionado  mais  uma  vez  (Ap  22:15);  João,  em  um  lapso  semelhante  ao  de 

Apocalipse 19:10, ajoelha-se perante o anjo e é novamente admoestado a adorar a 

Deus; e outros fatores componentes do prólogo são agora justapostos ao epílogo.

Em síntese, o último verso do livro de Apocalipse contém uma oração que 

condensa em quatro palavras o pólo magnético que direciona toda a estrutura do 

manuscrito: "Amém! Vem, Senhor Jesus!" (Ap 22:20).

2.4 Conclusão parcial

O livro de Apocalipse, quando abordado sob os marcos da história e de sua 

estrutura interna, apresenta ao apóstolo João, no final do século I, como informação 

segura no que concerne à autoria e data. O andamento da narrativa apocalíptica do 
161 Ap 2:7,11,17,26;3:5,12,21.
162 Ap 1:8; 22:13.
163 Cf tópico 5.3.1, no capítulo 5.
164 Idem.
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manuscrito  também  privilegia  a  menção  constante  o  tempo  e  da  revelação,  no 

sentido da preparação para a Parousia em tempo hábil.

O próximo passo da pesquisa converge em um estudo mais pormenorizado 

do prólogo do livro (Ap 1:1-8) seguindo a problemática proposta165 sob o amparo 

direcionador do  tempo e da  revelação,  que são conceitualmente os dois termos-

chave que sintetizam o escopo da dissertação.

165 Ver definição do problema no capítulo 1.
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Capítulo 3. Tempo e Revelação em Apocalipse  1:1-8

O  tempo e  a  revelação permanecem  justapostos  como  elementos 

dinamizadores do juízo no transcorrer de todo o prólogo do livro de Apocalipse. A 

revelação ( ποκάλυψιςἀ )  existe  por  causa  dos  eventos  que  "em  breve  devem 

acontecer" (Ap 1:1), a recepção da mensagem implica em uma condição sine qua non 

convergente com a proximidade do tempo (Ap 1:3), a saudação vem da parte daquele 

"que há de vir" (Ap 1:4), a declaração de João é de que Ele "vem com as nuvens" (Ap 

1:7) e o próprio Deus encerra a perícope enfatizando "que há de vir" (Ap 1:8). 

Nesse sentido, e partindo do pressuposto da importância conceitual do prólogo 

do livro de Apocalipse para o escopo desse estudo, esse capítulo contém uma análise 

mais detida do prólogo, sob a perspectiva de sua estrutura textual e o sentido contido 

na perícope em intersecção com os termos-chave: tempo e revelação.

3.1 Estrutura textual de Apocalipse 1:1-8

O primeiro verso do prológo do livro de Apocalipse introduz em linguagem 

sintética o autor, o conteúdo, os canais e os receptores da mensagem. O segundo 

verso  reforça  a  fidelidade  de  transmissão  do  canal  humano,  que  é  João,  e,  no 

terceiro  verso,  um  adendo  é  feito  para  enfatizar  o  nível  de  importância  da 

mensagem. Sendo assim, a estrutura sistemática de codificação e decodificação da 

mensagem, somada ao adendo enfático, nos três primeiros versos é como se segue:

Autor: Deus (Ap 1:1). 

Conteúdo: Revelação de Jesus Cristo (Ap 1:1).

Agentes transmissores da mensagem: Jesus Cristo, anjo e João (Ap 1:1).

Receptores: servos de Deus (Ap 1:1).

Adendo enfático: “O tempo está próximo” (Ap 1:3).

Na parte subsequente do prológo (Ap 1:4-8), a mensagem é direcionada 

às  igrejas  da  Ásia,  com  uma  saudação  característica  das  epístolas 

neotestamentárias através da combinação de palavras “graça e paz” 166 (Ap 1:4). 

166 Rm 1:7; 1 Co 1:3; 2 Co 1:2; Gl 1:3; Ef1:2; Fp 1:2; Cl 1:2; 1 Ts 1:1; 2 Ts 1:2; 1 Tm 1:2; 2 Tm 1:2; Tt  
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Este  cumprimento  vem diretamente  do  trono universal  de  Deus (Ap  1:4),  “da 

parte  dos  sete  Espíritos  […]  e da  parte  de  Jesus  Cristo”  (Ap  1:5),  que 

implicitamente é apresentado por João como o Grande Mediador, em virtude de 

Suas atribuições e de Seu amor pela humanidade. 

Jesus é o Mediador por ser “a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o 

Soberano dos reis da terra” (Ap 1:5), é também “aquele que nos ama, e, pelo seu 

sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o 

seu Deus e Pai” (Ap 1:6). Neste sentido, o desdobramento natural da segunda parte 

do prólogo, como consequência das prerrogativas divinas, é uma doxologia (Ap 1:6). 

A última parte do prólogo traz o primeiro ressoar explícito da nota tônica que 

irá pontuar todo o livro de Apocalipse: a volta de Jesus.167 A parte anterior do prólogo 

contém uma descrição tangencial desse evento através das expressões “o tempo 

está próximo” (Ap 1:3) e aquele “que há de vir” (Ap 1:4), no entanto, é no verso 7 

que o evento adquire cores vivas. Segundo João, Ele “vem com as nuvens, e todo 

olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão 

sobre ele” (Ap 1:7).

No verso que põe termo à introdução do livro (Ap 1:8), o próprio Deus declara 

a Sua onipotência e, como extensão regular disto, o Seu pleno domínio sobre todos 

os eventos da história.  Estes atributos serão o fundamento para o desenlace da 

crise no momento-chave em que o livro do destino da humanidade for aberto,  e 

encontrará eco na adoração dos quatro seres viventes (Ap 4:8).168 

Ainda no que tange à estrutura textual do prólogo, é relevante a descrição 

feita  por  Aune da relação literária  entre os pontos convergentes e os pontos de 

tensão das duas unidades do prólogo (Ap 1:1,2 e Ap 1:3).

Os fatores-chave de similaridade apontados por Aune no que concerne 

aos versos 1 e 2, comparados ao verso 3, são:  1.  a iminência escatológica 

sintetizada através das expressões  δε  γενέσθαι ν τάχειἃ ῖ ἐ  (as coisas que em 

1:4; Fm 1:3; 1 Pe 1:2; 2 Pet 1:2; 2 John 1:3;
167 Cf. 2:25; 3:11; 22:7, 12, 20.
168 Ver a terceira parte do esboço, que é também o clímax temático entre as divisões do livro.
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breve devem acontecer) e  γ ρ καιρ ς γγύςὁ ὰ ὸ ἐ  (pois o tempo está próximo); 2. 

a ênfase no produto da revelação divina através das expressões justapostas 

τ ν  λόγον  το  θεοὸ ῦ ῦ (a  palavra  de  Deus)  e  το ς  λόγους  τ ς  προφητείας  (ὺ ῆ as 

palavras  da  profecia);  3.  As  duas  unidades  literárias  são  conjugadas  na 

terceira  pessoa.  Em  contrapartida,  o  que  distingue  os  dois  trechos  do 

prólogo,  gerando  a  tensão  mencionada,  são:  1.  A  revelação  caracterizada 

pelos versos 1 e 2 é recebida de Deus ( ν δωκεν α τ   θε ςἣ ἔ ὐ ῷ ὁ ὸ )  e “mostrada” 

(δε ξαιῖ ) para os servos de Jesus Cristo através de um intermediário angélico, 

e  esta  mesma revelação foi  vista  (ε δενἶ )  por  João,  enquanto  no verso  3  as 

“palavras  proféticas”  são  um produto  escrito.  2.  Os  dramatis  personae  dos 

versos  1  e  2  são  claramente  indicados  ( ησο  ΧριστοἸ ῦ ῦ;  γγέλουἀ ;  ωάννἸ ῃ), 

enquanto  no  verso  três  estão  descaracterizados  através  de  termos  gerais 

como “leitor” ( ναγινώσκωνἀ ) e “ouvintes” ( κούοντεςἀ ).169 

Todos esses fatores relacionados por Aune, em justaposição ou contraste, 

e  as  partes  constitutivas  de  todo  o  prólogo,  anteriormente  pormenorizadas, 

convergem para os termos-chave tempo e revelação.

3.2 Expressões fundamentais em Apocalipse 1:1-8

Como mencionado anteriormente, Deus, Jesus e o tempo permanecem como 

unidades estruturais  básicas no prólogo de Apocalipse.  E destes três fatores irão 

emanar os significantes que definem a disposição e a ordem dos elementos essencias 

que  compõem o roteiro  do  livro.  Neste  sentido,  o  prólogo  é  a  morfogênese  que 

delineia todo o livro de Apocalipse.170 

O desenrolar do manuscrito depende de uma revelação superior ( ποκάλυψις ησοἀ Ἰ ῦ 

Χριστο  ῦ ν δωκεν α τ   θεἣ ἔ ὐ ῷ ὁ ὸς), e os eventos do livro estão sujeitos a um "tempo [que] está 

próximo" (καιρ ς γγύςὸ ἐ ). Este tempo é, em strictu sensu, o momento em que Jesus "vem" 

( ρχεταιἔ ) e por isso a mensagem é pontuada duas vezes por "aquele que é que era e que há 

de vir" (ὁ ν καὢ ὶ ὁ ν καἦ ὶ ὁ ρχόμενοςἐ )171 como a síntese de uma revelação abrangente, pois, 

quando Cristo vier à terra, “todo olho o verá” ( ψεταιὄ  α τ νὐ ὸ  π ς φθαλμ ςᾶ ὀ ὸ ).
169 Ver AUNE, Revelation 1–5, v. 52, p. 8.
170 Cf tópico 5.3.1, no capítulo 5.
171 Quanto à divergência no que concerne a ρχόμενοςἐ  como uma variação de σόμενος ver o item vἐ  
do tópico 3.2.1. 
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3.2.1 Breve análise de algumas expressões de Apocalipse 1:1-8
Sob o amparo argumentativo de que Deus, Jesus e o tempo são o fundamento 

sobre  o  qual  se  estabelece a  revelação no prólogo e,  por  extensão derivada da 

metonímia  desse,  em  todo  o  livro  de  Apocalipse,  algumas  expressões  basilares 

contidas Apocalipse 1:1-8 são: ποκάλυψις ησο  Χριστο  ν δωκεν α τ   θε ςἈ Ἰ ῦ ῦ ἣ ἔ ὐ ῷ ὁ ὸ ;  δεἃ ῖ 

γενέσθαι ν τάχειἐ  ; τ ν λόγον το  θεοὸ ῦ ῦ; τ ν μαρτυρίαν ησο  Χριστοὴ Ἰ ῦ ῦ ;  ν κα   ν καὁ ὢ ὶ ὁ ἦ ὶ 

 ρχόμενοςὁ ἐ ; γώ ε μι τ  λφα κα  τ  Ἐ ἰ ὸ ἄ ὶ ὸ ὦ.172 Em virtude da importância para esse estudo 

atribuída às combinações léxicas ora citadas, essas serão explanadas de maneira 

concisa no tópico subsequente.

3.2.1.1 ποκάλυψιςἈ  ησο  Χριστο  Ἰ ῦ ῦ ν δωκεν α τ   θε ςἣ ἔ ὐ ῷ ὁ ὸ :
A palavra  ποκάλυψιςἀ ,  que  introduz  a  narrativa  do  livro  homônimo  de 

João,  sintetiza  todo  o  direcionamento  semântico  e  estrutural  do  manuscrito.  

Esse termo deriva da combinação da preposição πόἀ , que contém o significado 

básico  de  afastamento,  com  o  verbo  καλύπτω,  que  significa  esconder ou 

enterrar. Sendo  assim,  a  palavra  ποκάλυψις  ἀ denota  o  sentido  de  descobrir, 

desenterrar, desvelar ou revelar.

O  termo  hebraico  mais  próximo  a  ποκάλυψις,  ἀ no  sentido  estrito  do 

termo, quando a correspondência textual parte da LXX, é ה zל zג (cf. Ex 20:26; Lv 

18:6-20)173,  no  entanto,  sob  o  significante  teológico  da  revelação  divina, 

algumas passagens do AT são mais expressivas, como em Números 22:31 em 

que  “o  SENHOR  abriu  ( πεκάλυψενἀ )  os  olhos  de  Balaão”174 para  que  esse 

visse o juízo impendente representado pelo “Anjo do SENHOR, que estava no 

caminho, com a sua espada desembainhada na mão” e em Números 24:4, em 

que o mesmo Balaão “tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de 

olhos abertos ( ποκεκαλυμμένοιἀ )”.175

172 As palavras-chave de Ap 1:3 serão analisadas no capítulo 4.
173 Ver:  Albrecht  OEPKE,  “ ποκαλύπτω  e  ποκάλυψις”,org.  Gerhard  Kittel,  Gerhard  Friedrich,  eἀ ἀ  
Geoffrey W. Bromiley, Theological d ictionary of the New Testament, v. 3, p. 576.
174 A expressão hebraica é י�הוzה  עÞינÞי בxל�עzם-אÛת ו|י�ג|ל   ,  sendo que, aqui é acompanhado de um גzלzה   ו 
conjuntivo, estando na forma piel da terceira pessoa masculina singular. Uma tradução alternativa 
seria: “O SENHOR desvelou os olhos de Balaão”. 
175 No texto hebraico הÛז àחÛי י ד| זÞה ש| ח� נãפÞל וג�לוי עÞינzיxם מ|  ,e  assume a forma kal sendo conjugado como גzלzה
um verbo masculino singular particípio passivo. Uma proposta de tradução é: “tem a visão do Todo-
Poderoso  e  prostra-se,  porém  de  olhos  descortinados”.  Outros  textos  do  Antigo  Testamento  que 
confluem o termo ποκαλύπτωἀ  com הzלzג, e expressam o sentido da revelação divina são 2 Sm 7:27; Am 
3:7; Dn 2:19,22,28,29,30,47. 
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No  Novo  Testamento,  o  substantivo  revelação  ( ποκάλυψιςἀ )  e  o  verbo 

revelar ( ποκαλύπτωἀ ) caminham juntos e chegam a ser intercambiáveis em alguns 

versos  como  Gálatas  1:12  e  16.  Este  fator  gera  em  algumas  circunstâncias, 

dificuldades  de  tradução  e  determinadas  formas  léxicas  permanecem no  limiar 

entre verbo e substantivo. 

Um exemplo neste sentido está contido em 2 Tessalonicenses 1:7: “e a vós outros, 

que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor 

Jesus com os anjos do seu poder ( ν τ  ποκαλύψει το  κυρίου ησο  π  ο ρανο  μετἐ ῇ ἀ ῦ Ἰ ῦ ἀ ʼ ὐ ῦ ʼ 

γγέλων δυνάμεως α τοἀ ὐ ῦ)”. Devido ao caráter híbrido da palavra que acompanha outros 

exemplos da Escritura (Nm 5:18; Dt 23:1; 1 Sm 20:2; Sl 28:9; Jó 41:5; Is 3:17; 52:10; 1 Co 

14:6; Fm 3:15; 1 Pe 1:7, 13; 4:13) uma tradução alternativa para a última parte do verso: 

“Na revelação do Senhor Jesus Cristo, do céu com anjos de Seu poder”.

No contexto do último livro da Bíblia, ποκάλυψις ἀ é “uma expressão da mente 

de Deus para a instrução da igreja”176, “uma revelação do tempo do fim”177, e dentro do 

Novo Testamento esta é uma das três palavras emblemáticas que convergem para a 

Segunda Vinda de Cristo  (cf.  1  Co 1:7;  2 Ts. 1:7;  1 Pe 1:7,  13). As outras duas 

palavras são πιφάνειαἐ  (1 Tm 6:14) e παρουσία (2 Ts 2:1).178

Em suma, nas Escrituras “a revelação é sempre um ato de Deus”179 e, em 

Apocalipse 1:1, a Revelação de Jesus Cristo é a expressão da vontade de Deus de 

manter a humanidade atenta para os acontecimentos que precedem o maior evento 

escatológico da história: a Segunda Vinda de Jesus.  Jesus revela a Deus, que é a 

fonte original de toda a revelação no livro de Apocalipse.

