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The book of Revelation opens with an 
injunction to us to understand the 
instruction that it contains. "Blessed is he 
that readeth, and they that hear the words 
of this prophecy," God declares, "and 
keep those things which are written 
therein: for the time is at hand." When we 
as a people understand what this book 
means to us, there will be seen among us 
a great revival. 

Ellen White 



Resumo 

 

A medição do templo em Apocalipse 11:1-2 tem sido entendida de várias maneiras 
segundo as diferentes perspectivas interpretativas. Uma das principais chaves no 
entendimento tanto deste texto quanto do Apocalipse como um todo, é a alusão ao 
Antigo Testamento por trás da passagem. Frequentemente têm sido atribuídos dois 
panos de fundo do Antigo Testamento para tal imagem, no entanto esse estudo visa 
esclarecerá que tal conexão não é legitima na sua totalidade, mas que existe um pano 
de fundo danielico na medição do templo. Assim mesmo, a identidade das diferentes 
partes do texto será vista na pesquisa propondo que a medição do templo em Ap. 
11:1-2 está apontando para o kerygma que o povo de Deus terá na expectativa 
escatológica de João: um julgamento escatológico (do tipo Yom Kippur) que será 
dirigido tanto ao templo celestial quanto ao povo de Deus. 

Palavras chave: templo, julgamento, pano de fundo, Daniel, Apocalipse. 

  



Abstract 

 

The Measuring of the Temple in Revelation 11: 1-2 has been understood in 
different ways according to the different interpretive perspectives. One of the main keys 
to understanding both this text and the Apocalypse as a whole is the allusion to the 
Old Testament behind this passage. Often it has been attached two Old Testament 
backgrounds for the image; however, this study aims to clarify that such connection is 
not legitimate in its entirety, but there is a danielic background in that Measuring of the 
temple. Also, the identity of the different parts of the text will be seen in the research 
proposing that the Measuring of the temple in Revelation 11: 1-2 is pointing to the 
kerygma that God's people will have in John’s eschatological expectation: an 
eschatological judgment (of Yom Kippur kind) addressed both the heavenly temple as 
the people of God. 

Keywords: temple, judgment, background, Daniel, Revelation.  
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1. Introdução 

 

O Apocalipse de João foi um livro escrito provavelmente por volta do ano 95 d.C., 

enquanto Domiciano era o imperador de Roma (LADD, 1986, p. 9; HENDRIKSEN, 

2005, p. 14; OSBORNE, 2014, p. 11). 1 Como afirmado no próprio livro, o lugar de 

escrita foi a Ilha de Patmos, no mar Egeu, por um autor que se identifica como João 

(Ap. 1:1, 4, 9) o qual, segundo a tradição cristã e autores da Igreja Patrística como 

Justino Mártir, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alexandria, entre 

outros, corresponde a João o Apóstolo, também identificado como o escritor do Quarto 

Evangelho (STEFANOVIC, 2009, p. 2; CHILTON, 1987, p. 15; KISTEMAKER, 2004, 

p. 34-35).  

Aparentemente, João se encontrava preso em Patmos por causa do Evangelho 

(VELOSO, 1999, p. 11; MAXWELL, 2012, p. 54; PAULIEN, 2004, p. 10). E de fato o 

livro parece refletir tanto problemas externos que já haviam acontecido, como também 

a tensão de uma tribulação iminente (Ap. 1:9; 2:2, 9-10, 13) e da mesma forma 

existiam tensões internas (2:4-6, 14-15, 20-24; 3:9-10, 15-17). Beale (1999, p. 28-30) 

propõe que esses problemas internos talvez fossem originados em parte pela 

leviandade com que alguns cristãos adoravam diversos deuses patrões dos grêmios 

locais e não consideravam que isso fosse algo contrário à fé, assim também à 

influência dos falsos mestres que contrariavam os ensinos apostólicos e ensinavam à 

grei a contemporizar com a cultura pagã local. (1999, p. 28-30). Similarmente, uma 

tensão crescente com os judeus também parecia estar afetando à igreja (BEALE, 

1999, p. 30-31). 

O estudo do Apocalipse requer interpretações, as quais nunca são completamente 

iguais entre os autores. Tais divergências tem dado lugar a várias posições com 

respeito à estrutura, interpretações, e alcances do livro.2  

Ao mesmo tempo existem diferentes particularidades no livro, que podem ajudar 

a sua melhor compreensão e interpretação. Dentre elas se destacam: a) seu conteúdo 

está escrito quase na sua totalidade em símbolos (STRAND, 1976, p. 25-31; FEE, 

                                                             
1 Alguns destes pontos introdutórios serão tratados com maior detalhe na seções de Autoria e Data. 
2 Uma útil dissertação sobre estas divergências e abordagens na interpretação historicista-adventista 
do Apocalipse é tratada por Quispe (2013) que utiliza as interpretações das sete trombetas e Ap. 12 
para exemplificar as 3 ênfases (histórica, teológica e exegética) que ele identifica nas abordagens 
historicistas-adventistas ao Apocalipse. Para o estudo da interpretação das diferentes escolas 
interpretativas, uma introdução eficaz pode ser encontrada no comentário paralelo de Gregg (1997) 
onde coloca as interpretação espiritualizadora, futurista, preterista e historicista. 



STUART, p. 221-223) b) sua escrita foi feita num grego Koiné rudimentar (AUNE, 

2002a, p. iv; MCDONALD, 2013, p. 371; GONZALEZ, 1995, p. 42), c) está também 

cheia de alusões a outros textos, eventos e símbolos de outras partes da Bíblia, 

principalmente do Antigo Testamento, embora nunca faz citações diretas de nenhuma 

parte dele (CHARLES, 1920, p. lxvi; PAULIEN, 2009, p. 26; REYNOLDS, 1994, p. 