3.2.1.2  δε  γενέσθαιἃ ῖ  νἐ  τάχει:
A segunda expressão sob análise é  δε  γενέσθαι ν τάχει e o termo que aἃ ῖ ἐ  

introduz é a forma acusativa plural e neutra do pronome relativo  ς  ὅ que precede o 

verbo  δεῖ,  sendo  esse de  importância  capital  para  a  escatologia  bíblica  do Novo 

176 W. E. VINE, Merril F. UNGER e William WHITE, “Revelation”, Vine’s complete expository dictionary  
of Old and New Testament words, v. 2, p. 532.
177 Timothy FRIBERG, Barbara FRIBERG e Neva F. MILLER, “ ποκάλυψις”, ἀ Analytical lexicon of the  
Greek New Testament, 67.
178 Spiros ZODHIATES, George HADJIANTONIOU e Warren BAKER, “ ποκάλυψις”,  ἀ The complete 
word study dictionary: New Testament, G602.
179 OEPKE, “ ποκαλύπτω e ποκάλυψις”, v. 3, p. 574.ἀ ἀ
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Testamento  e  do  equivalente  grego  para  o  texto  do  Antigo  Testamento.180 “Essa 

palavra  expressa  o  caráter  de  necessidade  ou  compulsão  em  um  evento”181 e 

converge para um “ponto de pressão”182 sendo um termo grego sem análogo semítico 

que  designa  uma  necessidade  incondicional,  aludindo  frequentemente  para  uma 

condição de inevitabilidade. No Novo Testamento é normalmente um reflexo do plano 

de Deus183 um caminho fornecido por Ele fora do qual não existe alternativa.184 

O verbo subsequente é γενέσθαι que é configurado em Apocalipse 1:1 na forma 

do infinitivo aoristo médio depoente de  γίνομαι.185 Por ser um verbo funcionalmente 

flexível é encontrado de várias maneiras e com muitas traduções ao longo de todo o 

Novo Testamento, estando presente em todos os livros, com exceção de Judas, e 

sendo uma das palavras mais comuns do arcabouço grego da Bíblia.186 Um sentido 

teológico pleno para  γενέσθαι está contido em João 8:58, em que o verbo é usado 

como um substituto de  ε μίἰ  para contrastar a preexistência de Cristo com a limitação 

cronológica da vida de Abraão. Jesus afirma: “antes que Abraão existisse (γενέσθαι), 

EU SOU ( γ  ε μίἐ ὼ ἰ )”.187 A fórmula sintática  καί γένετοἐ  parece refletir em Apocalipse, a 

construção léxica do Antigo Testamento ,ו|י�הxי   muitas vezes traduzida na LXX como 

aparece em Apocalipse 1:1. No livro de Apocalipse γίνομαι assume os significados de 

encontrar-se em algum lugar ou em determinado estado (Ap 1:9,10,18; 2:8; 4:2; 11:13), 

ser (Ap 2:10; 3:2; 16:19); tornar-se (Ap 6:12; 8:8,11; 11:15; 16:3,4,10; 18:2), acontecer 

(Ap 1:1,19; 4:1; 16:18; 22:6);  haver (Ap 8:1,5; 11:13,15; 12:7; 16:18; );  vir (Ap 12:10); 

sobrevir (Ap 6:12; 11:19; 16:2,18) e efetuar definitivamente (Ap 16:19; 21:6). 

180 O  principal  motivo  de  relevância  do  verbo  δει na LXX para  o  escopo desse  estudo  está  na 
similaridade entre  δε  γενέσθαι ν τάχειἃ ῖ ἐ  de Ap 1:1 e   δει γενέσθαι π  σχάτων των μερωνἃ ̂ ἐ ʼ ἐ ̂ ἡ ̂  de Dn 
2:28, que parece influenciar diretamente a afirmação joanina contida no primeiro verso.
181 Walter  GRUNDMANN,  “δε ,  δέον  στί”,  org.  Gerhard  Kittel,  Gerhard  Friedrich,  e  Geoffrey  W.ῖ ἐ  
Bromiley, Theological dictionary of the New Testament, v. 2, p. 21.
182 Henry George LIDDELL et al., “δε ”, ῖ A Greek-English Lexicon, 376.
183 Alguns exemplos pontuais neste sentido são:  Mt 16:21;  26:54; Mc 13:10;  Lc 2:49; 4:43;  9:22; 
12:12; 17:25; 19:5; 22:37; 24:7,26,44; Jo 3: 14; 4: 24; 9:4; 10:16; 20:9; At 3:21; 9:16; 17:3; 23:11; 27: 
24; 1 Co  15:25; 2 Co 5:10;; 2 Pe 3:11; Ap 4:1; 22:6. Um exemplo expressivo é Cl 4:4, em que Deus 
também é manifestado aos homens através de uma mensagem transmitida por um apóstolo e, nesse 
contexto, δε  ῖ e φανερώσω são correspondentes a ποκάλυψις ἀ e δε  ῖ de Ap 1:1.
184 Ver: W. POPKES, “δε ”, org. Horst Robert Balz e Gerhard Schneider,  ῖ Exegetical dictionary of the  
New Testament, v. 1, p. 279, 280. Ver também: James Swanson, “δε ”, ῖ Dictionary of biblical languages 
with semantic domains: Greek (New Testament), 1256. 
185 O verbo γίνομαι  é a forma jônica, posterior a Aristóteles, distinta da forma ática γίγνομαι, 
do quinto e quarto século a.C. Neste sentido, ver: Henry George LIDDELL et al., “γίγνομαι”, A 
Greek-English lexicon, 349.  
186W. HACKENBERG, “γίνομαι”, Exegetical dictionary of the New Testament, v. 1, p. 247.
187 Ibidem.
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O substantivo  singular  neutro  τάχει,  associado à  preposição  dativa  ν,  queἐ  

serve  como  dilatador  perifrástico,  formando  a  locução  adverbial  “em  breve”188, 

completa a ideia de proximidade e emergência contida na expressão  δε  γενέσθαι νἃ ῖ ἐ  

τάχει.  Ταχος expressa um período de tempo muito curto com foco na velocidade de 

uma atividade ou evento189, e a combinação léxica ν ἐ τάχει denota algo que ocorrerá 

rapidamente, de maneira veloz, em breve, em um curto espaço de tempo.190 

Sumarizando  o  sentido  de  urgência  da  mensagem  transmitida  no  livro  de 

Apocalipse,  o  elenco  de  palavras   δε  γενέσθαι  ν  τάχει  caracteriza  eventosἃ ῖ ἐ  

compulsórios, inevitáveis, convegentes para um ponto de pressão, incondicionais e 

“que deverão acontecer em breve”.191

3.2.1.3 τ νὸ  λόγον τοῦ θεο :ῦ
Outra construção sintática de suma importância em todo o contexto bíblico, 

quando se parte da estrutura interna de significado destas palavras, é τ νὸ  λόγον τοῦ 
θεο  e,  nesse sentido,  o  livro  de Apocalipse apresenta várias  facetas de alusãoῦ  

direta  ou  indireta  à  “palavra  de  Deus”.  Esse  é  o  conceito  basilar  para  o  início,  

desenvolvimento e o desfecho da narrativa profética apocalípitica de João.

O  livro  é  introduzido  com  a  palavra  de  Deus  sendo  atestada  –  ςὃ  

μαρτύρησεν ἐ τ ν λόγον το  θεο  (Ap 1:2) – e as implicações desse testemunho –ὸ ῦ ῦ  

γενόμην ν τ  νήσ  τ  καλουμέν  Πάτμ  δι  τ ν λόγον το  θεο  (Ap 1:9)ἐ ἐ ῇ ῳ ῇ ῃ ῳ ὰ ὸ ῦ ῦ .192 O 

seu  enredo  caminha  com  a  descrição  das  lutas  de  quem  a  preserva  –  καὶ 
τήρησάς μου τ ν λόγον … τι τήρησας τ ν λόγον τ ς πομον ς μου (Ap 3:8,10)ἐ ὸ ὅ ἐ ὸ ῆ ὑ ῆ  

– e  a  necessidade  preponderante  do  cumprimento  dessas  palavras  –  χριἄ  

τελεσθήσονται ο  λόγοι το  θεο  (Ap 17:17) – o centro do livro dá a certeza deἱ ῦ ῦ  

vitória para aqueles que testemunham da palavra – κα  α το  νίκησαν α τ ν διὶ ὐ ὶ ἐ ὐ ὸ ὰ 

τ  α μα το  ρνίου κα  δι  τ ν λόγον τ ς μαρτυρίας α τ ν (Ap 12:11) – e o seuὸ ἷ ῦ ἀ ὶ ὰ ὸ ῆ ὐ ῶ  

188 É importante ressaltar que na língua portuguesa o significado de τάχος, para Ap 1:3, adequa-se 
mais à função adjetiva.
189 Arndt WILLIAM, Frederick W. DANKER e Walter BAUER, “τάχος”, A Greek-English lexicon of the 
New Testament and Other Early Christian Literature, 992.
190 FRIBERG, FRIBERG e MILLER, “τάχος”, 376.
191 Para o uso de τάχος no sentido de urgência que implica em juízo ver na LXX: Nm 17:11; Dn 9:21, e 
no Novo Testamento: Rm 16:20; Ap 22:6. 
192 Ver  também:  τ ς  ψυχ ς  τ ν  σφαγμένων δι  τ ν  λόγον  το  θεο  (Ap  6:9)  e  τ ς  ψυχ ς  τ νὰ ὰ ῶ ἐ ὰ ὸ ῦ ῦ ὰ ὰ ῶ  
πεπελεκισμένων δι  τ ν μαρτυρίαν ησο  κα  δι  τ ν λόγον το  θεο  (Ap ὰ ὴ Ἰ ῦ ὶ ὰ ὸ ῦ ῦ 20:4).
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desfecho reforça a fidedignidade da mensagem divina – ο τοι ο  λόγοι ληθινο  τοὗ ἱ ἀ ὶ ῦ 

θεο  ε σιν (Ap 19:9); γράψον, τι ο τοι ο  λόγοι πιστο  κα  ληθινοί ε σιν (Ap 21:5);ῦ ἰ ὅ ὗ ἱ ὶ ὶ ἀ ἰ  

ο τοι  ο  λόγοι  πιστο  κα  ληθινοί  (Ap  22:6)  –  com consequências  diretas  sobreὗ ἱ ὶ ὶ ἀ  

qualquer interventor no conteúdo da mensagem – άν τις πιθ  π  α τά ... κα  άν τιςἐ ἐ ῇ ἐ ʼ ὐ ὶ ἐ  

φέλ  π  τ ν λόγων το  βιβλίου τ ς προφητείας ταύτης (Ap 22:18,19) – e bênçãosἀ ῃ ἀ ὸ ῶ ῦ ῆ  

sobre os que a recebem e guardam – μακάριος  τηρ ν το ς λόγους τ ς προφητείαςὁ ῶ ὺ ῆ  

το  βιβλίου τούτου (Ap 22:7).ῦ

O termo que recebe melhor justaposição para  λόγος, da LXX para a Bíblia 

Hebraica, é  e, ainda na versão grega para o Antigo Testamento, a expressão דzב|ר 

“palavra de Deus” (λόγος  τοῦ θεοῦ)  é comparativamente rara em relação à frase 

“palavra  do  Senhor”  (λόγος  τοῦ κυρίου). No  Novo  Testamento,  o  termo  λόγος é 

frequentemente aplicado no sentido de palavras e atos de Jesus Cristo.193

Assim como λόγος assume uma complexa variação de significados no Novo 

Testamento194,  a  caracterização  funcional  da  expressão  palavra  de  Deus  se 

desdobra em muitas sinonímias como: “a palavra do reino” (Mt 13:19); “a palavra” 

(Mt 13:20); “a palavra de Deus” (At 10:36); “palavras de graça” (Lc 4:22); “a palavra 

de Jesus” (Jo 18:32); “a palavra do Senhor” (At 8:25); “a palavra do evangelho” (At  

15:7); “a palavra da cruz” (1 Co 1:18); “o testemunho de Deus” (1 Co 2:1); “a palavra  

que está escrita” (1 Co 15:54); “a palavra da reconciliação” (2 Co 5:19); “palavra da 

verdade” (2 Co 6:7); “o mistério do evangelho” (Ef 6:19); “a palavra da vida” (Fp 

2:16); “palavra da verdade do evangelho” (Cl 1:5); “doutina de Cristo” (Hb 6:1); “a 

palavra  profética”  (2  Pe  1:19);  “as  palavras  da  profecia”  (Ap  1:3);  “palavra  do 

testemunho” (Ap 12:11); “as verdadeiras palavras de Deus” (Ap 19:9).

No  Apocalipse,  a  palavra  de  Deus  assume o  justificador  cognitivo  para  a 

celeridade da mensagem, sendo a afirmação da brevidade do tempo vinculada ao 

conteúdo do manuscrito no começo e no final do livro (cf. Ap 1:3 e 22:10). 

193 Ver: D.T. RUNIA, “LOGOS”, org. Karel van der Toorn, Bob Becking, e Pieter W. van der Horst, 
Dictionary of deities and demons in the Bible, 527, 528.
194 Λόγος é  um  termo  geral  para  fala,  pronunciamento,  questão,  profecia,  mensagem,  ensino, 
declaração, discurso, coisa, assunto, mandamento, razão, motivo. O pleno sentido teológico de λογος 
como expressão da encarnação de Jesus Cristo foi alcunhada por João (cf. Jo 1:1,14). Ver também:  
Timothy FRIBERG, Barbara FRIBERG, e Neva F. MILLER, “λογος”,  Analytical lexicon of the Greek 
New Testament, 248.
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A  palavra  de  Deus  está  ainda,  nesse  manuscrito  joanino,  intimamente 
vinculada ao testemunho no sentido martiriológico. João está na ilha por causa da 
palavra  e  do  testemuho  (Ap  1:8),  a  igreja  de  Filadélfia,  mesmo  enfraquecida, 
preserva a palavra e testemunha de Jesus, não negando o Seu nome (Ap 3:8), a 
abertura do quinto selo revela pessoas que foram mortas por causa da "palavra de 
Deus e do testemunho que sustentavam" (Ap 6:9),  os vencedores "venceram [a 
Satanás] por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho 
que deram e, “mesmo em face da morte, não amaram a própria vida” (Ap 12:11) e, 
os que foram decapitados,  sofreram esse martírio  "por  causa do testemunho de 
Jesus, bem como por causa da palavra de Deus" (Ap 20:4). 

A palavra de Deus é a mensagem recebida que está ligada ao testemunho de 
Jesus porque implica em uma decisão de aceitação ou rejeição, definindo o lado do 
receptor da mensagem no grande conflito. O testemunho de Jesus é a aplicação 
dessa mensagem, "permanecer fiel até a morte" (Ap 2:10). 

Em síntese, a palavra de Deus é “a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe 
deu” (Ap 1:1).  Por ser Deus O revelador, João interpreta corretamente que o que se 
revela a Jesus Cristo é a “palavra de Deus”. O “testemunho de Jesus Cristo” é o que 
Deus lhe revelou (1:2); o que João interpreta como “as palavras da profecia” que 
devem ser ouvidas e guardadas, “pois o tempo está próximo” (1:3).195

3.2.1.4 τ νὴ  μαρτυρίαν ησοἸ  ῦΧριστοῦ:
No  contexto  do  livro,  “o  testemunho  de  Jesucristo”  é  o  que  Deus  lhe 

revelou, a “Palavra de Deus”;  “as palavras desta profecia”,  segundo João (Ap 

1:3).  Deus  e  o  Filho  transmitem  profecia.  Tem  a  ver  com  “as  coisas  que 

brevemente devem acontecer”. 

Partindo da estrutura interna de significado da expressão, “o testemunho de 

Jesus Cristo” é destacado na literatura joanina.e no livro Atos dos Apóstolos quando 

esses são comparados ao restante do Novo Testamento.196 Os múltiplos tipos de 

195É importante ressaltar que, em outros contextos do texto bíblico, a expressão “Palavra de Deus” 
tem  outros  significados,  não  necessariamente  proféticos.  Quanto  ao  significado  profético  da 
expressão, ver: Ap 1:9; 6:9; 12:11, 17; 17:17; 19:9, 10, 13; 20:4; 21:5; 22:6. 
196 Neste sentido, ver: Jo 1:7; 3:11; 5:31,32, 36; 8:13,14; 19:35; 21:24; 1 John 5:9,10,11; Ap 1:2, 9; 6:9; 
11:7;  12:11,17;  19:10;  20:4;  At  1:8;  2:32;  3:15;  5:32;  10:39,  41;  13:31;  22:15;  26:16,  contra  Mc 
14:55,56,59; Lc 22:71; 1 Pe 5:1.
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testemunhos de Jesus197 na Bíblia podem ser elencados da seguinte forma: 

• Testemunho a respeito de Jesus (Jo 1:7; At 1:8; 2:32; 3:15; 5:32; 10:39, 41; 
13:31; 22:15; 26:16; 1 Pe 5:1;  Ap 3:14; 11:3; 12:17; 19:10);

• Testemunho do próprio Jesus a respeito de Si mesmo (Jo 3:11; 5:31,36; 8:14);
• Testemunho de Deus a respeito de Jesus (Jo 5:32; 1 Jo 5:9,10,11);
• Testemunho de João a respeito de Jesus (Jo 19:35; 21:24; Ap 1:2,9);
• Os mátires testemunhas (Ap 6:9; 12:11; 17:6; 20:4).

As palavras que implicam no conceito de testemunho no Novo Testamento 
estão  interligadas  como sinonímias  e  são:  μάρτυς,  μαρτύριον μαρτυρία e,  como 
desdobramento disso, o verbo μαρτυρέω.198 Mas, no livro de Apocalipse, o verbete 
de maior destaque entre esses é μαρτυρία por estar inserido na fórmula  μαρτυρίαἡ  
ησοἸ ῦ ou ησοἸ ῦ Χριστοῦ199, expressão-chave para a compreensão do manuscrito sob 

o prisma do grande conflito. 

Na expressão μαρτυρία ησο  há uma reminiscência da paixão de Cristo (cf. 1Ἰ ῦ  

Tm  6:13).  Sob  a  impressão  da  experiência  da  Igreja  na  época  do  manuscrito, 

μαρτυρία,  assim como μάρτυς,  estão em afinidade com os casos onde a  morte 

mostrou a seriedade final do testemunho da Igreja e do testemunho dEle. Aqui o  

termo começa a adquirir  uma nuance martiriológica. Isso pode ser visto na frase 

χειν τ ν μαρτυρίαν ησο , que é sempre usada para assinalar aqueles que sofreramἔ ὴ Ἰ ῦ  

a morte ou estão em situação total de martírio.200

Em suma,  μάρτυς,  μαρτυρέω,  μαρτυρία e μαρτύριον se complementam em 

seus respectivos campos léxicos, e o autor de Apocalipse, assim como Lucas, utiliza 

de maneira prolífica as possibilidades semânticas desses termos.201

197 Existe  ainda  uma  classe  extrajoanina  de  testemunhos  encontrada  no  evangelho  de  Marcos: 
Testemunhos contra Jesus (Mc 14:55,56,59).
198 Na LXX, μάρτυς, μαρτυρε ν, μαρτυρίαῖ  são apresentados sob várias possibilidades de significação. 
Μαρτυς, particularmente, ocorre cerca de 60 vezes, com correspondência para ד, sob a exceção de Gn 31:47, que utiliza אָתּודֲהָׂש, uma palavra de origem aramaica. Ver: Hermann STRATHMANN, “μάρτυς,  μαρτυρέω,  μαρτυρία, μαρτύριον”, org. Gerhard KittelÞע, sob a exceção de 
Gn  31:47,  que  utiliza א  zדות, sob a exceção de Gn 31:47, que utiliza אָתּודֲהָׂש, uma palavra de origem aramaica. Ver: Hermann STRATHMANN, “μάρτυς,  μαρτυρέω,  μαρτυρία, μαρτύριον”, org. Gerhard Kittel ה� zש,  uma  palavra  de  origem  aramaica. Ver:  Hermann  STRATHMANN, 
“μάρτυς,   μαρτυρέω,   μαρτυρία,  μαρτύριον”,  org.  Gerhard Kittel,  Gerhard Friedrich,  e Geoffrey W. 
Bromiley, Theological dictionary of the New Testament, v. 4, p. 482.
199 Hermann STRATHMANN, “μάρτυς, μαρτυρέω, μαρτυρία, μαρτύριον”, org. Gerhard Kittel, Gerhard 
Friedrich, e Geoffrey W. Bromiley, Theological dictionary of the New Testament, v. 4, p. 500.
200 No que tange ao supracitado conceito martiriológico, Hermannn Strathmann chega a afirmar que 
μάρτυς,  μαρτυρέω,  μαρτυρία nos  escritos  joaninos,  especialmente  no  livro  de  Apocalipse,  mas 
também em alguns versos do livro de Atos, formam “a fase preliminar do conceito martiriológico de 
testemunho que logo surgiu na igreja primitiva”. Cf.  Ibidem, v. 4, p. 501, 503.
201 O manuscrito de Apocalipse utiliza, como Lucas, o campo léxico de  μάρτυς, de maneira plena. 
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Em Apocalipse 1:2 e 9, "o testemunho de Jesus" é o anúncio do evangelho, a 

pregação a respeito de Cristo conforme determinada pelo testemunho do apóstolo 

no que concerne a "todas as coisas que ele viu" e, de maneira mais específica, o 

testemunho de Jesus Cristo implica em uma fidedignidade à palavra de Deus que 

leva a um testemunho que considera a própria vida como objeto de segundo plano.

Esse testemunho corresponde especialmente a Cristo e é baseado em um 

conhecimento  pessoal  a  respeito  d'Ele  (Ap  12:17;  19:10;  20:4)202 e  contíguo  ao 

testificar, expresso em  Apocalipse 1:2, está a mensagem de urgência vinculada à 

atenção dada à palavra.

No que concerne a um significado específico para a palavra  testemunho, 

existe uma correspondência conceitual entre o livro de Apocalipse e Atos 22:20 e 

“em  Apocalipse 1:2 há uma referência especial para o conteúdo do livro. Deus o 

havia dado para Jesus Cristo que, por sua vez, repassou a João através de Seu 

testemunho”203 o  que,  mais  uma vez,  arremete  o  leitor  à  expressão “Palavra  de 

Deus”, como uma sinonímia para esse mesmo testemunho.

3.2.1.5  ν κα   ν κα   ρχόμενος:ὁ ὢ ὶ ὁ ἦ ὶ ὁ ἐ

Já na LXX  ν  emerge conceitualmente para caracterizar  a  Deus.  Emὁ ὤ  

Êxodo 3:14 a auto-designação הÛי ה� Ûר א Ûש יÛה א� ה� Ûא , ou הÛי ה� Ûא , é traduzida como γώἘ  

ε μι   ν,  ou  ν,  o  que provavelmente  conduziu os  judeus de fala  grega aἰ ὁ ὤ ὁ ὤ  

adotar   ν  como  o  nome  para  Deus.  Dentro  do  Novo  Testamento,  eὁ ὤ  

especialmente em Apocalipse,  ν emerge como o nome de Deus através dasὁ ὤ  

formas ὁ ν καὢ ὶ ὁ νἦ  (Ap 11:17; 16:5), ὁ ν καὢ ὶ ὁ ν καἦ ὶ ὁ ρχόμενοςἐ  (Ap 1:4, 8), e 

ὁ ν καἦ ὶ ὁ ν καὢ ὶ ὁ ρχόμενοςἐ  (4:8).204

Essa fórmula expressa a supra-temporalidade e eternidade de Deus205,  e 

quando está unida à expresão auto-suficiente παντοκράτωρ (Ap 1:8), completa-se 

Nesse sentido, ver: J. BEUTLER, “μάρτυς”, Exegetical dictionary of the New Testament, v. 2, p. 395. 
202 Ver: ZODHIATES, HADJIANTONIOU, e BAKER, “μαρτυρία”, G 3141.
203 Ibidem, v. 4, p. 495, 500.
204 Friedrich BÜCHSEL, “ε μί”, org. Gerhard Kittel e Gerhard Friedrich, ἰ Theological dictionary of the 
New Testament, v. 2, p. 398.
205 Ibidem.
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a configuração divina, conforme definida nas Escrituras. É também uma maneira 

objetiva de denotar, através de uma incógnita sintática206, a existência de Deus. A 

declaração ὁ ν καὢ ὶ ὁ ν tἦ ambém se justapõe funcionalmente à afirmação paulina 

de que “Nele, tudo subsiste ” (τ  πάντα ν α τ  συνέστηκενὰ ἐ ὐ ῷ ).207 

Tanto  ν  ὢ como  ν  são  derivados  do  verbo  ἦ ε μι,  sendo  que  ἰ ν  ὢ é  um 

nominativo  singular  masculino  que  está  no  particípio  presente  ativo,  e  ν  naἦ  

terceira  pessoa  singular  do  modo  indicativo  imperfeito  ativo.  Essa  última 

conjugação é similar em forma e semântica à de João 1:1.

A última palavra a ser estudada nesse subtópico é  ρχόμενοςἐ 208 que nessa 

conjugação derivada do verbo ρχομαιἔ  aponta de forma preponderante para a primeira 

ou para a segunda vinda de Cristo. Na verdade, ao incluir-se os versos de Salmo 

117:26,  Habacuque  2:3  e  Daniel  7:13  (LXX),  dos  quais  os  dois  primeiros  são 

reproduzidos literalmente no Novo Testamento,  têm-se uma incidência  em toda a 

Bíblia de 23 versos que aludem direta ou indiretamente para a primeira e a segunda 

vinda de Jesus, contra 7.209

No grego clássico, assim como no Novo Testamento, ρχομαιἔ  adquire o sentido 

de  vir ou  ir, e  é  usado tanto  para  pessoas como para  objetos  inanimados.210 Ao 

Heródoto descrever o ataque dos persas sobre os peônios na ilha de Quios, afirma 

que  “uma  grande  hoste  de  cavaleiros  persas  vieram ( ληλύθεε)  sobre  eles”ἐ 211,  e 

206 A expressão  incógnita  sintática é utilizada em virtude da construção peculiar  de um pronome 
ligado a um verbo que geralmente, sob o contexto de uma afirmação que implica numa descrição 
posterior de atributos, exige um complemento.
207 Cf. 1:17.
208 Apesar de algumas correntes interpretativas apontarem para  ρχόμενοςἐ  como uma variação de 
σόμενος,  que  completaria  uma  doxologia  com  o  sentido  de  “ser  no  futuro”,  acredito  ser  maisἐ  

plausível o significado que corresponde ao termo grego imediato  ρχόμενος,  ἐ no sentido de “vir no 
futuro”, devido à construção do livro de Apocalipse em função da segunda vinda de Cristo. Ainda 
nesse sentido, é importante notar que o contexto imediato de Ap 1:4,8 e 4:9 aponta para Deus o Pai, 
mas que o enredo do livro ecoa constantemente um Cristo “que há de vir”, o que leva à conclusão de 
que o “vir” do Deus Pai é uma ação conjugada com o Deus Filho. Quanto à discussão referente a 
ρχόμενοςἐ  como variação de σόμενοςἐ  ver: R. H. Charles, A critical and exegetical commentary on the  

Revelation of St. John, v. 1, p. 10.
209 Ver: Mt 3:11; 11:3; 21:9; 23:39; Mc 11:9; Lc 7:19,20; 13:35;  19:38; John 1:15,27; 3:31; 6:14; 12:13;  
Heb 10:37; Rev 1:4,8; 4:8; Sl 117:26; Hc 2:3; Dn 7:13  contra  Lc 6:47; 15:25; Jo 6:35; 11:27; Rom 
15:29; 2 Cor 11:4; 2 Tim 4:13.
210 Johannes SCHNEIDER, “ ρχομαι”, org. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, e Geoffrey W. Bromiley,ἔ  

Theological dictionary of the New Testament, v. 2, p. 666.
211 HERODOTUS,  Histories (trad.  George  Rawlinson),  431.  Ver  também:  HERODOTUS,  “The 
Histories,  book  5,  chapter  98”,  1920,  disponível  em   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
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Homero, narrando o episódio em que o sacerdote Crises busca libertar sua filha, diz 

que “ele tinha vindo ( λθε) para os velozes navios dos aqueus”.ἦ 212

Na LXX ρχομαιἔ  é usado como similar para 35 palavras hebraicas, dentre 

as  quais  se  destaca ,בוא   sendo  empregado  principalmente  para  a  vinda  do 

Messias,  apesar  de  ρχομαιἔ  ser  utilizado  também  para  descrever  a  vinda  de 

Satanás em Jó 2:1.213 

A vinda do Cristo joanino tem como um dos objetivos primários livrar o mundo 

da  destruição  e  da  alienação  gerada  pela  separação  de  Deus  (cf.  Jo  12:47;  Ap 

22:12)214 e,  nesse  sentido,  ρχομαι  ἔ é  emblemático,  sendo  que  no  tempo entre  a 

primeira e a segunda vinda de Jesus é feita uma ponte temporal, sustentada pela 

vinda (Jo 15:26; 16:7) e pela presença (Jo 14:16, 26; 1 John 2:1) do Παράκλητος.215

Na narrativa do Apocalipse  ρχομαι  ἔ assume muitas vezes “o caráter de um 

movimento que se dá de um ponto para outro, e a aproximação ocorre através da 

perspectiva do narrador”.216 “Venho sem demora”, ecoa da primeira à última página do 

manuscrito.