25)3, d) Existe um evidente motif do Santuário e seus serviços no livro, ao ponto que 

“se torna irracional considerar interpretar o livro deixando a um lado a centralidade do 

tema do Santuário” (REYNOLDS, 2000, p. 272, tradução livre.)4 

O capítulo 11:1-2 do livro de Apocalipse, o qual é o foco deste trabalho está 

inserido dentro do bloco conhecido como as sete trombetas, que começa no capítulo 

8:6 e conclui no 11:15. Sendo mais específicos, os versículos 1 e 2 do capítulo 11 

estão dentro da sexta trombeta, cuja descrição vai desde o 9:13 até o 11:13. A sexta 

trombeta descreve um grande número de acontecimentos, desde cavaleiros invadindo 

a terra e aos homens os punir pela sua infidelidade (9:16-21), passando pela visão do 

anjo e o pequeno rolo até chegar ao capítulo 11 que descreve a medição do Templo 

de Deus, com a exceção do pátio que foi dado aos gentios por 42 meses (1-2) e o 

relato das duas testemunhas (3-13).  

Existem variadas interpretações para o significado de Ap. 11:1-2, ao mesmo 

tempo devido à natureza do texto do Apocalipse e suas constantes alusões ao AT têm 

sido propostos para este texto principalmente dois backgrounds veterotestamentários, 

ou seja os textos do AT, os eventos históricos ou o pano de fundo que o autor 

possivelmente tinha em mente quando registrou esta determinada cena ou imagem 

no Apocalipse. Como será visto nas seções posteriores, esses backgrounds guiam à 

interpretação que Ap. 11:1-2 possui, dessa forma, o estudo atual discutirá os 

                                                             
3 Sobre este assunto existe amplo consenso do extenso uso que o autor do Apocalipse faz do AT. 
Swete (1907, p. cxxxv) afirma que há (no Apocalipse do NT de Wescott e Hort) 278 referências às 
escrituras judaicas, enquanto que Ford encontra 518 citações e alusões da mesma fonte (2008, p. 37), 
Beale afirma que são contabilizadas desde 394 até 1000 alusões ao AT no Apocalipse, no entanto 
algumas delas possuem apenas a categoria de ecos (2013, p. 55). Para Paulien no entanto, existem 
por volta de 2000 referências ao AT de algum ou outro tipo no Apocalipse, e 80-85% da sua simbologia 
deve ser entendida à luz das escrituras hebraicas (2009, p. 136), mas é enfático em dizer que o 
Apocalipse nunca cita diretamente o AT (2009, p. 138). De qualquer forma a noção de que o Apocalipse 
é completamente permeado pelo AT (por sobre os todos os outros livros do NT) é compartilhada por 
vários, senão a maioria dos autores (cf. BAUCKHAM, 1993b, p. 18-22; MARSHALL, et al, 2002, p. 317-
319; BEALE, MCDONOUGH, 2007, p. 1081; CARSON, MOO, 2005, p. 712; MOYISE, 2001, p. 117; 
WILDER, et al, 2007, p. 275-276). Segundo Charles (1920, p. lxvi) João traduz suas alusões 
diretamente de um texto do AT hebraico ou aramaico, nunca cita de nenhuma versão grega, contudo 
parece ter sido influenciado de certa forma por alguma dessas versões gregas. 
4  […] make it unreasonable to consider interpreting the book apart from the centrality of the Sanctuary 
theme. Ver também Strand, 1987b, p. 267-288; Davidson, 1992, p. 99-130; Paulien, 1995, p. 245-264. 



diferentes backgrounds ou panos de fundo para o texto e em base a eles será proposta 

a interpretação. 

1.1. Problemática da pesquisa 

 

Qual é o background mais provável para o texto de Ap. 11:1-2 e em base a tal 

pano de fundo, como deve ser entendida a medição do templo em Ap. 11:1-2? 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar o texto de Apocalipse 11:1-2, avaliando e considerando o próprio texto e 

as diferentes propostas a fim de procurar compreender o seu significado. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Fazer um estudo exegético do texto de Apocalipse 11:1-2 mediante: 

 Contextualização do livro de Apocalipse. 

 Contextualização da perícope maior (Ap. 10:1-11:14). 

 Tradução do texto de Apocalipse 11:1-2; 

 Análise dos possíveis backgrounds atribuídos ao texto. 

 Análise, em base ao significado do templo, o significado do restante dos 

elementos contidos no texto; 

 Estudar o texto de acordo com seu contexto imediato e seu significado 

no livro de Apocalipse; 

b) Pesquisar as diferentes propostas e posições sobre o significado do trecho 

escolhido como um tudo, sua relação com o contexto em que está inserido. 

 

1.3. Justificativa 

 



Apocalipse 11:1-2 juntamente com todo o capítulo 11 possui uma dificuldade que 

têm sido reconhecida pelos scholars, os quais têm chegado a afirmar que este é um 

dos textos mais difíceis do Apocalipse5  

Os Ben-Daniel confirmam a complexidade de Apocalipse 11:1-2 (2003, p. 84, 

tradução livre):  

 

Maioria dos comentaristas concorda que esta passagem introduz a 
uma das mais escuras partes de todo o Apocalipse. Portanto existe 
pouca concordância sobre seu significado, e pelo menos cinco 
diferentes modos de interpretação têm sido propostos.6 

 

Da mesma forma, este trabalho também visa contribuir numa seção do livro do 

Apocalipse que não tem recebido a atenção que outras partes tiveram. Ap. 11:1-2, por 

ser considerado uma pequena unidade rodeada de duas maiores (10:1-11 e 11:3-14) 

respectivamente, é frequentemente absorvida em comentários pelo relato das duas 

testemunhas em Ap. 11:3-14 e não é frequentemente tratada nos volumes de revistas 

teológicas. 

Ao mesmo tempo, este texto possui uma importância adicional considerando que 

a referência ao templo contida no texto têm servido de base para estabelecer uma 

data antiga para o livro de Apocalipse, pois se o templo aqui é interpretado como o 

templo de Jerusalém e é mencionado como estando ainda em pé, logicamente o 

Apocalipse deve ter sido escrito antes da destruição de Jerusalém (70 d.C.)7.  

Finalmente dentre as posturas mencionadas pelos comentaristas não 

historicistas para entender este texto não existe nenhuma menção a alguma 

interpretação que possa ser encontrada no historicismo moderno. Desta forma a 

presente monografia procura propor uma interpretação historicista para este texto. 