Ainda no que concerne ao fator temporal,  ρχομαι  ἔ é o veículo que enfatiza a 

necessidade de urgência, subjacente na literatura joanina. “A hora”, permanece como 

um estribilho que tem a sua antífona escatológica em ρχομαι.ἔ 217 

3.2.1.6 γώ ε μι τ  λφα κα  τ   :Ἐ ἰ ὸ ἄ ὶ ὸ ὦ

A literatura joanina destaca-se pela ênfase teológica dada para a palavra 

γώ e também para a expressão γώ ε μι. Através desses termos, João forneceἐ ἐ ἰ  

o caminho para a revelação de Jesus Cristo. Os discursos revelatórios de Cristo 

fornecem  um  vislumbre  de  quem  Ele  é  (Jo  8:12;  15:1,5;  6:35,41,48,51;  
doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0125%3Abook%3D5%3Achapter%3D98.  Acessado  em  17  de 
novembro, 2011.
212 HOMER,  The Iliad (trad. Ian Johnston), 7. Ver também:  HOMER, “Iliad, Book 1”, disponível em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0133:book=1:card=1&highlight=h
%29%3Dlqe%2Ce%29%2Fnq%27#note2. Acessado em 17 de novembro, 2011.
213SCHNEIDER, “ ρχομαι”, v. 2, p. 667.ἔ
214 Ibidem, v. 2, p. 671.
215 T. HOLTZ, “ ρχομαι”, ἔ Exegetical dictionary of the New Testament, v. 2, p. 67.
216 Arndt WILLIAM, Frederick W. DANKER, e Walter BAUER, “ ρχομαι”, ἔ A Greek-English lexicon of the  
New Testament and other early Christian literature, 393.
217 Ver: Jo 4:21,23; 5:25, 28; 7:30; 8:20; 12:23, 27; 13:1; 16:2,4, 21, 25, 32; 17:1; 1 Jo 2:18; Ap 3:10; 
9:15; 14:7,15..
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10:7,9,11,14,25; 14:6), de onde Ele vem (7:29; 8:42), o porquê de seu discurso 

(6:63;  5:36)  e  também revelam que ele  julgará o mundo (8:16;  7:7;  16:30).  A 

suma das metáforas de Cristo a respeito de Si mesmo determina a destruição  

ou a salvação daquele que tem contato com a mensagem.218

No Antigo Testamento, as declarações que Deus faz a respeito de Si mesmo, 

sob  a  conotação  de  autoridade  plena,  são  geralmente  definidas  através  de 

expressões como: י Þהãלàי אxכãאנ (Gn 26:24); לÞא zי הxכãאנ M(31:13); יxה י�הא�נzו  (Ex 7:5); הzי י�הוxכãאנ 

zיך Ûהãלàא (Ex 20:2); יxם, א�נÛיה Þהãלàה אzי�הו  (Ex 29:46); י xהãלàי אxכãםאנ  (Sl 46:10); י הואxא�נ (Is 43:10); 

אאנãכxי אנãכxי הו  (Is 43:25); יxל-א�נÞא  (Is 45:22); לÞי אxכãאנ (Is 46:9); יxל אנÞא (Ez 28:2); יzנãד, sob a exceção de Gn 31:47, que utiliza אָתּודֲהָׂש, uma palavra de origem aramaica. Ver: Hermann STRATHMANN, “μάρτυς,  μαρτυρέω,  μαρτυρία, μαρτύριον”, org. Gerhard Kittelי א�xא�נ 

 Essas declarações são preponderantemente entremeadas na LXX .(Ez 28:24) י�הוxה

pela expressão γώ ε μι e, em incidência rarísssima, por apenas a palavra γώ.Ἐ ἰ Ἐ

Entretanto, as passagens do Antigo Testamento que mais convergem para o 

γώ ε μι da plenitude de atribuições divinas são a já citada Ἐ ἰ ר אÛה�יÛה Ûה א�שÛה�יÛא (Êx 3:14)219 e, 

de maneira mais específica refletindo a primeira parte de Ap 1:8, e também Ap 1:17 e 

הוא-אח�רãנxים א�נxי-ו�אÛת, א�נxי י�הוzה רxאשון ,21:6  (Is 41:4)220 e י אח�רוןxאשון ו|א�נxי רxא�נ (Is 44:6).221 Sob a 

égide  desses  textos,  conclui-se  que  há  uma  relação  de  signficado  diretamente 

proporcional entre α e ω, ρχή e τέλος e πρ τος e σχατος no livro de Apocalipseἀ ῶ ἔ 222 e o 

significado  dessa  repetição,  denotada  por  παντοκράτωρ,  a  palavra  que  encerra  o 

prólogo de Apocalipse, é claro e único: Deus tem todas as coisas sob o Seu controle.

3.3 Conclusão parcial

Após uma análise mais detida do prólogo de Apocalipse, conclui-se que:

1. O  evento  basilar  para  o  qual  o  livro  de  Apocalipse  é  constantemente 

direcionado, mantém uma tensão entre tempo e revelação ao longo dos oito versos 

desse manuscrito. 

2. A revelação de Jesus Cristo é uma necessidade incoercível, dela depende o 

destino  da  humanidade.  A mensagem  é  urgente,  em  decorrência  dos  eventos 

compulsórios que em breve devem acontecer. 
218 Ver: L. SCHOTTROFF, “ γώ”, ἐ Exegetical dictionary of the New Testament, v. 1, p. 379.
219 γώ ε μι  νἘ ἰ ὁ ὤ
220 γώ θε ς πρ τος, κα  ε ς τ  περχόμενα γώ ε μι.Ἐ ὸ ῶ ὶ ἰ ὰ ἐ ἐ ἰ
221 γώ Ἐ ε μι πρ τος καἰ ῶ ὶ γώ ε μι ε ς τ ν α ναἐ ἰ ἰ ὸ ἰῶ . Ver também Is 43:10 e 48:12.
222 Gerhard KITTEL, “ΑΩ”, org. Geoffrey William Bromiley e Gerhard Friedrich, Theological dictionary 
of the New Testament, v. 1, p. 1.
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3. A aplicação dessa mensagem implica em uma configuração martiriológica do 

testemunho, em decorrência do grande conflito entre Cristo e Satanás. Mas o venho 

sem demora, pronunciado por Cristo, permanece como âncora para alma dos servos 

de Deus, que é o primeiro e o último. Aquele que mantém todas as coisas.

Agora  é  necessário  estudar  o  verso  protagonizador  da  dissertação  para 

descobrir  até  que  ponto  a  tensão  bilateral  expressada  no  prólogo  afeta  a 

proximidade do tempo descrita em Apocalipse 1:3.
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Capítulo 4. Tempo e Revelação em Apocalipse 1:3

4.1 Breve análise de algumas expressões de Apocalipse 1:3

Essa etapa do estudo exegético em Apocalipse 1:3 concerne em uma breve 

análise no que tange às possibilidades históricas, literárias e teológicas dos termos 

ναγινώσκωἀ ,  κούω,  τηρέω  ἀ e  da  expressão  “καιρ ς  γγύς”.  ὸ ἐ Como  já  citado  na 

introdução, eles servirão de norteadores para o desenlace do problema proposto,  

que perpassa entendimento da mensagem, tempo para decisão e juízo.

4.1.1 Análise do termo ναγινώσκων ἀ (forma léxica ναγινώσκωἀ )
No grego antigo223 essa palavra se configura sob o significados de conhecer 

bem,  conhecer certamente, reconhecer,  confirmar, reconhecer caracteres escritos, 

perceber, ler em voz alta,  estudantes (em forma  substantivada  e  com  artigo  οἱ 
ναγιγνώσκοντεςἀ ),  induzir a fazer algo, persuadir, convencer.224

Platão  (c.  427  a.C.  –  348  a.C.)  aplica  o  termo  no  sentido  de  “ler  letras 

pequenas  à  distância”  (γράμματα  σμικρ  πόρρωθεν  ναγν ναι).ὰ ἀ ῶ 225 Uma 

substantivação  da  palavra  ocorre  em Plutarco  (c.  46  d.C.  –  120  d.C.),  ao  esse 

afirmar  que a descrição feita  por  ele  da  vida de Alexandre iria  entreter  os  seus 

“leitores”  ( ναγιν σκοντας).ἀ ώ 226 Heródoto (c.484 a.C – c.425 a.C.), utiliza a palavra     

sob o significado de  estar convencido,  descrevendo o momento em que Xerxes, 

persuadido ( νεγνώσθη)ἀ 227,decide enviar uma expedição contra a Grécia. Tucídides 

(c.  460  d.C.  –  c.  395  d.C.),  aplica  o  termo  no  sentido  de  “ler  um  decreto” 

223 Aqui utilizar-se a expressão  grego antigo  estão incluídos autores que vão do VIII século a. C., 
como Homero, ao I d. C., como Plutarco. Para uma lista de autores gregos, com suas respectivas 
datas de enquadramento nas divisões do grego antigo, ver: “Timeline of authors. The Loeb classical 
library:  Harvard  University  Press”,  [s.d.],  disponível  em 
http://www.hup.harvard.edu/features/loeb/timeline.html#2. Acessado em 23 novembro de 2011.
224 Henry  George  LIDDELL  et  al.,  “ ναγιγνώσκωἀ ”,  A Greek-English  lexicon,  100.  É  importante 
salientar que no grego clássico anterior ao Novo Testamento, ναγινώσκω parece refletir o fenômenoἀ  
jônico préaristotélico do acréscimo de um γι, semelhantemente a γίγνομαι. Cf. nota 185.
225 PLATÃO,  “Plato,  Republic,  book  2,  section  368d”,  1903,  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:text:1999.01.0167:book=2:section=368d&highlight=a%29nagnw%3Dnai%2Ca
%29nagno%2Fntas. Acessado em 18 de novembro de 2011.
226 PLUTARCO,  “Plutarch,  Alexander,  chapter  1”,  1919,  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0007,047:1&lang=original.  Acessado 
em 18 de novembro de 2011.
227 HERÓDOTO,  “Herodotus,  The  Histories,  Book  7,  chapter  7”,  [s.d.],  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0016,001:7:7&lang=original.  Acessado 
em 18 de novembro de 2011.
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( νεγνωκέναι τ  ψήφισμα)ἀ ὸ 228 e Antifonte de Atenas (c . 480 a.C. – 411 a.C.), também 

utiliza  a  palavra  sob  esse  significado,  no  contexto  de  alguém  que  “confirma 

obedientemente” ( ναγιγνωσκόμενον)ἀ  todas as sugestões de seus mestres. 

No  contexto  do  Antigo  Testamento,  a  palavra  hebraica  que  é  usada 

similarmente para  ναγινώσκω  ἀ é  apesar do campo semântico desse último ,229קרא 

termo ser muito mais amplo no contexto da Bíblia. A palavra ναγινώσκω ἀ significa, 

de maneira dominante, tanto na LXX, como no Novo Testamento, leitura, com ênfase 

na proclamação pública.230 

A  leitura  de  uma  mensagem  que  incorre  em  juízo,  emblematizada  pelo 

verbete  ναγινώσκω, ἀ compõe várias narrativas da Bíblia. Em Habacuque 2:2, Deus 

incumbe o profeta de gravar uma visão dada por Ele em tábuas, “para que a possa 

ler ( ναγινώσκωνἀ ) até quem passa correndo”.  No verso seguinte Deus justifica a 

ordem: “Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado (καιρ νὸ ), 

mas se apressa para o fim e não falhará; se tardar, espera-o, porque, certamente, 

virá, não tardará (ο  μ  χρονίσὐ ὴ ῃ )”.

A declaração pública do conteúdo do rolo, escrito por Jeremias sob orientação 

divina, gera controvérsia em decorrência do juízo impendente anunciado (Jr 36:6,7), 

mas a resposta do rei é a destruição da mensagem (Jr 36:23).231 Em Daniel 5, a leitura 

de uma mensagem manifesta publicamente apresenta a condenação de toda uma 

nação. O profeta afirma: “lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação” ( γἐ ὼ 

δ  τ ν γραφ ν ναγνώσομαι τ  βασιλε  κα  τ ν σύγκρισιν α τ ς γνωρίσω σοι ὲ ὴ ὴ ἀ ῷ ῖ ὶ ὴ ὐ ῆ ).232 

O começo e o fim do ministério terrestre de Jesus está vinculado à palavra 

ναγινώσκω,  ἀ quando Jesus “levantou-se para ler” ( νέστη ναγν ναιἀ ἀ ῶ ) na sinagoga 

228 TUCÍDIDES,  “Thucydides,  The Peloponnesian  war,  book  3,  chapter  49”,  1942,  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0003,001:3:49&lang=original. 
Acessado em 18 de novembro 2011.
229 Rudolf BULTMANN, “καιρός”, org. Gerhard Kittel, Geoffrey William Bromiley, e Gerhard Friedrich, 
Theological dictionary of the New Testament, v. 1, p. 343.
230 Nesse sentido, ver: Ex 24:7; Dt 17:19; 2 Rs 5:7; 19:14; 22:8, 10, 16; 23:2; 2 Cr 34:18, 24, 30; Ne 
8:3, 8, 18; 9:3; 13:1; Et 6:1; Is 29:11,12; Jr 3:12; 11:6; 19:2; Mt 12:3, 5; 19:4; 21:16, 42; 22:31; 24:15; 
Mc 2:25; 12:10, 26; 13:14; 6:3; At 8:28, 30, 32; 13:27; 15:21, 31; 23:34; 2 Co 1:13; 3:2, 15; Ef 3:4; Col 
4:16; 1 Ts 5:27.
231 Na perícope da LXX que engloba esta narrativa o termo ναγινώσκω ἀ ocorre várias vezes. Cf Jr 
43:6,8,10, 13,14,15,21,23. Obs.: a numeração da LXX difere da ARA nesse texto.
232 Cf. Dn 5:17.
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de Nazaré, a Sua mensagem gerou controvérsia e divisão entre os galileus. E, ao 

ser pregado na Cruz, “muitos judeus leram” o Seu título messiânico.233 

Um poder mais alto que Pilatos ou os judeus dirigia a colocação daquela 
inscrição por sobre a cabeça de Jesus.  Na providência divina,  devia ela 
despertar reflexão e o exame das Escrituras. O lugar em que Cristo estava 
crucificado achava-se próximo da cidade. Milhares de pessoas de todas as 
terras  se  encontravam em Jerusalém naquele  tempo,  e  a  inscrição  que 
declarava Jesus de Nazaré o Messias lhes chamaria a atenção. Era uma 
verdade palpitante, transcrita por mão guiada por Deus.234

4.1.2 Análise do termo κούοντες ἀ (forma léxica κούωἀ )

 O significado básico de κούωἀ  no Novo Testamento é ouvir, prestar atenção, 
entender, dar ouvidos.235 Os exemplos bíblicos em que κούωἀ  está associado a uma 
ação  subsequente  são  prolíficos,  sendo  que  esse  fenômeno  também ocorre  na 
LXX236, no entanto, é importante ressaltar que a própria natureza do verbo impele o 
seu contexto a isto. Ouvir e decodificar uma mensagem são as últimas etapas em 
um processo de comunicação, o que implica em uma retroalimentação, ou seja, uma 
resposta que inevitavelmente recomeça o ciclo de informações. 

No grego antigo, a palavra κούω ἀ também segue em várias ocasiões o corolário 
de um verbo que acompanha ou precede o  ouvir, em ligação direta com esse.237 Na 
Ciropédia, de Xenofonte (c. 430 a.C. – 354 a.C.), Ciro, dialogando como o rei Cyaxares II, 

233 Cf. Lc 4:16 e Jo 19:20.
234 Ellen WHITE, The desire of ages: the conflict of the ages illustrated in the life of Christ, 745,746.
235 F. Wilbur GRINGRICH e Frederick V. DANKER, “ κούω”, trad. Júlio P. T. Zabatiero, ἀ Léxico do Novo 
Testamento: Grego/Porutguês, 15.
236 Alguns versos da LXX que por amostragem são expressivos por apresentarem κούω em umἀ  
contexto de uma ação imediata subsequente são:  Gn 3:8, 10, 17; 14:14; 18:10-12; 21:6; 23:11, 13; 
24:30, 52; 27:5,6, 8, 34, 43; 28:7-9; 29:13, 33; 34:5, 7; 35:22 →  49:4; 37:6-8, 17, 21; 39:15, 18,19; 
41:15; 43:25; Ex 2:15; 3:7,8; 15:26; 18:1-5,24; 19:5, 9; 23:22; 32:17; 33:4; Lv 5:1; 10:20; 24:14; Nm 
11:1,10; 12:2-10; 14:13-16, 27-30; 16:4; 21:1; 22:36; 24:4, 16; 30:5,6,8,9,12,13,15,16; Dt 1:34; 2:25; 
4:1,6,10,33; 5:1, 23-28;  6:3,4;  7:12; 8:20;  11:22,23,  26-28; 12:28; 13:11,18;  17:13;  18:19; 19:9,20; 
21:21; 28:2,13; 29:19; 30:12; 31:12,13; Js 1:18; 10:1; 24:27; Jz  7:11,15; 20:13-16; Rt 1:6; 2:8-10; 1  
Sm 2:22-24; 3:9-11; 12:1,14; 19:6; 31:11,12; 2 Sm 4:1; 14:16; 22:45; 1 Rs 1:11-15; 11:21;  20:36; 2 Rs 
3:21; 11:13; 14:11; 25:23; 1 Cr 10:11,12; 14:8, 15; 28:2 → 29:6; 2 Cr 6:21; 16:5; 35:22; Ed 3:13; 4:1,2; 
9:3; Ne 1:4, 6:16;13:27; Et 1:8; 2:8; Sl 18:6; 78: 59; 138:4; Pv 1:5; 19:20; 23:22; 29:24; Ec 7:21; 9:17;  
Jó 2:11; 29:11; 42:11; Os 4:1; 5:1; Am 3:13; Mq 6:2, 9; Jn 2:3,10; Na 3:19; Sf 2:8,9; Ag 1:12; Zc 8:23; 
Ml 2:2; Is 6:8; 37:1; 52:15; Jr 6:17; 26:3; 51:23; Lm 1:21; Ez 3:17; 33:4,5,7; 40:4; Dn 3:5,7,10,15; 10:9;  
12:8. No Novo Testamento destacam-se, também por amostragem: Mt 2:3; 15:10; 28:14; Mc 2:17; 
7:14; 16:11; Lc 1:41; 14:15; 23:6, 8; Jo 1:37; 10:3; 21:7; At 2:6; 14:14; 28:27; Rm 10:14; Cl 1:3,4,23; 2 
Tm 2:2; Hb 2:1; 4:7; 12:19; Tg 1:19; 2 Pe 1:18,19; 1 Jo 1:3,5; 2:24; 5:15; 2 Jo 1:6; 3 Jo 1:4; Ap 1:3;  
11:12; 12:10; 13:9; 14:2, 13; 16:1, 5, 7; 18:4, 22f; 19:1, 6; 21:3; 22:8.
237 Para uma lista completa de milhares de aplicações do verbo κούω no grego antigo, ver: “Wordἀ  
frequency  information  for  κούω”,  ἀ Perseus  digital  library,  [s.d.],  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/wordfreq?lang=greek&lookup=a)kou%2Fw. Acessado: novembro 
23, 2011.
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afirma:  "Agora  eu  me  lembro  de  ouvir (μέμνημαι  κούσαςἀ )  você  dizer  um  dia, 
recentemente, que o rei armênio o despreza agora, porque ele  ouviu ( κούειἀ ) que os 
inimigos estão vindo contra você, e que, portanto, ele não está enviando tropas, nem 
pagando o tributo que é devido."238 Na obra dialógica, República, de Platão, Sócrates tece 
um elogio à justiça, em um moto contínuo, descrevendo o prazer de manter-se “falando e 
ouvindo” (λέγων καὶ κούωνἀ ) sobre esse tema continuamente.239 

Em  Guerra dos Judeus,  Flávio Josefo (37 d.C. – c.100 d.C.) declara que João 
Hircano, no contexto da guerra dos macabeus, “ouviu (κατακούσειε)240 as súplicas de sua 
mãe, e iniciou o ataque”.241 No entanto, um exemplo peculiar que converge para o estudo de 
Apocalipse 1:3 está na peça literária Édipo em Colono, onde encontram-se duas palavras 
que não pertencem ao vocabulário grego da Bíblia, mas que funcionalmente se justapõem a 
κούωἀ  e προφητεία, elas são κλύω e θεσπίζω.242 O enredo de Édipo em Colono traz uma 

interlocução entre Polinices e Antígona, que estão apreensivos por causa da profecia de 
Édipo, o pai deles. Polinices deseja atacar a Tebas, mas sua irmã tenta dissuadi-lo, dizendo: 
“Quem ousará seguir-te, quando ouvir (κλύων) o que profetizou ( θέσπισεν) este homem?”.ἐ 243

No Antigo Testamento, o verbo de equivalência formal mais próximo de κούωἀ  

é מ|עzש. Sob o prisma das Escrituras, alguns exemplos relevantes para o contexto de 

Apocalipse 1:3 são: 

• Êxodo 19:5: onde Deus, em uma proposição condicional, assegura: “se 

diligentemente  ouvirdes  ( κούσητεἀ )  a  minha  voz  e  guardardes 

238 XENOFONTE,  “Xenophon,  Cyropaedia,  chapter  4,  section  12”,  Perseus  digital  library,  [s.d.], 
disponível  em  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Xen.+Cyrop.+2.4.12&fromdoc=Perseus
%3Atext%3A1999.01.0203. Acessado em 23 de novembro de 2011.
239 PLATÃO, “Plato,  Republic,  Book 2,  section 358d”,  Perseus digital  library,  [s.d.],  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0168%3Abook
%3D2%3Asection%3D358d. Acessado em 23 de novembro de 2011.
240 Esta é uma variação verbal que aglutina a preposição κατά com o vebo  κούω e que signicaἀ  
ouvir  e obedecer,  estar  sujeito.  Neste sentido,  ver:  Henry George Liddell  et  al.,  “κατ κούω”,  Aᾰ  
Greek-English lexicon, 895.
241 Flávio JOSEFO, “Flavius Josephus, De bello Judaico libri  vii,  chapter 2”,  Perseus digital  
library,  1895,  disponível  em  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0147%3Abook%3D1%3Awhiston%20chapter%3D2.  Acessado  em  23  de 
novembro de 2011.
242 Κλύω pode significar ouvir,  perceber,  dar ouvidos ou atender e θεσπίζω, profetizar ou dizer com 
antecedência, revelar.  Ver:  Henry George LIDDELL et al.,  “κλύω”,  A Greek-English lexicon,  963 e 
“θεσπίζω”, , 795.
243 SÓFOCLES, “Sophocles, Oedipus at  Colonus,  lines 1427, 1428”,  Perseus digital  library,  1889, 
disponível  em  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:text:1999.01.0189:card=1397&highlight=e%29qe%2Fspisen.  Acessado  em  24  de 
novembro de 2011.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)kou%2Fei&la=greek&can=a)kou%2Fei0&prior=o(/ti
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(φυλάξητε) a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar 

dentre todos os povos”.
• Provérbios 8:34: onde Salomão, através da figura da sabedoria, afirma: 

“Feliz é o homem que me ouve” (μακάριος νήρ, ς ε σακούσεταί μουἀ ὃ ἰ ) e “os 
homens que guardarem os meus caminhos”  (καὶ νθρωπος,  ς  τ ς  μ ςἄ ὃ ὰ ἐ ὰ  
δο ς φυλάξειὁ ὺ ).244 

• Lucas 11:28: onde o próprio Jesus afirma que: “Antes, bem-aventurados são 
os  que  ouvem  a  palavra  de  Deus  e  a  guardam!”  (μενο ν  μακάριοι  οῦ ἱ 
κούοντες τ ν λόγον το  θεο  κα  φυλάσσοντεςἀ ὸ ῦ ῦ ὶ  ).

• João  12:47: “Se  alguém  ouvir  ( κούσἀ ῃ)  as  minhas  palavras  e  não  as 
guardar (φυλάξῃ), eu não o julgo; porque eu não vim para julgar o mundo, 
e sim para salvá-lo”.

• João 14:24: Quem não me ama não guarda (τηρεῖ) as minhas palavras; 

e a palavra que estais ouvindo ( κούετεἀ ) não é minha, mas do Pai, que 

me enviou.245

Na literatura joanina, ouvir a palavra de Deus, ou não dar ouvidos, implica em 
juízo ou salvação. Quem ouve a palavra e crê, “não entra em juízo, mas passou da 
morte para a vida” (Jo 5:24). Ela é o instrumento para o julgamento “no último dia ( νἐ  
τ  σχάτ  μέρῇ ἐ ῃ ἡ ᾳ)” (Jo 12:48), mesmo o homem que se assenta na cadeira de juiz, 
ouve a palavra de Deus e treme (Jo 19:8), e se alguém tentar corrompê-la será 
destruído (Ap 22:18,19). No Apocalipse, ouvir é estar disposto a obedecer, e não dar 
ouvidos é desobedecer e decidir por si só a própria condenação.

4.1.3 Análise do termo τηρο ντες ῦ (forma léxica τηρέω)

Entre os possíveis significados para τηρέω estão: guardar,  manter vigilância 

sobre (Mt  27.36,  54;  28.4;  At  12.5;  24:23);  reservar,  preservar,  manter (Jo  2:10; 

17:11,12,15; At 25:21; 1 Co 7:37; 1 Tm 6:14; 2 Tm 4:7; 1 Pe 1:4; Jd 1,13; Ap 3:10; 

16:15);  observar,   prestar  atenção  a,  cumprir (Mt  23:3;  28:20;  Mc  7:9;  Jo  9:16; 

14:15,21; 1 Jo 3:22, 24; Ap 3:8, 10; 12:17; 22:7).246

244 Essa tradução é feita baseando-se no texto da LXX.
245 É importante lembrar que tanto no Novo Testamento quanto na LXX há uma relativa similaridade 
entre  φυλάσσω e  τηρέω.  Neste  sentido  ver  a  introdução  do  artigo:  Ernst  Harald  RIESENFELD, 
“τηρέω”, org. Gerhard Kittel, Geoffrey William Bromiley, e Gerhard Friedrich, Theological dictionary of  
the New Testament.
246 F. Wilbur GINGRICH e Frederick W. DANKER, “τηρέω”, Léxico do Novo Testamento, 206.
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Xenofonte,  em  A Caça,  emprega  o  termo  τηρέω,  no  sentido  de  guardar 

(τηρο σιῦ ) os cães sob coleiras.247 Antifonte, na Primeira Tetralogia,  usa a mesma 

palavra  no  sentido  de  manter-se  vigilante para  não  ser  pego  em  um 

crime.248 Aristófanes (c.  447 a.C. - c.  385 a.C.), aplica  τηρέω  sob o contexto da 

crença em divindades que cuidam (τηρο μεν) das pessoas.para as quais ele dirige oῦ  

seu  discurso.249 O  historiador  Diodoro  Sículo  (c.  90  a.C.  -  30  a.C.)  descreve  o 

momento de tensão em que Atenas está prestes a ser subvertida afirmando que os 

líderes atenienses “estavam ansiosos por  preservar a honra da cidade (τ ςπόλεωςῆ  

ξίωμα  ἀ τηρε ν)ῖ  mas,  ao  mesmo  tempo,  estavam  perplexos  com  o  horror  da 

destruição  de  Tebas  e,  advertidos  pelas  calamidades  de  seus  vizinhos,  ficaram 

alarmados diante de seu próprio perigo”.250

Na  LXX  τηρέω  equivale  principalmente  a e שמר  ,נצר   dividindo  porém  as 

possibilidades de tradução para essas palavras com φυλάσσω.251 Entretanto, apesar 

de  todos  os  desdobramentos  histórico-literários  supracitados,  é  nos  escritos 

joaninos, que o termo τηρέω adquire maior peso teológico. Conceitos como “guardar 

os mandamentos de Deus” (Jo 14:21), “guardar a palavra de Deus transmitidas por 

Jesus”(Jo  14:24),  “guardar  as  palavras  de Jesus”  (1  Jo  2:5),  “guardar  as coisas 

escritas na profecia” (Ap 1:3) entrelaçam-se para completar o sentido da salvação 

conservada no coração daquele que crê em Cristo.

4.1.4 Análise da expressão καιρ ς γγύς.ὸ ἐ

 A combinação καιρ ς γγύς ὸ ἐ é de natureza potencialmente escatológica e está 

presente  em situações  decisivas  registradas  nas Escrituras.  Em Mateus 26:18,  o 

247 XENOFONTE,  “Xenophon,  On  hunting,  chapter  6,  section  1”,  Perseus  digital  library,  1925, 
disponível  em  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:abo:tlg,0032,014:6:1&lang=original. Acessado: em 24 de novembro de 2011. 
248 ANTIFONTE,  “Antiphon,  First  tetralogy,  section 8”,  Perseus digital  library,  [s.d.],  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0019%3Aspeech
%3D2%3Atetralogy%3D2%3Asection%3D8. Acessado: em 24 de novembro de 2011. É relevante o 
fato de que Antifonte usa a expressão  τηρο ντα φυλάξασθαι, sendo que há uma relativa sinonímiaῦ  
entre os dois (cf. nota 244) com o provável objetivo de dar ênfase à ideia de manter-se guardado das 
suspeitas.
249 ARISTÓFANES,  “Aristophanes,  Clouds,  line  579”,  Perseus digital  library,  1907,  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0027%3Acard%3D575. 
Acessado: novembro 24, 2011.
250 Diodoro SÍCULO, “Diodorus Siculus, Library, Book XVII, chapter 15”, Perseus digital library, 1989, 
disponível  em  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0083%3Abook%3D17%3Achapter%3D15. Acessado: novembro 24, 2011.
251 Cf. .nota 244. Ver também: RIESENFELD, “τηρέω”, v. 8, p. 141.
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momento da morte de Jesus, caracterizado pela brevidade, é emblematizado pela 

expressão “o meu tempo está próximo” (  καιρός μου γγύς στινὁ ἐ ἐ ).  O começo da 

pregação efetiva do evangelho em Marcos 1:15 surge com a fómula: “O tempo está 

cumprido e o reino de Deus está próximo” (πεπλήρωται  καιρ ς κα  γγικεν  βασιλείαὁ ὸ ὶ ἤ ἡ  

το  θεοῦ ῦ).252 Em Lucas 21:8, no alerta dado por Jesus a respeito do simulacro, forjado 

para  imitar  a  Sua  Segunda  Vinda,  Ele  avisa  que  estas  serão  as   palavras 

empregadas: “Sou eu! E também: Chegou a hora !”( γώ ε μι, καί·ἐ ἰ   καιρ ς γγικενὁ ὸ ἤ ).253 

A palavra  καιρός  tem relação semântica  tanto  com o tempo como com o 

espaço,  sendo  que,  o  desenvolvimento  linguístico  do  termo  sugere  que  o  seu 

sentido básico implica em um ponto ou lugar decisivo.254 Para essa última acepção 

do termo, que arremete a espaço, καιρός pode ser traduzido como a parte vital do 

corpo. Um exemplo nesse sentido está em Andrómaca, de Eurípedes (c. 485 a.C. - 

406 a.C.), onde há o relato a respeito do filho de Aquiles que, embora ferido, “não 

fora atingido mortalmente” (ο  γ ρ ε ς καιρ ν τυπε ς τύγχαν ).ὐ ὰ ἰ ὸ ὶ ἐ ᾽ 255

Quanto ao campo semântico do tempo, que é o mais significativo para essa 

pesquisa, καιρός traz o sentido de tempo exato ou crítico,  oportunidade, sequência 

cronológica  de  eventos,  estação,  momento  decisivo,  ponto  fatídico  no  tempo, 

pequeno intervalo de tempo,  época adequada,  tempo do fim,  tempo messiânico, 

período fixo ou definido e tempo oportuno. 256

Em Prometeu  Acorrentado,  de  Ésquilo  (c.  524  a.C.  -  455  a.C.),  καιρός  é 

empregado no contexto de um segredo sobre o qual “não é o tempo apropriado de 

252 Apesar de nesse caso específico, καιρός e γγύςἐ  fazerem parte de duas partes distintas do verso 
estão vinculados conceitualmente sob o contexto de uma situação decisiva.
253 Outras expressões funcionalmente similares encontradas no Novo Testamento são: “O tempo é 
curto” (  καιρ ς συνεσταλμένος στίνὁ ὸ ἐ ) em 1 Co 7:29; “plenitude do tempos” (πληρώματος τ ν καιρ νῶ ῶ  ) 
em Ef 1:10 e “a plenitude do tempo” (πλήρωμα το  χρόνουῦ ) em Gl 4:4. Obs.: Sobre a relação de 
πλήρωμα το  χρόνου ῦ com καιρός, cf. nota 261.
254Ver:  Gehard  DELLING,  “καιρός”,  org.  Gerhard  Kittel,  Geoffrey  William  Bromiley,  e  Gerhard 
Friedrich,  Theological  dictionary of  the New Testament,  v.  3,  p.  455.  Ver também:  Henry George 
LIDDELL et al., “καιρός”, A Greek-English Lexicon, 859.
255 EURÍPEDES,  “Euripides,  Andromache,  line 1120”,  Perseus digital  library,  [s.d.],  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Eur.+Andr.+1120&fromdoc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0089. Acessado em 25 de novembro de 2011.
256 Ver: LIDDELL et al., “καιρός”, 859.Ver também: Timothy FRIBERG, Barbara FRIBERG, e Neva F. 
MILLER, “καιρός”, Analytical lexicon of the Greek New Testament, 212. W. E. VINE, Merrill F. UNGER, 
e William WHITE, “Time”, Vine’s complete expository dictionary of Old and New Testament words, v. 2, 
p. 633. DELLING, “καιρός”, v. 3, p. 455,456.
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falar” (ο δαμ ς καιρ ς γεγωνε νὐ ῶ ὸ ῖ ).257 Em Electra, de Sófocles, um antigo assistente de 