 

1.4. Metodologia e pressuposições 

 

                                                             
5 Dentre eles Stefanovic (2009, p. 343); Walvoord (2008, p. 175); Mounce (1997, p. 211); Paulien (2014, 
p. 1-2); Morris (1987, p. 140); Stevenson (1999, p. 306); Price (1993, p. 590); Jauhiainen (2002, p. 507); 
Beagley (1987, p. 59). 
6 Most commentators agree that this passage introduces one of the most obscure parts of the whole of 
the Apocalypse. There is therefore little agreement about its significance, and at least five different 
modes of interpretation have been proposed. 
7 Vários scholars têm percebido o amplo uso deste texto para argumentar uma data precoce para o 
Apocalipse dentre eles Hitchcock (2007, p. 219). Briggs (1996, p. 39) afirma que a aparente existência 
do templo de Jerusalém em Ap. 11:1-2 é “uma caraterística suprema” em favor da argumentação para 
uma data pré 70.  



O desenvolvimento desta pesquisa sobre Apocalipse 11:1-2 começa com a 

suposição de que existe revelação divina e que a Bíblia na sua totalidade foi revelada 

e inspirada por Deus, como ela própria pretende ser (2 Tm. 3:15-17). Ela não veio 

produto da imaginação de homens, no entanto foi o próprio Espírito Santo quem 

inspirou os autores (2 Pe. 1:21). Porém como este último texto diz, foram homens os 

que a escreveram, sendo assim a Bíblia é entendida como um produto divino-humano 

(VAN BEMMELEN, 2011, p. 26). 

Desta maneira o pressuposto da revelação na Bíblia se encaixa no denominado 

método gramático-histórico, o qual interpreta a Bíblia como sendo autoritativa, 

suficiente para as necessidades do homem, e ao mesmo tempo, harmônica entre si 

(DAVIDSON, 2011, p. 108-109), sem esquecer que os escritores eram homens que 

viviam numa determinada época, num determinado lugar falando uma determinada 

língua, e com as limitações próprias de um ser humano (VAN BEMMELEN, 2011, p. 

40). 

Considerando que o tema do trabalho é sobre Apocalipse, é necessário 

também esclarecer alguns conceitos sobre os pressupostos da interpretação das 

profecias apocalípticas. Existem pelo menos quatro escolas de interpretação profética, 

as quais serão brevemente descritas a seguir:  

A) Preterista: declara que o livro de Apocalipse está dirigido aos cristãos na 

Ásia Menor no século I, ou no futuro imediato depois de João. Não há maior 

cumprimento profético ou escatológico. É a escola preferida dos que utilizam os 

métodos críticos liberais.  

B) Idealista: também chamada de espiritualizadora, assevera que não existe 

nenhum cumprimento histórico pontual no Apocalipse, no entanto a simbologia se 

refere maioritariamente a princípios atemporais aplicáveis aos crentes em qualquer 

momento da história.  

C) Futurista: transfere a maior parte dos cumprimentos proféticos para o futuro 

pouco antes da consumação final.  

D) Historicismo: afirma que o Apocalipse apresenta um esboço simbólico de 

profecias que vão se cumprindo sequencialmente ao longo da história, desde os 

tempo do visionário (século I d.C.) até o fim dos tempos, desta forma considera que 

muitos elementos já se cumpriram, mas tem ainda alguns para se cumprir no futuro.8 

                                                             
8 Para outras definições e perspectivas sobre as principais correntes interpretativas ver: Wilder et al 
(2007, p. 295-298); Paulien (2009, p. 16-17); Strand (1976, p. 11-16); Shedd (1985, p. 39-40); Beale 



Existem outros métodos além destes, mas aparentemente parecem ser variações 

dentro dos mesmos métodos citados, como por exemplo o futurismo eclético ou 

idealismo reformado defendido por alguns scholars (OSBORNE, 2014, p. 24-25; 

BEALE, 1999, p. 48-49).  

Por ser o método mais antigo como o comprova Froom (1947-1954), mas 

principalmente o método mais coerente com a revelação bíblica como pode ser 

entendido em base a textos como Dn. 2 e Dn. 7, o método historicista foi o método 

escolhido neste caso para analisar o cumprimento profético do simbolismo de 

Apocalipse 11:1-2. No entanto, nesta pesquisa também se aceitaram contribuições de 

autores que não seguem o método historicista.9 

O roteiro deste trabalho segue parcialmente a sugestão dada por Fee (2002, p. 8) 

analisando em primeiro lugar o contexto histórico da passagem apresentando o autor, 

a data e os destinatários do documento e se esses dados são relevantes para a 

compreensão do texto. Logo é seguido o roteiro de Vyhmeister (2009, p. 23-38) ao 

avançar no estudo do contexto geral e particular dentro do próprio livro de Apocalipse 

(variantes, estrutura, gênero literário, delimitações da perícope e do texto analisado) 

seguindo logo com uma tradução do texto desde o original (grego koiné).   

Sendo assim a disposição do trabalho será a seguinte: o segundo capítulo 

mostrará uma revisão bibliográfica de alguns dos autores consultados para esta 

pesquisa. Tendo em vista os alcances do trabalho, tal revisão de autores consistirá 

em uma lista cronológica de autores desde o século XIX até o presente, as quais 

estarão divididas pela respectiva escola interpretativa à qual se adere o determinado 

autor. 

O terceiro capítulo apresentará uma seção mais diversa onde se conjugarão 

diferentes questões gerais para introduzir o estudo mais específico de Ap. 11:1-2. 

Dentre elas, autoria, data, destinatários, gênero literário e a estrutura do livro de 

Apocalipse. Nesta última parte, se argumentará sobre a influência do santuário hebreu 

nela, além de introduzir brevemente o tema do santuário/templo no Apocalipse. Além 

                                                             
(1999, 44-49); Thomas (1992, p. 29-39) Osborne (2014, p. 20-25); Carson, Moo (2005, p. 719-721); 
Harrington (1993, p. 14-17); Desroisiers (2000, p. 30-37). 
9 Uma maior explanação sobre a superioridade do método historicista fugiria dos limites deste trabalho. 
Os Adventistas do Sétimo Día estão dentre os poucos que atualmente ainda utilizam mencionada 
escola interpretativa. No entanto existem diversas correntes dentro do adventismo que têm sido 
atraídas para outros métodos (PAULIEN, 2003b, p. 17-21). Mesmo assim, a IASD já definiu em várias 
ocasiões sua adesão ao historicismo (QOD, 1957, p. 237; HOLBROOK, 1992, p. 175-185; JOHNSON, 
2011, p. 883-885). Sugestões para aperfeiçoar a abordagem historicista tem sido feitas por Paulien 
(2003b, p. 15-43) e por Quispe (2013, p. 263-276). 



disso, nesta seção se encontra uma contextualização imediata do interlúdio (Ap. 10:1-

11:14) no qual se encontra Ap. 11:1-2 e como ele se encontra inter-relacionado com 

as partes que o circundam. Finalmente, o capítulo encerrará argumentando sobre as 

possíveis variantes textuais e as possíveis fontes por trás do texto. 