Orestes,  denominado  pedagogo,  incentiva  àquele  e  a  seu  primo  Pilades  a 

cometerem o assassinato de  Clitemnestra e a expressão empregada é “agora é a 

oportunidade de agir” (ν ν καιρ ς ρδειν).ῦ ὸ ἔ 258 Já o orador Lísias (c. 445 a. C. – c. 380 

a.C.), em seu discurso Contra Agoratus, faz uma combinação de καιρός e χρόνος, 

em que o primeiro termo aponta para um momento histórico e o segundo para a 

oportunidade que esse momento contém: 

Neste momento ( ν δ  τ  χρόν )ἐ ὲ ῷ ῳ , aqueles que desejavam ter uma revolução 
no Estado estavam ocupados com suas tramas,  entendendo que tinham 
encontrado uma excelente oportunidade (καιρ νὸ ), e que este era o momento 
(χρόν )ῳ  para eles, para organizar o governo de acordo com seus próprios 
desígnios.259 

Na LXX, καιρός recebe, de maneira preponderante, equivalência formal com 

 também se justapõe a esse termo מועuma palavra de origem aramaica. Ver: Hermann STRATHMANN, “μάρτυς,  μαρτυρέω,  μαρτυρία, μαρτύριον”, org. Gerhard KittelÞ ,אָתּודֲהָׂש sob a exceção de Gn 31:47, que utiliza ,ד apesar de que, no Pentateuco, a palavra ,עÞת

grego. A parte aramaica da Bíblia associa, καιρός a ן zז�מ e também a ןzדxע, sendo essa 

última palavra encontrada unicamente em Daniel.260

A acepção mais significativa de καιρός no Novo Testamento está contida na 

Parousia de Cristo261, esse é o καιρός teológico matricial para onde todos os outros 

convergem. O καιρός da morte do justo (2Tm 4:6-8); o καιρός da morte do ímpio (Mt 

21:41); o καιρός da primeira vinda de Cristo (Gl 4:4)262; o καιρός do momento da 

crucifixão (Jo 7:6) e o καιρός do juízo final (Ap 11:18), todos esses estão ligados ao 

evento escatológico universal da volta de Jesus. É nesse sentido que o καιρός de 

Apocalipse 1:3 ocorre como o momento decisivo da história da salvação, sendo que 

γγύς ἐ é o catalisador cronológico para esse evento.
257 ÉSQUILO, “Aeschylus, Prometheus Bound, line 523”, Perseus digital library, 1926, disponível em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0010%3Acard%3D507. 
Acessado em 25 de novembro de 2011.
258 SÓFOCLES,  “Sophocles,  Electra,  line  1368”,  Perseus  digital  library,  1894,  disponível  em 
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0187%3Acard
%3D1354. Acessado em 25 de novembro de2011.
259 LÍSIAS,  “Lysias,  against  Agoratus,  section  6”,  Perseus  digital  library,  1930,  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0540,013:6&lang=original.  Acessado 
em 25 de novembro de2011. 
260 DELLING, “καιρός”, v. 3, p. 458.
261 Ver: Mt 13:30; Mc 13:33; Lc 21:8; 1 Co 4:5; 7:5, 29; 1 Tm 6:15; Ap 1:3; 22:10 
262 A expressão πλήρωμα το  χρόνου ῦ sugere contextualmente a ideia de um relógio que chegou ao 
momento decisivo (καιρός). “Gl 4:4 é provavelmente a ocorrência mais significativa de χρόνος no 
Novo Testamento. O πλήρωμα το  χρόνουῦ  é o  καιρός da história mundial”.  H. HÜBNER, “χρόνος”, 
Exegetical dictionary of the New Testament, v. 3, p. 488.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kairo%5Cn&la=greek&can=kairo%5Cn0&prior=ka/lliston
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A palavra  que  encerra  o  verso  de  Apocalipse 1:3  é  γγύς,  tἐ ermo  ligado 

semanticamente a  seus semelhantes  γγίζωἐ  e  προσεγγίζω,  pelos significados de 

aproximação, aproximar e trazer para perto.263 A palavra γγίζω ἐ é usada no relato de 

Políbio (c. 203 a.C. – 120 a.C), concernente à Segunda Guerra Púnica (c. 218 a.C. – 

201  a.C),  em  que  o  historiador  apresenta  um  engenho  de  guerra  denominado 

sambuca,  que consistia no atrelamento de dois  quinquerremes, navios de guerra 

com trezentos remadores, a uma plataforma que serviu de ponte para os soldados 

sitiarem e invadirem a Siracusa. Na descrição de Políbio, para que a sambuca seja 

acoplada ao muro da cidade cercada, os remadores “aproximam os navios da costa” 

( γγίσαντες τ  γ  τ ς να ς).ἐ ῇ ῇ ὰ ῦ 264

Diodoro  Sículo,  ao  descrever  os  hábitos  culturais  dos  χθυοφάγωνἸ  

(comedores de peixe), afirma que, nos dias de maré alta, esses não se atreviam a 

chegar perto (προσεγγίζειν)  do mar.265 Na comédia  Os Pássaros,  de  Aristófanes, 

γγύς  ἐ é empregado no contexto de  proximidade de parentesco. Baseando-se nas 

leis de Sólon, o personagem Pisthetaerus assevera a respeito do direito de herança 

que “se não existirem filhos legítimos, a propriedade deve passar para  o parente 

mais próximo (το ς γγυτάτω γένουςῖ ἐ )".266 

Na peça teatral  Os Heráclidas,  Eurípedes,  à semelhança de Aristófanes, 

usa  γγύς,  ἐ no  sentido  de  proximidade  de  parentesco,  através  da  fala  do 

personagem Iolau, sobrinho de Héracles e protetor dos filhos desse. Iolau afirma 

que os dois filhos de Teseu são parentes ( γγύςἐ ) dos filhos de Héracles que estão 

banidos da Grécia.267 

263 Herbert PREISKER, “ γγύς, ἐ γγίζω, ἐ προσεγγίζω”, org. Gerhard Kittel, Geoffrey William Bromiley, e 
Gerhard Friedrich, Theological dictionary of the New Testament, v. 2, p. 330.
264 POLÍBIO,  “Polybius,  Histories,  book  8,  chapter  4,  section  7”,  Perseus  digital  library,  1893, 
disponível  em   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:abo:tlg,0543,001:8:4:7&lang=original. Acessado em 27 de novembro de 2011. 
265 Diodoro SÍCULO, “Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V, book 3, chapter 16”, Perseus 
digital  library,  1888,  disponível  em   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:abo:tlg,0060,001:3:16&lang=original. Acessado em 27 de novembro de 2011. 
266 ARISTÓFANES, “Aristophanes, Birds, line 1666”, Perseus digital library, 1907, disponível em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristoph.+Birds+1666&fromdoc=Perseus%3Atext
%3A1999.01.0025. Acessado em 27 de novembro de 2011. 
267 EURÍPEDES,  “Euripides,  Heracleidae,  line  37”,  Perseus  digital  library,  [s.d.],  disponível  em 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0103%3Acard
%3D1#note1. Acessado em 27 de novembro de 2011. 



78

Na LXX, γγύς ἐ é um termo técnico para a proximidade do julgamento268, e, na 

tradução grega para o Antigo Testamento, essa palavra também traz o sentido de 

vizinho,  ou  próximo.269 O  equivalente  massorético  para  γγύς  ἐ é  ,que קzרוב 

similarmente, pode significar proximidade de tempo, espaço ou parentesco.270

No  Novo  Testamento,  γγύςἐ  e γγίζωἐ  denotam  cumprimento  escatológico; 

ponto decisivo ou crítico na história mundial;  a vinda do Reino de Deus.271 Nesse 

sentido,  “está  próximo ( γγικεν)  oἤ  reino  dos  céus”  (Mt  4:17);  “a  redenção  se 

aproxima ( γγίζειἐ )” (Lc 21:28); “a vinda do Senhor está próxima ( γγικεν)ἤ ” (Tg 5:8); “o 

fim de todas as coisas está próximo ( γγικεν)ἤ ” (1 Pe 4:7) e “a nossa salvação está, 

agora, mais perto ( γγύτερονἐ ) do que quando no princípio cremos” (Rm 13:11).

4.2 Conclusão parcial

Após  uma análise  mais  detida  dos verbetes  escolhidos de  Apocalipse  1:3 

conclui-se que: a  proclamação pública ( ναγινώσκω)  ἀ da vinda do Senhor, de Seu 

sacrifício e de Sua segunda vinda, tem como desdobramento natural o  ouvir, ou o 

não dar ouvidos ( κούωἀ ) que implica em juízo ou salvação, sendo que esse último 

fator  precisa  permanecer  como uma certeza  conservada  (τηρέω) no  coração do 

crente que está sob a tensão da iminente Parousia (καιρ ς γγύςὸ ἐ ).

O próximo passo, que encaminha a pesquisa para o desfecho, consiste no 

entrelace de Apocalipse 1:3 ao restante das Escrituras com o objetivo de descobrir 

se há uma relação elástica entre tempo e revelação dentro desse verso.

268 Cf.: Jl 1:15; 2:1; Ob 15; Sf 1:7; 1:14; Is. 13:6; Ez. 30:3. 
269 Ver: PREISKER, “ γγύς, γγίζω, ἐ ἐ προσεγγίζω”, v. 2, p. 330.
270 Wilhelm GESENIUS e Samuel Prideaux TREGELLES, “רובzק”, Gesenius’ Hebrew and Chaldee 
lexicon to the Old Testament Scriptures, 742,743.
271 PREISKER, “ γγύς, ἐ γγίζω, ἐ προσεγγίζω”, v. 2, p. 331.
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Capítulo 5. Tempo e Revelação nas Escrituras

Esse capítulo tem como centro de abordagem o tempo e a revelação sob a 

intertextualidade das Escrituras.  O desdobramento dos tópicos irá  de uma breve 

explanação  geral  dos  textos  bíblicos  que  tratam  conceitualmente  desses  dois 

fatores,  a  um afunilamento para  os  dois  maiores  representantes  da literatura  do 

Novo Testamento, Paulo e João272, culminando com um abordagem específica de 

tempo e revelação no livro de Apocalipse.

5.1 Tempo e revelação sob a intertextualidade das Escrituras

Uma mensagem transmitida, uma decisão tomada e um juízo subsequente. 
Esse é o moto-contínuo que permanece nas Escrituras até o desfecho do grande 
conflito,  retratado no livro de Apocalipse. Em Gênesis 19:14, Ló foi  até os “seus 
genros, aos que estavam para casar com suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste 
lugar,  porque  o  SENHOR  há  de  destruir  a  cidade.  Acharam,  porém,  que  ele 
gracejava com eles”. Após a mensagem rejeitada, Ló deixou a cidade e “então, fez o 
SENHOR chover enxofre e fogo, da parte do SENHOR, sobre Sodoma e Gomorra. E 
subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e 
o que nascia na terra” (Gn 19:24,25). 

Em Habacuque 2:2 e 3 a visão dada pelo Senhor é inscrita em um protótipo 
de outdoor “para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está 
para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará; se 
tardar,  espera-o,  porque,  certamente,  virá,  não  tardará”.  Em  Jonas  3:4,  o  profeta 
apregoa a mensagem de advertência sobre a subversão de Nínive, a cidade responde 
com arrependimento e o tempo de misericórdia é dilatado (Jn 3:5-10).273 

Em Mateus 24:14, Jesus estabelece a condição sine qua non para o fim. Para que 
o fim venha é necessário que a mensagem do evangelho seja transmitida. E em João 
15:24, Cristo vincula o Seu testemunho à vinda do juízo sobre aqueles que o odiaram. O 
tempo expira para aqueles que viram a mensagem sendo espalhada de maneira prática 
por Jesus mas decidiram ignorá-la.

272 Essa classificação é baseada no volume de escritos, no teor teológico de seus documentos e no 
intervalo cronológico que os dois autores abrangem.
273 Aqui  é  empregada  a  palavra  dilatado,  porque  em um texto  posterior  constata-se  que  Nínive 
acabou sendo subvertida. Cf. Na 3:11-19.
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Pedro vincula o aparente atraso da Parousia à longanimidade de Deus. Em 2 
Pedro 3:3-10, o apóstolo apresenta um panorama completo do enredo escatológico que 
envolve o Dia do Juízo, emblematizado pela “destruição dos homens ímpios”. Deus 
pacientemente aspira por um arrependimento humano, mas esse arrpendimento só virá 
através da aceitação da mensagem, pois Paulo, citando Joel 2:32, afirma que “todo 
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo” (Rm 10:13), mas ele completa: 

Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele 
de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como 
pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os 
pés dos que anunciam coisas boas! Mas nem todos obedeceram ao evangelho; 
pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem 
pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo. (Rm 10:14-17). 

5.2 Tempo e revelação na literatura paulina

Paulo ocupa um lugar central na área da escatologia teológica, não apenas 
porque seus escritos estão entre os mais antigos documentos cristãos preservados, 
mas também por refletirem perspectivas fundamentais em material de escatologia 
cristã.274 Muitas das obras de referência que lidam com introdução à teologia paulina 
têm uma seção que concerne à escatologia.275

A  escatologia  paulina  fornece  o  panorama  para  muitos  outros  tópicos 
importantes  que  constituem  o  núcleo  da  teologia  neotestamentária.  Cristologia, 
pneumatologia,  eclesiologia,  soteriologia  e  antropologia  paulina  são  estruturas 
teológicas que em parte  foram conceitualmente  construídas sobre  o  fundamento 
escatológico do pensamento de Paulo.276 

Este  fundamento  atravessa  todos  os  estudos  paulinos  e  é  possível  ver 
virtualmente a preocupação escatológica em todas as suas cartas.277 Há inserções 
escatológicas nas cartas de Paulo em uma ampla variedade de contextos polêmicos, 
pastorais, éticos, parentéticos e perícopes pessoais.278

274 Gerald HAWTHORNE, Ralph P. MARTIN e Daniel  G. REID, orgs.,  Dictionary of Paul and his  
letters, 253.
275 Ver:  Herman RIDDERBOS,  El pensamiento del  apostol  Pablo,  631-726.Gunther BORNKAMM, 
Pablo de Tarso (4th ed.), 255-291. N. T. WRIGHT, What Saint Paul really said: was Paul of Tarsus the  
real founder of Christianity?  F.F. BRUCE, “Recent Studies of the Epistle to the Romans”, Terminal  
Letter of the theological students’ fellowship, n. 35, p. 8-10, Spring 1963.
276 Nesse sentido, ver também: HAWTHORNE, MARTIN, e REID, Dictionary of Paul and his letters, 
253.
277 Gálatas e Filemon são apresentados como exceções no  Dictionary of Paul and his letters,  no 
entanto em virtude de Gl 4:4, que apresenta a vinda de Cristo que tem implicações escatológicas 
diretas com os últimos dias, Filemon seria o exemplo mais apropriado de uma carta paulina sem 
menção escatológica.
278 HAWTHORNE, MARTIN e REID, Dictionary of Paul and his letters, 253.
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5.2.1 Breve análise de algumas palavras-chave da literatura paulina
Algumas palavras-chave, ligadas invariavelmente aos conceitos de tempo e revelação, 

são  catalisadoras  da  escatologia  paulina.  Entre  elas  estão  ποκάλυψιςἀ ,  ποκαλύπτωἀ , 

φανερόω,  καιρός,  χρόνος e  σχατοςἔ . O  background de alguns versos que contém estas 

palavras será apresentado de maneira breve, através de um estudo comparativo.