O capítulo quatro é um estudo e comparação dos vários panos de fundo (ou 

backgrounds) tanto de um possível sitz im leben da guerra judaico-romana do 66-70, 

quanto os panos de fundo do AT que têm sido propostos para Ap. 11:1-2, afim de 

compreender melhor a ideia por trás do texto. Aqui serão analisados brevemente 

alguns dos populares textos do AT atribuídos a Ap. 11:1-2 e também se apresentará 

uma proposta de um novo background para o texto. 

O capítulo cinco será a análise ao próprio texto, e será o principal capítulo da 

monografia, no qual haverá uma maior explanação daquilo que foi mencionado. Neste 

trabalho, primeiramente se apresentará uma nova proposta de tradução para Ap. 11:1-

2. Logo serão analisadas as principais entidades mencionadas no texto com especial 

ênfase na medição do templo em Ap. 11:1 e juntamente com ela uma nova proposta 

de interpretação. Nesta seção haverá maior quantidade de referências, fontes 

bibliográficas e notas explicativas. 

O capítulo seis mostrará como a imagem da medição do templo se conjuga com 

outros trechos do Apocalipse, os quais por motivos estruturais, léxicos e temáticos, se 

encontram em paralelo com a medição do templo em Ap. 11:1-2 e que ajudam a 

esclarecer alguns pontos dela. 

Finalmente o capítulo sete representa o sumário de todas as seções e a conclusão 

final do trabalho com especial ênfase nas novas propostas que a presente 

investigação sugere. 

  



2. Revisão Bibliográfica 

 

Como já foi dito, o assunto de Apocalipse 11:1-2 não recebe a atenção que outros 

tópicos ou seções do Apocalipse recebem. As posições a respeito irão variar de 

acordo com a escola ou perspectiva interpretativa da qual um determinado autor seja 

adepto, seja ela o historicismo, preterismo, futurismo ou idealismo. Assim também, a 

maneira como os diferentes autores abordam o texto bíblico em geral vai condicionar 

seu entendimento do Apocalipse 11:1-2 em particular, isto é, dependendo do método 

de interpretação da bíblia, seja este o gramático-histórico, crítico-histórico ou mesmo 

algum outro método, cada um deles com seus pressupostos estabelecidos que fazem 

uma diferença relevante na interpretação. 

Os escritos que são parte da descrição de fontes bibliográficas a seguir serão 

classificados por épocas em que foram produzidos, no entanto, pelos alcances desta 

pesquisa, somente serão considerados alguns escritos desde o século XIX em 

diante.10 

 

2.1. 1800-1900 

 

2.1.1. Preterista 

 

Um dos mais influentes comentários bíblicos surgidos durante os começos do 

século XIX foi o comentário do estudioso metodista Clarke (1760-1832) cuja 

abordagem na maior parte do seu comentário, embora não seja preterista, assinala 

que o templo em vista em Ap. 11:1-2 é o templo de Jerusalém (de Herodes) cuja 

medição simbolizaria o fim dele e dos seus sistemas rituais pela mão dos romanos 

(1999, p. Ap. 11:1). 

 

2.1.2. Idealista 

 

Alford (1810-1871), erudito britânico em sua magnum opus apresenta que o 

templo e o altar descritos em Ap. 11:1 representam a Igreja a qual é contada 

repetidamente ao longo do livro de Apocalipse. A igreja se encontra em contraste com 

                                                             
10  A ordem das obras e dos autores tenta seguir uma ordem cronológica em relação à primeira 
publicação da obra citada, não necessariamente é a edição que está sendo citada. 



o pátio exterior o qual não é medido, simbolizando os inimigos do povo de Deus (2010, 

p. 656-658). 

 

2.1.3. Historicista 

 

Conforme Boring (1989, p. 49) corretamente afirma, o método historicista era o 

mais difundido até o século XIX, desde o qual foi perdendo popularidade 

especialmente dentre os círculos mais acadêmicos. No entanto era amplamente 

seguido até os 1800s, por essa razão é que ocupa mais linhas na revisão bibliográfica 

deste período. 

O movimento interdenominacional millerita começado pelo pregador batista leigo 

William Miller (1782-1949) no ano de 1831 estava orientado ao estudo das profecias 

que indicavam o iminente retorno de Jesus Cristo, o qual, segundo ele, seria efetuado 

por volta do ano 1843. Para Miller (1833, p. 43-44) o templo de Ap. 11:1 significava a 

religião e os costumes judaicos que ao serem medidos foram cumpridos (ou abolidos), 

o pátio que não devia ser medido simbolizava a Igreja Cristã a qual não estava 

confinada aos rituais do templo e portanto não estava ainda abolida, e os 42 meses 

simbolizavam a opressão papal durante a Idade Média. Damsteegt (1977, p. 33) 

sumariza a visão de Miller dizendo que para ele o templo de Ap. 11:1 era visto em 

função de Daniel 8:13 no qual ele enxergava duas profanações do templo, em primeiro 

lugar as profanações literais ao templo de Jerusalém e os que adoravam nele (para 

Miller identificados com o santuário e o exército de Dn. 8:13) os quais foram 

pisoteados pelos pagãos desde o tempo de Daniel e logo a opressão pagã e papal do 

pátio exterior, do qual Miller acreditava ser a igreja cristã.  

No entanto, o próprio Damsteegt (1989, p. 10) apresenta que entre os mileritas, o 

templo descrito no Apocalipse 11:1 era interpretado de diferentes maneiras, contudo 

uma das interpretações que parece ter sido popular era considerar o templo como 

sendo a igreja. Um dos que tinha este ponto de vista era Litch (1809-1886), outro 

proeminente millerita, (1941, p. 126) quem outrora afirmava a mesma posição de Miller 

(1938, p. 160-161). Todavia, pelo menos nos seus últimos anos no movimento 

millerita, Litch concordava com Miller ao acreditar que os 42 meses se referiam à 

opressão papal na idade média (1941, p. 127). Desta maneira se conclui de que no 

movimento millerita, embora existissem pontos em comum, havia maior 

heterogeneidade com respeito à interpretação dos símbolos deste texto. 



Um dos mais famosos comentários historicistas é o de Barnes, quem entendia 

que o templo referido em Ap. 11:1 é a igreja e sua medição apontava à avaliação das 

suas caraterísticas e do seu caráter (1884-1885, p. 268-269). Barnes o aplica ao 

tempo da reforma, no qual o “papado” foi avaliado e não passou a prova como o 

verdadeiro povo de Deus finalizando com sua expulsão da graça de Deus (1884-1885, 

p. 271-273).  

Em 1867 Smith publicou a primeira edição do seu famoso comentário que se 

tornaria uma das obras clássicas do adventismo (QUISPE, 2013, p. 2-3). Esta obra foi 

durante muitos anos foi o principal livro sobre Apocalipse na Igreja Adventista 

(QUISPE, 2013, p. 65). Quispe, falando sobre a influência de Smith na interpretação 

profética da IASD (2013, p. 66, tradução livre) afirma que “os primeiros adventistas 

não fizeram muitas mudanças nas interpretações hermenêuticas das profecias de 

Smith”.11 Sendo assim a posição de Smith sobre as profecias foi considerada por 

várias décadas como a “posição oficial” da IASD. 

  Para Smith (1897, p. 529) o texto de Apocalipse 11:1-2 é uma continuação do 

cap. 10, onde a ordem de profetizar outra vez (10:11) é respondida no capítulo 11. O 

templo é um templo literal no Céu (ou Santuário celestial), os adoradores são a igreja 

de Deus, e a vara são os dez mandamentos da Lei de Deus. A medição do templo 

como um todo simboliza uma mensagem especial que é dada para a Igreja, é um 

chamado para o templo celestial e a posição que o Sumo Sacerdote antitípico se 

encontra fazendo lá. (1897, p. 530). O pátio é interpretado como sendo a terra e o 

pisoteamento do templo é entendida da mesma forma que seus predecessores 

milleritas (1897, p. 530-531).  Esta profecia e a do cap. 10, segundo Smith, se 

encontram intimamente relacionadas à terceira mensagem angélica de Ap. 14:9-12 

(1897, p. 531).  

Isto concorda com o consenso sobre o fato de que para os pioneiros adventistas, 

o texto de Ap. 11:1 provia uma das bases para sua doutrina do juízo investigativo pré-

advento e a terceira mensagem angélica (DAMSTEEGT, 1977, p. 218-219; TIMM, 

1995, p. 281-282). 

2.2. 1900-1975 

 

                                                             
11 Early Adventists did not make much change to Smith’s hermeneutical interpretations of prophecy. 



2.2.1. Preterista 

 

O preterismo começou ganhar apoio dentre os entre os eruditos críticos durante 

esse período. O estudioso posmilenialista Clark entendeu que a medição do templo 

em Ap. 11:1 estava claramente tratando da destruição do templo de Jerusalém, na 

qual os romanos estariam em operação ativa contra a cidade de Jerusalém por 42 

meses (1921, p. 73-74). Summers, numa mistura de abordagens preterista e idealista 

(1951, p. 161-163) preferiu considerar a medição do templo como a preservação e 

proteção da igreja diante das perseguições do império romano. O linguista britânico 

Swete (1835-1917) o entendia como a separação dos cristãos, representados pelo 

templo, dos judeus e suas sinagogas representados pelo pátio, conforme ao sitz im 

leben do livro (1907, p. 129-131). 

Outros eruditos preteristas da época como Charles (1920, p. 274), preferiam não 

utilizar tal método neste texto em vista de que consideravam que o texto de Ap. 11:1-

2 veio de uma fonte zelote anterior ao ano 70. Portanto, acrescentam uma 

interpretação espiritual ou escatológica para a medição do templo mais do que uma 

interpretação histórico-contemporânea. 

 

2.2.2. Idealista 

 

Para o erudito holandês, Hendriksen (1900-1982) a medição do templo, em base 

aos backgrounds do AT que utiliza (Ez. 40:5; 42:20; Zc. 2:1) simbolizaria uma ação 

profética que separa o que é santo do profano, para que o primeiro seja protegido 

(2005, p. 128). E aplicado a este texto, a medição simbolizaria a proteção e 

preservação da igreja cristã verdadeira (sem distinção de época), dos juízos que 

cairão sobre os ímpios. No entanto o pátio exterior apresentaria que há um grupo de 

cristãos que não são verdadeiros crentes, os quais cedem perante o mundo e suas 

ideias (representados pelos gentios), e acabam finalmente tomando conta deste grupo 

de falsos crentes (2005, p. 129-131). O período de quarenta e dois meses, na visão 

de Hendriksen, simbolizaria uma extensão de toda a dispensação evangélica (2005, 

p. 130). 

 

2.2.3. Futurista 

 



2.2.3.1. Futurista dispensacionalista 

 

Possivelmente o autor dispensacionalista mais influente do século anterior foi 

Walvoord (1910-2002). Em seu entendimento sobre as profecias ele combina sua 

visão dispensacionalista com uma posição futurista. Sobre este texto, nas suas 

próprias palavras afirma o seguinte (2002, p. 498): 

 

Nenhuma explicação é oferecida para essa ordem [a ordem de medir 
templo, altar e adoradores], mas seu simbolismo provavelmente 
aponta para o fato de o templo ser avaliado e achado em falta. Na 
Grande Tribulação, o santuário será profanado e os sacrifícios 
interrompidos, por causa da adoração ao líder mundial (Dn 9.27; 
12.11,12; Mt 24.15; 2 Ts 2.4; Ap 13.14,15). A medição do templo 
indicará a apostasia dos judeus e sua necessidade de reavivamento e 
restauração. 

Desta maneira para Walvoord, a medição do templo é o chamado ao 

arrependimento para o povo judeu e ao mesmo tempo indica que esse templo 

pertence a Deus num sentido especial (2008, p. 176). Para Walvoord o templo de 

Ap.11:1 é o templo de Jerusalém que será reconstruído no futuro e que será profanado 

por forças gentílicas por 42 meses literais (2008, p. 176-177). 