5.2.1.1 O verbete ποκάλυψις:ἀ
O conceito basilar de revelação em Paulo parte da primeira manifestação de Jesus 

Cristo recebida por ele no caminho de Damasco e no desdobramento natural deste evento 

está a assertiva escatológica paulina que converge para a parousia.279 Neste sentido, dentre 

os versos que contém a palavra ποκάλυψις ἀ nas cartas de Paulo, que são: Romanos 2:5; 

8:19; 16:25; 1 Coríntios 1:7; 14:6, 26; 2 Coríntios 12:1, 7; Gálatas 1:12; 2:2; Efésios 1:17; 3:3 

e 2 Tessalonicenses 1:7; os que têm implicação direta ou alusão a tempo e revelação são:

• Romanos 2:5: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas 

contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus (ἐν 

μέρ  ργ ς κα  ποκαλύψεως δικαιοκρισίας το  θεο ).ἡ ᾳ ὀ ῆ ὶ ἀ ῦ ῦ  

• Romanos 8:19: A ardente expectativa da criação  aguarda a revelação dos 

filhos de Deus (τ ν ποκάλυψιν τ ν υ ν το  θεο  πεκδέχεταιὴ ἀ ῶ ἱῶ ῦ ῦ ἀ ).

• Romanos 16:25: Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o 

meu  evangelho  e  a  pregação  de  Jesus  Cristo,  conforme  a  revelação  do 

mistério  guardado  em  silêncio  nos  tempos  eternos  (κατ  ποκάλυψινὰ ἀ  

μυστηρίου χρόνοις α ωνίοις σεσιγημένουἰ ).

• 1 Coríntios 1:7: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a 

revelação de nosso Senhor Jesus Cristo ( πεκδεχομένουςἀ  τ ν ποκάλυψινὴ ἀ  

το  κυρίου μ ν ησο  Χριστοῦ ἡ ῶ Ἰ ῦ ῦ).

• 2  Tessalonicenses  1:7:  e  a  vós  outros,  que  sois  atribulados,  alívio 

juntamente conosco,  quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com  

os anjos do seu poder ( ν τ  ποκαλύψει το  κυρίου ησο  π  ο ρανοἐ ῇ ἀ ῦ Ἰ ῦ ἀ ʼ ὐ ῦ 

μετ  γγέλων δυνάμεως α τοʼ ἀ ὐ ῦ).280

279 Ver:  Albrecht  OEPKE,  “ ποκαλύπτω,  ποκάλυψις”,  org.  Gerhard  KITTEL,  Geoffrey  Williamἀ ἀ  
BROMILEY, e Gerhard Friedrich, Theological dictionary of the New Testament, v. 3, p. 582,583.
280 Tradução alternativa para a última parte do verso: “Na revelação do Senhor Jesus Cristo, do céu 
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Entre  os  versos  supracitados  destaca-se  Gálatas  1:12:  porque  eu  não  o 
recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante  revelação de Jesus Cristo 
( ποκαλύψεως ησο  Χριστοἀ Ἰ ῦ ῦ).

Paulo não recebeu seu evangelho de homens, nem por tradição e nem por 
instrução, mas pela revelação direta de Jesus Cristo281 e, a partir disto, em projeção 
para o porvir,  na teologia paulina,  uma estrutura básica que desvela salvação e 
julgamento repousa sobre a expectação da futura revelação de Jesus Cristo e a 
realidade vinculada a este evento.282

5.2.1.2 O verbete ποκαλύπτω:ἀ  

Os  versos  que  contém  a  palavra  ποκαλύπτωἀ  nas  cartas  de  Paulo  são: 
Romanos 1:17; 8:18; 1 Coríntios 2:10; 3:13; 14:30; Gálatas 1:16; 3:23; Efésios 3:5; 
Filipenses 3:15 e 2 Tessalonicenses 2:3, 6, 8. Entre estes os que têm implicação 
direta ou alusão tempo e revelação são:

• Romanos  8:18: Porque  para  mim tenho  por  certo  que  os  sofrimentos  do 
tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em 

nós (δόξαν ποκαλυφθ ναι ε ς μ ςἀ ῆ ἰ ἡ ᾶ  ).
• 1 Coríntios 3:13: manifesta se tornará a obra de cada um ( κάστου τ  ργονἑ ὸ ἔ  

φανερ ν γενήσεταιὸ ); pois o Dia (  ... μέραἡ ἡ ) a demonstrará, porque está sendo 
revelada pelo fogo ( τι ν πυρ  ποκαλύπτεταιὅ ἐ ὶ ἀ ) e qual seja a obra de cada um 
o próprio fogo o provará. 

• 2 Tessalonicenses 2:3: Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não 
acontecerá sem que primeiro venha a apostasia  e seja revelado o homem da 
iniqüidade (κα  ποκαλυφθ   νθρωπος τ ς νομίαςὶ ἀ ῇ ὁ ἄ ῆ ἀ ), o filho da perdição.

• 2 Tessalonicenses 2: 6: E, agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado 
somente em ocasião própria (ε ς τ  ποκαλυφθ ναι α τ ν ν τ  αυτο  καιρἰ ὸ ἀ ῆ ὐ ὸ ἐ ῷ ἑ ῦ ῷ).

• 2  Tessalonicenses  2:8:  então,  será,  de  fato,  revelado  o  iníquo (κα  τότεὶ  
ποκαλυφθήσεται  νομοςἀ ὁ ἄ ), a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de 

sua boca e o destruirá pela  manifestação de sua vinda  (κα  καταργήσει  τὶ ῇ 
πιφανεί  τ ς παρουσίας α τοἐ ᾳ ῆ ὐ ῦ).

com anjos de Seu poder”.
281 George Eldon LADD, “Revelation and tradition in Paul”, in Apostolic History and the gospel. Biblical  
and historical essays presented to F.F. Bruce. (org. W. Ward Gasque e Ralph P. Martin), 229.
282 T. HOLTZ, “ ποκαλύπτω”, ἀ Exegetical dictionary of the New Testament, v. 1, p. 131.
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Entre os versos supracitados destaca-se Romanos 1:17-20:

visto que a justiça de Deus se revela no evangelho (δικαιοσύνη γ ρ θεο  νὰ ῦ ἐ  
α τ  ποκαλύπτεταιὐ ῷ ἀ ), de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé. A 
ira de Deus se revela do céu ( ποκαλύπτεται γ ρ ργ  θεο  π  ο ρανοἀ ὰ ὀ ὴ ῦ ἀ ʼ ὐ ῦ) 
contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela 
injustiça; porquanto o que de Deus se pode conhecer (γνωστ νὸ ) é manifesto 
entre eles, porque Deus lhes manifestou ( φανέρωσενἐ ). Porque os atributos 
invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria 
divindade,  claramente  se  reconhecem  (νοούμενα  καθορ ταιᾶ ),  desde  o 
princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. 
Tais homens são, por isso, indesculpáveis.

“Esta  revelação  da  justiça,  tendo  sido  emitida  por  Deus  e  abarcando  o 

homem, tem um fundo negro naquela outra revelação da ira divina na perversidade 

bruta dos homens”.283 Em Romanos 1:19 Paulo “se esforça por demonstrar que a 

manifestação da ira de Deus não cai sobre os gentios separada do conhecimento do 

verdadeiro Deus, de maneira que eles não têm escusa alguma”.284 O homem torna-

se “indesculpável” e este é o fundamento do problema do pecado entre os gentios, a 

revelação recebida por eles faz com que a divindade seja “claramente reconhecida” 

(Rm 1:20) e este reconhecimento pleno implica no juízo final.285

5.2.1.3 O verbete φανερόω: 
Paulo usa φανερόω e ποκαλύπτωἀ  praticamente como sinônimos (compare Rm 

1:17 e 3:21)  e,  de maneira surpreendente,  na Segunda Carta aos Coríntios (nove 

vezes).286 Os versos que contém a palavra φανερός nas cartas de Paulo são: Romanos 

1:19; 3:21; 16:26; 1 Coríntios 4:5; 2 Coríntios 2:14; 3:3; 4:10; 5:10; 7:12; 11:6; Efésios 

5:13,14; Colossenses 1:26; 3:4; 4:4; 1 Timóteo 3:16; 2 Timóteo 1:10; Tito 1:3 e Hebreus 

9:8, 26. Entre estes os que têm implicação direta ou alusão a tempo e revelação são:

• 1 Coríntios 4:5: Portanto, nada julgueis antes do tempo (μ  πρ  καιρο  τι κρίνετεὴ ὸ ῦ ), 

até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas 

das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações (φανερώσει τ ςὰ  

βουλ ς τ ν καρδι νὰ ῶ ῶ ); e, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
283 Arthur HEADLAM e William SANDAY, A Critical and exegetical commentary on the Epistle of the  
Romans, 39.
284 RIDDERBOS, El pensamiento del apostol Pablo, 142.
285 Milton Dax Garcia VIANA, “Uma análise em contexto de Rm 1:21a” (Dissertação), 38.
286 P.G. MÜLLER, “Φανερόω”, Exegetical dictionary of the New Testament.
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• 2  Coríntios 5:10:  Porque importa  que todos nós compareçamos perante o  

tribunal  de  Cristo (το ς  γ ρ πάντας  μ ς  φανερωθ ναι  δε  μπροσθεν τοὺ ὰ ἡ ᾶ ῆ ῖ ἔ ῦ 

βήματος το  Χριστοῦ ῦ), para que cada um receba segundo o bem ou o mal que 

tiver feito por meio do corpo.

Entre os versos supracitados destaca-se Hebreus 9:26:

Ora,  neste  caso,  seria  necessário  que  ele  tivesse  sofrido  muitas 
vezes desde a fundação do mundo;  agora, porém, ao se cumprirem 
os  tempos,  se  manifestou  uma  vez  por  todas  (νυν  δ  παξ  πὶ ὲ ἅ ἐ ὶ 
συντελεί  τ ν α ώνων ε ς θέτησινᾳ ῶ ἰ ἰ ἀ ), para aniquilar, pelo sacrifício de 
si mesmo, o pecado.

Jesus apareceu no clímax da história para cancelar a força do pecado através 

de seu sacrifício. A antítese para “muitas vezes” (πολλάκις) que qualifica a ação do 

sumo-sacerdócio levítico “uma vez” ( παξἅ ), a ação sacerdotal de Cristo inaugurou a 

nova aliança e introduziu uma nova era.287

5.2.1.4 O verbete χρόνος: 

Os versos que contém a palavra  χρόνος nas cartas de Paulo são: Romanos 

7:1; 16:25; 1 Coríntios 7:39; 16:7; Gálatas 4:1, 4; 1 Tessalonicenses 5:1; 2 Timóteo 

1:9; Tito 1:2 e Hebreus 4:7; 5:12; 11:32. Entre estes os que têm implicação direta ou 

alusão à escatologia são:

• 1 Tessalonicenses 5:1-3:  Irmãos,  relativamente aos tempos e às épocas 

(περ  δ  τ ν χρόνων κα  τ ν καιρ νὶ ὲ ῶ ὶ ῶ ῶ ), não há necessidade de que eu vos 

escreva; pois vós mesmos estais inteirados com precisão de que o Dia do 

Senhor ( μέρα  κυρίουἡ ) vem  como  ladrão  de  noite.  Quando  andarem 

dizendo:  Paz  e  segurança,  eis  que  lhes  sobrevirá  repentina  destruição 

( φίσταται λεθρος), como vêm as dores de parto à que está para dar à luz;ἐ ὄ  

e de nenhum modo escaparão.288

287 William L. LANE,  Word Biblical commentary: Hebrews 9-13  (Word Biblical commentary), 
v. 47, p. 249.
288 Os versos 2 e 3 são incluídos pela complementariedade indissociável contida neles para o sentido 
escatológico pleno do texto.
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Entre os versos supracitados destaca-se a perícope de Gálatas 4:4,5: “vindo, 
porém,  a plenitude do tempo (τ  πλήρωμα το  χρόνουὸ ῦ ),  Deus enviou seu Filho, 
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar ( ξαγοράσἐ ῃ) os que estavam sob 
a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos”.

É relevante a estrutura quiástica que envolve os dois versos mencionados:

A     Deus enviou seu Filho,

   B     nascido sob a lei,

   B´     para resgatar os que estavam sob a lei,

A´    a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.

O quiasma desta perícope descreve um acontecimento que alinhava passado, 

presente  e  futuro.  A  revelação  de  Jesus  Cristo  ligada  aos  eventos  finais  e  a 

redenção definitiva da humanidade, também está implícita nestes versos.289

5.2.1.5 O verbete καιρός:
Os versos que contém a palavra  καιρός nas cartas de Paulo são: Romanos 

3:26;  5:6;  8:18;  9:9;  11:5;  13:11;  1  Coríntios  4:5;  7:5,  29;  2  Coríntios  6:2;  8:14;  

Gálatas  4:10;  6:9,10;  Efésios  1:10;  2:12;  5:16;  6:18;  Colossenses  4:5;  1 

Tessalonicenses  2:17;  5:1;  2  Tessalonicenses  2:6;  1  Timóteo  2:6;  4:1;  6:15;  2 

Timóteo  3:1;  4:3,6;  Tito  1:3  e  Hebreus  9:9;  11:11,15.  Entre  esses,  os  que  têm 

implicação direta ou alusão a tempo e revelação são:

• Romanos 13:11: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo (ε δότες τ νἰ ὸ  

καιρόν):  já é hora de vos despertardes do sono; porque a nossa salvação 

está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos.

• 1 Coríntios 4:5: Portanto, nada julgueis antes do tempo ( στε μ  πρ  καιρο  τιὥ ὴ ὸ ῦ  

κρίνετε), até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as 

coisas  ocultas  das  trevas,  mas  também  manifestará  os  desígnios  dos 

corações; e, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.

• 1 Coríntios  7:29: Isto,  porém, vos digo,  irmãos:  o tempo se abrevia (  καιρ ςὁ ὸ  

συνεσταλμένος); o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem;

289 Richard N. LONGENNECKER, Word Biblical commentary: Galatians. (Word Biblical commentary), 
v. 41, p. 166.



86

• Efésios 1:10:  de fazer  convergir  nele,  na dispensação da plenitude dos  
tempos  (ε ς  ο κονομίαν  το  πληρώματος  τ ν  καιρ νἰ ἰ ῦ ῶ ῶ ),  todas  as  coisas, 
tanto as do céu como as da terra.

• 2 Tessalonicenses 2:6: E, agora, sabeis o que o detém,  para que ele seja  
revelado  somente  em ocasião  própria (ε ς  τ  ποκαλυφθ ναι  α τ ν  ν  τἰ ὸ ἀ ῆ ὐ ὸ ἐ ῷ 
αυτο  καιρἑ ῦ ῷ);

• 1 Timóteo 4:1: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos 
( στέροις  καιρο ςὑ ῖ ),  alguns  apostatarão  da  fé,  por  obedecerem  a  espíritos 
enganadores e a ensinos de demônios;

• 1 Timóteo 6:14,15: que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até à 
manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo; a qual, em suas épocas 
determinadas ( ν καιρο ς δίοιςἣ ῖ ἰ ), há de ser revelada pelo bendito e único 
Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores.

Entre os versos supracitados destaca-se 2 Timóteo 3:1: “Sabe, porém, isto: 
nos últimos dias ( ν σχάταις μέραιςἐ ἐ ἡ ), sobrevirão tempos difíceis (καιρο  χαλεποίὶ )”.