 

2.2.3.1. Futurista modificada 

 

Ladd (1911-1982) entendia a medição como representando preservação, no 

entanto, tendo em vista os símbolos cúlticos presentes no texto, além da diferenciação 

dos gentios, prefere identificar o templo relacionando-o com o povo judeu literal (a 

diferença de Osborne e outros que o identificam com a Igreja). Desta forma para Ladd, 

a medição do templo simboliza a preservação dos judeus fieis no tempo do fim (1986, 

p. 110-112). 12  Com respeito ao pátio exterior e a cidade, na visão de Ladd, 

representam o povo em sua totalidade, em contraste com o remanescente fiel 

representado pelo altar e os adoradores (1986, p. 113). O período de quarenta e dois 

meses é um período de tempo não exato onde o diabo exerce seu poder no mundo 

(1986, p. 114). 

                                                             
12 Alinhado com Ladd se encontra também Beckwith (1919, p. 595-599). 



2.2.4. Historicista 

 

Neste período, continuou o processo que começou a meados do século XIX que 

foi o progressivo abandono do historicismo por parte dos eruditos protestantes. 

Todavia, ainda restaram algumas obras da mencionada escola de interpretação. Uma 

obra destacada neste tempo foi a do erudito americano Thiele (1949, p. 188), quem 

no entanto apenas afirma que o texto de Ap. 11:1-2 merece cuidadosa investigação, 

mas implicitamente parece ser que ele segue a posição dos seu predecessor 

historicista Smith.  

O sétimo volume do SDABC que contém o comentário do Apocalipse foi publicado 

pela primeira vez em 1957 (QUISPE, 2013, p. 11). O SDABC segue a interpretação 

anterior deste texto ao afirmar que é uma continuação de Apocalipse 10, o pátio é a 

terra em contraste com o Santuário Celestial, a atenção dos crentes é dirigida agora 

para o ministério de Jesus no Santuário, etc (NICHOL, 1978b, p. 800-801), no entanto 

sugere novos insights ao afirmar que está medição deve ser entendida em base a Zc. 

2:2 como uma promessa de preservação e restauração, assim também afirma que 

indica um povo que estaria firme entre os terrores que precedem o clímax final 

(NICHOL, 1978b, p. 800). Também sugere que a expulsão do pátio exterior deva ser 

compreendida em primeiro lugar à luz do pátio dos gentios que estava no templo de 

Herodes onde aos gentios lhes era permitido entrar apenas num pátio exclusivo para 

eles (NICHOL, 1978b, p. 801). 

 

2.3. 1975- atualidade 

 

2.3.1. Preterista 

 

Assim como acontece com vários autores preteristas, para o estudioso americano 

Gentry (1950-) este texto está falando da destruição de Jerusalém (1998, p. 65-66). 

Gentry afirma que a medição do templo simboliza proteção, mas somente dos 

aspectos essenciais do culto a Deus, no entanto o pátio representaria os aspectos 

físicos (como o templo e a mesma cidade) as quais não seriam atingidas por esta 

proteção (1989, p. 174-175). A cidade santa seria a própria Jerusalém, a qual iria ser 

pisoteada por 42 meses literais os quais se estendem desde o ano 67 até o ano 70. 

O maior argumento de Gentry para uma aplicação literalista e contemporânea do texto 



é que na visão dele o texto parece depender de Lc. 21:24, o qual, segundo ele, está 

claramente apontando para a geração que ouviu tal oráculo dado por Jesús (1998, p. 

65-66). 

Uma posição diferente é defendida por Ford (1928-2015), quem baseada 

principalmente no entendimento da comunidade contemporânea de Qumran aplica o 

templo como apontando à comunidade fiel e sua medição simbolizaria a preservação 

deles do juízo vindouro (2008, p. 170-175). O pátio exterior é apontado por ela como 

representando os judeus apostatados (2008, p. 177). Para Ford, os quarenta e dois 

meses parecem se referir, num nível histórico, ao período em que o templo foi retido 

pelos zelotes no sitio de Jerusalém, o qual foi de 3 meses e meio (2008, p. 177).13 

Outros eruditos preteristas têm aplicado o texto a uma situação escatológica como 

Aune (2002b, p. 575-578, 585-586, 593-598, 603-610) quem embora reconhece que 

o texto reflete uma situação do primeiro século, parece enxergar uma situação 

escatológica nele. Similarmente, Yarbro Collins entende que uma vez que o texto não 

parece haver chegado a um cumprimento histórico pontual com a preservação da 

cidade de Jerusalém, foi espiritualizado ao apontar ao templo celestial que não podia 

ser profanado pelos gentios (2011, p. 857).  

 

2.3.2. Idealista 

 

Kistemaker apresenta uma visão próxima à do seu conterrâneo Hendriksen, no 

entanto sua argumentação é mais elaborada que a do último. Kistemaker entende que 

o principal proposito desta medição é separar a área santa da profana e protege-la da 

intromissão pagã (2004, p. 413-414). Assim como Hendriksen, Kistemaker aponta a 

este texto como mostrando a tensão entre mundo e igreja, na qual o templo simboliza 

a igreja em culto ao Deus trino (2000, p. 435, 438), e esta igreja ao ser “medida” seria 

protegida dos danos espirituais que podem ser causados a ela, sendo esta medição 

outra maneira de expressar o selamento que ocorre no cap. 7:1-8 (2004, p. 415). Não 

obstante essa proteção não atinge toda a igreja, onde os crentes que não fossem 

genuínos (simbolizado pelo pátio exterior) serão expulsos (2000, p. 436). Na visão de 

                                                             
13 Den Dulk (2008, p. 436-449) apresenta uma posição preterista um pouco mais afastada daquilo que 
tem sido mostrado. Ele interpreta a Ap. 11:1-2 como um retrato de teodiceia judia do século I, na qual 
Deus todo-poderoso permitiu a destruição de Jerusalém, para julgá-la pela sua impiedade, todavia, 
mesmo entregando a cidade aos gentios, ele ainda está no controle (2008, p. 436-437, 447-448). 



Kistemaker, os quarenta e dois meses são o período que se estende desde a 

ascensão de Cristo até seu retorno à terra (2004, p. 418), na qual o mundo é o inimigo 

da igreja e tenta profaná-la (2000, p. 438). 