É  possível  achar  um  esboço  claro  da  escatologia  paulina  nas  epístolas 
pastorais.  Paulo via a apostasia de seu tempo como um prenúncio do fim290 e o 
termo “últimos dias” soa como se estivesse sendo aplicado especialmente para os 
últimos dias desta era, antes da Segunda Vinda.291

5.2.1.6 O verbete σχατοςἔ :

O uso geral deste termo converge para algo que está por ultimo no tempo, no 
espaço ou no campo material. O termo adquire grande importância teológica em I 
Co 15:8, por implicar na revelação de Jesus Cristo para Paulo.292

Os versos que contém a palavra σχατοςἔ  nas cartas de Paulo são: 1 Co 4:9; 
15:8, 26, 45, 52; 2 Tm 3:1 e Hb 1:2.  Entre estes os que têm implicação direta ou 
alusão a tempo e revelação são:

• 1 Corínitos 15:26: O último inimigo ( σχατος χθρ ςἔ ἐ ὸ ) a ser destruído é a morte.

• 2  Tm  3:1 Sabe,  porém,  isto:  nos  últimos  dias ( ν  σχάταις  μέραιςἐ ἐ ἡ ), 

sobrevirão tempos difíceis,
290 Thomas LEA e Hayne P. GRIFFIN, 1, 2 Timothy, Titus (The New American Commentary), v. 34, p. 49.
291 Ibidem, v. 34, p. 223.
292 Gerhard KITTEL, “ σχατος”, org. Gerhard Kittel, Geoffrey William Bromiley, e Gerhard Friedrich,ἔ  
Theological dictionary of the New Testament, v. 2, p. 697.
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Entre  os  versos  supracitados  destaca-se  1  Coríntios  15:52:  num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da  última trombeta ( σχάτἐ ῃ 
σάλπιγγι).  A  trombeta  soará,  os  mortos  ressuscitarão  incorruptíveis,  e  nós 
seremos transformados.

Nesta perícope, a transição da mortalidade para a imortalidade não segue um 
longo processo mas acontece instantaneamente e de maneira definitiva. O começo 
do verso traz a expressão: ν τόμ , ν ιπ  φθαλμοἐ ἀ ῳ ἐ ῥ ῇ ὀ ῦ, um conjunto de palavras que 
não  tem  equivalente  nem  no  Novo  Testamento,  nem  na  Septuaginta. 
Subsequentemente,  a  expressão  ν  τ  σχάτ  σάλπιγγιἐ ῇ ἐ ῃ  traz  uma  linguagem 
simbólica coerente com o conceito apocalíptico de tempo.293

Em  suma,  a  escatologia  representada  através  de  palavras  e  expressões 
ligados  ao  tempo e  à  revelação  está  no  cerne  da  teologia  paulina.  A produção 
literária de Paulo é indissociável do senso escatológico de urgência e a influência 
missiológica deste fator é comprovada por uma análise transversal mais detida.

5.3 Tempo e revelação na literatura joanina

A  iminência  do  tempo,  intimamente  ligada  ao  fator  juízo,  atravessa  o 
evangelho de João e também caracteriza o livro de Apocalipse. A “hora iminente” 
como nota tônica cristaliza-se no Apocalipse através de expressões como “as coisas 
que em breve devem acontecer” (Ap 1:1; 22:6), “o tempo está próximo” (Ap 1:3; 
22:10), “a hora, e dia, e mês, e ano” (Ap 9:15), “o tempo determinado” (Ap 11:18) e 
“é chegada a hora” (Ap 14:7). 

No evangelho de João, este mesmo sobrevir impendente reflete-se através de 
sentenças como: “não é chegada a minha hora” (Jo 2:4),  “a hora vem” (Jo 4:21; 
5:28), “a hora vem, e agora é” (Jo 4:23; 5 25), “não é chegado o meu tempo, mas o  
vosso tempo sempre está pronto” (Jo 7:6), “o meu tempo não está cumprido” (Jo 
7:8), “ainda não era chegada a sua hora” (Jo 8:20), “é chegada a hora” (Jo 12:23), 
“para isto vim a esta hora” (Jo 12:27), “já era chegada a sua hora” (Jo 13:1), “vem 
mesmo a hora” (Jo 16:2), “quando chegar aquela hora” (Jo 16:4), “é chegada a sua 
hora” (Jo 16:21), “chega a hora, e já se aproxima” (Jo 16:32).294

293 Archibald ROBERTSON e Alfred PLUMMER, A critical and exegetical commentary on the First  
Epistle of St. Paul to the Corinthians, 377.
294 Em I Jo 2:18, “a última hora”, também contém em si o conceito joanino de um momento decisivo.  
“A hora iminente” também é salientada em outros livros do Novo Testamento, mas não como uma 
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O clímax parentético destas declarações é a afirmação decisiva de Jesus: 

“Está consumado”, de desdobramentos escatológicos, que tem seu eco na “grande 

voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está!” (Ap 16:17). Neste sentido, 

as construções frasais  intercalam-se através desta constante temática joanina,  e 

assim, há uma intersecção entre “as terras, que já estão brancas para a ceifa” (Jo 

4:35) e “a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu!” (Ap 14:15).

A Criação e a Nova Criação,  na redenção final,  também refletem unidade 

entre o livro de João e o Apocalipse. O quarto evangelho começa com a formação 

de “todas as coisas” (πάντα ...  γέγονεν) e o último livro termina com a restauraçãoὃ  

universal, novamente “tudo está feito” (καιν  ποι  πάντα ... γέγοναν).ὰ ῶ 295

5.3.1 Tempo e revelação no Livro de Apocalise
O livro de Apocalipse possui  várias expressões e perícopes que sintetizam 

tanto o fator tempo como o fator revelação e, como explanado ao longo desse estudo, 

essas são peças de um quebra-cabeças que converge para o grande evento, não só 

desse livro mais de todas as Escrituras: a segunda vinda de Jesus. Alguns exemplos 

nesse sentido são:

• A característica modelar do prólogo de Apocalipse, que parece estabelecer um 

padrão para o livro, sendo que, em várias ocasiões, o manuscrito é delineado por 

admoestações, sob a tensão do juízo que irá ocorrer após uma revelação. Assim, 

como  na  mensagem  apresentada  sobre  as  coisas  que  “em  breve  devem 

acontecer” (Ap 1:1), que necessita ser entendida “pois o tempo está próximo” (Ap 

1:3),  no  decorrer  do  livro,  algumas  advertências  partem  de  convites  ao 

arrependimento acompanhadas da cláusula: “senão, venho a ti” ou, “senão venho 

a ti, sem demora” (Ap 2:5,16), outras realçam a necessidade de perseverança: 

“Conservai o que tendes, até que eu venha” (Ap 2:25). “Venho sem demora. 

Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa” (Ap 3:11). “Eis que 

venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas 

vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha” (Ap 16:15). Existem 

pauta constante, da maneira como se vê no livro de Apocalipse e no evangelho de João (cf. Mt 24:36, 
44, 50; 25:13; 26:45; Mc 13:32; 14:35, 41; Lc 12:40; Lc 21:8; 22:53; Rom 13:11) 
295 Jo 1:3; Ap 21:5,6.
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também  advertências  implícitas  no futuro  revelado  que  está  ligado  ao  juízo 

condenatório sobre os que rejeitam a revelação (Ap 6:1;  19:11) e as últimas 

mensagens de advertência estão, da mesma forma, ligadas à iminência do tempo 

(Ap 14:7). Ainda nesse sentido, o epílogo olha para o prólogo como a um espelho, 

reforçando no final do livro a iminência enfatizada no início (Ap 22:7,10,12,20). Em 

suma, a tensão dos eventos supracitados converge de maneira geral  para o 

momento da volta de Jesus como o clímax da profecia apocalíptica.

• A combinação de palavras ρχομαι ταχύ –  ἔ venho rapidamente. Sendo essa 

junção de termos exclusiva para o livro de Apocalipse, quando comparado a 

todo  o  Novo  Testamento,  denotando  claramente  a  Parousia no  contexto 

específico de Apocalipse 22.296 

• A expressão “grande voz” (φων ν μεγάληνὴ ), que aparece pela primeira vez 

no verso 1:10 do livro de Apocalipse, irá entrecortar partes pontuais do livro, 

geralmente  ligadas  a  juízo  de  condenação  ou  salvação,  sendo  um 

acompanhamento enfático para grandes acontecimentos.297 

• A tipologia  do  Êxodo  contida  na  expressão  “não  se  arrependeram”  (Ap 

9:20,21),  que  está  na  perícope  da  sexta  trombeta,  sendo  essa  uma 

característica  distintiva,  quando  comparada  a  Apocalipse  16:10  e  11, 

demonstrando  um  endurecimento  de  coração  irreversível,  semelhante  à 

descrita  no  segundo  livro  da  Bíblia,  que  estará  presente  de  maneira 

destacada na execução das sete últimas pragas (Ap 15:16-21), no cântico de 

Moisés, atrelado à libertação do povo, de Deus e também em outras partes 

do livro de Apocalipse.298 

• A perícope do capítulo 13, que reflete uma tensão centrípeta  promovida pelo 

dragão numa contrafação à adoração a Deus. Permanece em alto-relevo no 

transcurso dessa subseção  o  simulacro  de Satanás,  que  constantemente 

arremete a figuras e situações do Antigo Testamento. O fogo desce do céu e 

296 Cf.  Ap  2:16;  3:11;  22:7,12,20.  Uma  expressão  similar,  no  sentido  de  alguém  que  se  aproxima 
rapidamente, é τάχει φερόμενος, encontrada na versão grega de Dn 9:21, apesar da expressão hebraica ףzעÔמ 
 equivalente ao mesmo texto, ser de difícil interpretação. O dilema está em decidir se o verbo é derivado ,בxיעzף
de עוף- voar – ou de ע|ףzי – estar cansado. Ver: “Daniel 9:21”, NET Bible, disponível em http://net.bible.org/#!
bible/Daniel+9:21. Acessado: 28 de outubro 2011.
297 Cf. Ap 1:10; 5:2, 12; 6:10; 7:2, 10; 8:13; 11:12; 12:10; 14: 7, 9, 15, 18; 16:1, 17; 18:2; 19:1, 17;  
21:3. 
298 Cf. Ex 4:21; 7:3,13,22; 8:15; 9:12,35; 10:20,27; 11:10; 14: 4,8,17. 
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é comunicado fôlego a uma imagem da besta (Ap 13:13,15), o que parece 

aludir a 1Reis 18:38, onde o fogo desce do céu sobre o holocausto e o que 

se segue é a adoração da parte do povo, e Gênesis 1:26,27 e 2:7, onde 

Deus  comunica  fôlego  ao  homem,  dando-lhe  a  vida.  As  bestas  são 

semelhantes na forma e no conceito às que são apresentadas em Daniel 7 e 

8, e a primeira besta (Ap 13:6) traz em uma almalgamação as características 

dos quatro animais de Daniel 7:3-7. Há também uma justaposição entre o 

proclamar arrogante e blasfemo da primeira besta durante quarenta e dois 

meses,  nos  quais  o  povo  de  Deus  é  oprimido  (Ap  13:5-7)  e  o  “chifre 

[proveniente do quarto animal] que tinha olhos e uma boca que falava com 

insolência” e que “fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles” (Dn 

7:20,21) “por um tempo, dois tempos e metade de um tempo” (Dn 7:25). A 

adoração universal, sob a coação do dragão, coordenando a segunda besta 

para que mate aqueles que não adoram a imagem da primeira, cujo número 

é seiscentos e sessenta e seis (Ap 13:15-18), aparenta ecoar a imposição, 

sob risco de pena capital para os contraventores, da adoração da imagem 

babilônica de sessenta côvados por seis em Daniel 3. 

• A perícope do capítulo 20 que,como já citado na parte do estudo referente ao 

esboço  do  livro,  é  o  capítulo  do  afunilamento  do  juízo.  Sob o prisma da 

resolução prática, no que tange ao trato divino para como a morte, este é o 

capítulo mais importante das Escrituras. No contexto da grande batalha travada 

entre Cristo e Satanás, a morte é apresentada como “o último inimigo a ser 

derrotado” (I Co 15:26) e em Apocalipse 20:14 ela é finalmente subvertida. Nesse 

mesmo sentido, o mentor da morte, “o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, 

Satanás”, abre Apocalipse 20 como um prisioneiro,  e, depois de mil  anos, é 

lançado em um lago de fogo (Ap 20:10). Ainda é importante ressaltar que o 

arcabouço léxico de Apocalipse 20 se destaca,  quando comparado a outros 

textos da Bíblia, pela série de termos e expressões concernentes ao tema da 

morte que o capítulo contém. Veja os exemplos: “Vi ... as almas dos decapitados 

(v.4); Os restantes dos mortos não reviveram ... Esta é a primeira ressurreição 

(v.5); Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; 

sobre esses a segunda morte não tem autoridade (v.6); ... desceu, porém, fogo 
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do céu e os consumiu (v.9); Vi também os mortos, os grandes e os pequenos ... 

os mortos foram julgados (v.12); Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte 

e o além entregaram os mortos que neles havia (v.13); Então, a morte e o inferno 

foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte (v.14)”.

• O verso de Apocalipse 22:10, onde a ordem é dada a João para não selar as 
palavras da profecia, que é a antítese que complementa Daniel 12:4, onde a 
ordem é diametralmente oposta. “No Apocalipse todos os livros da Bíblia se 
encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma 
profecia; o outro uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a 
porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias”.299 

5.4 Conclusão Parcial

Em suma,  tempo e  revelação  estão  no  cerne  do  livro  de  Apocalipse,  como 
instrumentalizadores da parousia, e a elasticidade temporal, vinculada à decodificação da 
mensagem do manuscrito, parece estar contida em Apocalipse 1:3, isso se deve em 
parte ao ciclo contextual das Escrituras, mas também à própria estrutura interna do livro 
de Apocalipse. “O tempo está próximo”, mas os anjos permanecem “em pé nos quatro 
cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra” (Ap 7:1) até que sejam 
selados na fronte os servos de Deus (cf. Ap 7:3), e, para que eles sejam selados, é 
necessário que a mensagem seja proclamada (cf. Ap 10:11).

299 Ellen Gould WHITE, The acts of the apostles: in the proclamation of the Gospel of Jesus Christ, 585. 
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Capítulo 6. Conclusão

O  desenvolvimento  exegético  dessa  pesquisa  apresentou  factualmente  a 

relação entre tempo e revelação sob o desdobramento cognitivo, como modulador 

da brevidade ou elasticidade cronológica que conduz ao momento decisivo (καιρός), 

que é a segunda vinda de Cristo.

Como  resultado  desse  estudo,  consideráveis  são  as  indicativas  de  uma 

ligação condicional de tempo à pregação e recepção da mensagem, conforme Ap 

1:3. No contexto escriturísitco, Gênesis 19:14,24,25; Habacuque 2:2 e 3; Jonas 3:4-

10 (ligado a Na 3:11-19); Mateus 24:14;  2 Pedro 3:3-10 e Romanos 10:13-17, aludem 

à necessidade querigmática como fator decisivo para a compressão ou elasticidade 

cronológica. E, no próprio livro de Apocalipse, essa necessidade é apresentada sob os 

versos de Apocalipse 7:1 e 10:11.

Em suma e sob a égide contextual de  Apocalipse 1:3, conclui-se que  ouvir 

( κούωἀ ) a palavra de Deus, ou não dar ouvidos, implica em juízo ou salvação. A 

mensagem precisa ser conservada (τηρέω) no coração daquele que crê em Cristo. E 

a leitura pública ( ναγινώσκωἀ ) é o instrumentalizador para que, após a compreensão 

do que foi dito, chegue o momento decisivo (καιρ ς γγύςὸ ἐ ). 
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