Embora Beale separe sua interpretação da interpretação idealista clássica (1999, 

p. 558), seu entendimento do texto, a despeito de ser evidentemente mais elaborado 

do que os anteriores, não se distancia consideravelmente da visão de Hendriksen e 

Kistemaker. Grande parte da interpretação de Beale descansa sobre o pano de fundo 

de Ez. 40-48 (1999, p. 559; 2004, p. 315). Para ele a medição conota a presencia de 

Deus no meio da comunidade escatológica formada por judeus e gentios, a qual estará 

presente até o final da história (1999, p. 559). Para Beale a aplicação desta medição 

ao templo simboliza a proteção e preservação da comunidade celestial que mora na 

terra, do dano espiritual, a despeito do dano físico, ou seja conforme Beale argumenta 

vigorosamente, o templo se refere à igreja (1999, p. 561-563; 2004, p. 316-318, 331). 

Portanto segundo Beale (1999, p. 560) esta medição teria o mesmo significado do 

selamento de Ap. 7. Porém para ele, o pátio exterior não teria uma conotação 

negativa, no entanto, é outro símbolo para a igreja, simbolizando que os corpos físicos 

dos crentes individuais sim podem ser atingidos pelas perseguições dos incrédulos 

(2004, p. 314). A cidade santa, no ponto de vista de Beale seria outra metáfora para 

a igreja cristã onde se encontra a verdadeira habitação de Deus (1999, p. 568), desta 

forma, para Beale, todos os elementos descritos no texto com exceção dos gentios, 

passariam a ser aspectos complementários que simbolizam a comunidade de fieis 

(1999, p. 571). Finalmente para Beale, os quarenta e dois meses representam o 

período não literal que se inaugurou na ressurreição de Cristo e será consumado na 

sua vinda final, representando a continua tribulação do povo de Deus, que no entanto 

será preservado (1999, p. 565-568). 

2.3.3. Futurista 

 

2.3.3.1. Futurista dispensacionalista 

 

Thomas sustenta uma opinião similar à de Walvoord. Ele afirma que este templo, 

por causa do seu contraste com os gentios, somente pode referir-se a algo 

estritamente judeu, e portanto conclui que será um futuro templo em Jerusalém que 

existirá pouco antes do retorno de Jesus. O pátio é identificado por Thomas como 



sendo o lugar onde os gentios tomam posse e os 42 meses são um período literal no 

qual gentios literais contaminam e profanam o templo de Jerusalém (a qual é 

entendida como sendo a cidade santa), este período conhecido como o período da 

“grande tribulação” (1995, p. 82-86).14 

 

2.3.3.2. Futurista modificada 

 

Osborne é um dos expoentes deste ponto de vista profético. Para ele, o pano de 

fundo veterotestamentário deste texto se encontra em Ez. 40-42, por conseguinte ele 

conclui que o texto se refere à preservação espiritual (não física) da igreja cristã no 

futuro, diante das perseguições que haverá (2014, p. 462-464), e ao mesmo tempo 

uma antecipação da vitória final da igreja, por sua relação com a medição feita em Ap. 

21 (2014, p. 465). Ele também aponta que provavelmente o pátio externo e a cidade 

santa também representam a igreja, todavia, eles representariam o aspecto da 

perseguição que seria sofrida por ela (2014, p. 466). Os quarenta e dois meses, 

segundo Osborne, apontam para um período simbólico, citado repetidamente tanto 

em Daniel quanto Apocalipse, que representa um domínio limitado do anticristo que 

atribulará a Igreja no tempo do fim, e secundariamente, também representaria a 

perseguição da igreja de todas as épocas (2014, p. 477-478).15 

 

2.3.4. Historicista 

 

Este período é marcado pelo que aconteceu nos acampamentos adventistas em 

Glaciar View em 1980 onde a IASD rejeitou oficialmente vários pontos apresentados 

pelo teólogo Desmond Ford.16 Como resposta a sua crítica à doutrina adventista do 

                                                             
14 Uma posição similar é entendida por Hitchcock cujo artigo a despeito de ser intitulado como uma 
critica à visão preterista do templo ao mesmo tempo é uma defesa da posição dispensacionalista (2007, 
p. 219-236). Da mesma forma o entende Tan (2010, p. 120-121) e Ryrie (1996, p. 83-84). 
15 Outros eruditos que sustentam uma opinião similar são Mounce (1997, p. 211-215) e Morris (1987, 
p. 141-143). 
16 Em 1980, Ford foi convidado pelos líderes da IASD para uma reunião nos acampamentos adventistas 
de Glaciar View para expressar seus pontos de vista onde apresentou um paper de mais de 900 páginas 
(1980) cujos pontos em discordância com a IASD eram basicamente os seguintes: 1. Negação do Juízo 
Investigativo no Santuário Celestial (por ser mutuamente excludente com a justificação forense 
protestante), e a totalidade da tipologia do Santuário foi cumprida no ministério de Cristo na Terra. 2. 
Entendimento conflitante na expressão “além do véu” em Hebreus 6:19-20 3. Sua oposição à tradução 
do termo hebraico nisdaq por “purificar” em Dn 8:14. 4. Aplicação do princípio apotelesmático das 



Santuário e por consequência, à maneira como a IASD interpretava os livros de Daniel 

e Apocalipse se formou o DARCOM (1981-1992 cf. LESHER, HOLBROOK, 1992, p. 

451) que também respondia à crescente influência dentro da IASD de certas 

tendências de escolas de interpretação não adventistas (QUISPE, 2013, p. 15-16, 

208, 241-242). Não apenas se formou este comité mas também foram produzidos 

vários materiais sobre Apocalipse, Daniel e a doutrina do santuário com um cunho 

mais scholarly, e a interpretação de Ap. 11:1-2 não foi a exceção.  

Um dos primeiros a escrever sobre o texto em questão neste período foi Veloso, 

quem fez um estudo bastante acurado do Santuário/Templo no livro de Apocalipse. 

Veloso (1989, p. 183-186) afirma que a palavra ναὸs traduzida neste texto por templo 

se refere no Apocalipse, exclusivamente ao lugar santíssimo com as exceções dos 

caps. 3:12 e 21:22. Para ele a medição têm relação com uma obra de juízo no 

Santuário Celestial e aplicado ao templo têm o sentido de preservação, conforme Zc. 

2:2-13 e Ez. 40:3 (1989, p. 180). A exclusão do pátio para Veloso têm relação com 

que a obra de sacrifício relacionada ao pátio já fora feita por Jesus na cruz (1989, p. 

181). Em outra publicação ele acrescenta que o texto mostra uma tensão entre a obra 

do remanescente e a obra do mundo (1999, p. 166).  

Pouco depois de Glaciar View, Ford, publicou um comentário em dois volumes 

onde uma das suas chaves hermenêuticas (ou talvez a principal) é o princípio 

apotelesmático (1982a, p. 38)17. No texto de Ap. 11:1-2 consegue perceber diferentes 

panos de fundo como Daniel, Zacarias e Ezequiel e da mesma forma identifica o 

templo de Deus e a cidade santa com a igreja (1982b, p. 142). O pátio acabaria sendo 

o lugar onde se encontra o professo povo de Deus e o período de pisoteamento seria 

uma expressão simbólica de opressão que se estende entre os dois adventos (1982b, 

p. 147), todavia, a maior parte do comentário de Ford sobre este texto são citações 

diretas e longas de outros autores. 

Aparentemente o primeiro trabalho historicista que se foca direta e exclusivamente 

neste texto é o artigo de Strand, no qual ele propõe um novo pano de fundo 

veterotestamentário para este texto (1984, p. 317). Ele afirma que os tradicionais 

backgrounds aplicados a este texto (Zc. 2:1-5, Ez. 40:48) não conseguem dar conta 

                                                             
profecias. Estas propostas foram rejeitadas pelos delegados adventistas em Glaciar View. Ver: Ford 
(1980); Timm (2007, p. 79-81); Schwartz, Greenleaf, (2000, p. 633-634); Holbrook (1989, p. 217-224).  
17  O princípio apotelesmático de Ford indica que a natureza da profecia é passível de vários 
cumprimentos pois se baseia no axioma da moderna escola de filosofia da história que afirma que a 
mesma e seus fenômenos são de natureza cíclica conforme o próprio Ford assume (1982a, p. 114). 



em si mesmos do texto de Ap. 11:1-2 devido aos fortes contrastes entre eles (1984, 

p. 320-321). No entanto para Strand existe outra passagem no AT que consegue se 

adequar mais a este texto; os serviços do dia da Expiação conforme descritos em 

Levítico 16, pois nele se mencionam os três objetos da medição: Templo, altar e 

adoradores e na mesma ordem que se encontram em Ap. 11:1-2 e ao mesmo tempo 

têm o contexto de julgamento que a palavra “mede” sugere (1984, p. 322, 325). Este 

trabalho tem servido de base para desenvolvimentos posteriores. O DARCOM parece 

endossar a posição de Strand total ou parcialmente em vários artigos (DAVIDSON, 

1992, p. 114, 124; PAULIEN, 1992, p. 188-189; PAULSEN, 1992, p. 280-282). 

Outro livro que marcou um precedente na IASD foi o popular comentário de 

Maxwell (QUISPE, 2013, p. 75). Em seu comentário Maxwell afirma sobre a medição 

do templo basicamente o mesmo que Smith apresentou um século antes (2012, p. 

284). No entanto destaca seu foco maiormente no significado dos gentios e seu 

pisoteamento do Santuário que ele entende como sendo paralelo à obra dos chifres 

pequenos de Daniel 7 e 8 (2012, p. 312). Da mesma forma para ele, os gentios não 

são pagãos mas professos adoradores de Deus. Assim Maxwell entende a medição 

do templo e a exclusão do pátio como sendo uma distinção entre os verdadeiros 

adoradores (os que adoram no templo) e os falsos (os que adoram no pátio exterior) 

(2012, p. 312-313 cf. 361-363).  

Treiyer por sua vez, numa abordagem mais sistemática apresenta que esta visão 

deve ser entendida como uma obra de juízo para os crentes, não para o mundo em 

geral (1988, p. 541), uma reconstrução do povo de Deus (o templo espiritual na terra), 

pois parece entende-lo a luz de Ez. 40-48, mas sem tirar o fato de que representa uma 

obra de juízo no Santuário Celestial (1988, p. 544). Para Treiyer o pátio é excluído 

porque representa o lugar onde o sacrifício já foi realizado (Cruz) (1988, p. 543). 

Finalmente ele entende o pisoteamento da Cidade Santa como sendo a opressão 

papal na Idade Média (1988, p. 334-335, 551). Resumindo, a visão de Treiyer sobre 

este texto aparentemente é que no vs. 1 aparece uma obra relacionada à vindicação 

do povo de Deus diante do Santuário Celestial na obra do juízo, e o povo de Deus 

adora por fé nele, enquanto que os “gentios” substituem o ministério sacerdotal de 

Cristo por uma falsificação (1988, p. 547-551). Em escritos posteriores ele têm 

apresentado uma visão similar (1990, p. 69, 75; 2008, p. 305-306). 

LaRondelle, teólogo sistemático, apresenta o contexto gramatical e estrutural do 

texto, relacionando-o com o conteúdo e o discurso do capítulo anterior (10) e assim, 



procura o significado dos elementos presentes no texto pela intertextualidade que 

apresenta Apocalipse e o Antigo Testamento, colocando especial ênfase no povo de 

Deus que se apresenta no capítulo sob a descrição “dos que nele adoram (1997, p. 

216-221). Sobre o período de 42 meses LaRondelle propõe que simbolizam 1260 

anos no entanto não devem ser estabelecidas datas “dogmáticas” (1997, p. 258). 

Paulien é talvez o autor historicista que mais tem escrito sobre este texto, ele o 

trata em vários dos seus artigos. Em primeiro lugar ele apresenta que o texto deve ser 

lido em continuação de Ap. 10 (2003, p. 26-27; 2014, p. 1). Ele segue Strand em 

perceber uma deliberado alusão ao Yom Kippur em Ap. 11:1-2 (1992, p. 188-189; 

1995, p. 256) e declara ao mesmo tempo que esta seria a primeira alusão ao Dia da 

Expiação no Apocalipse (1995, p. 263). Assim como Strand, um dos pontos que 

Paulien destaca é a presença do Templo, altar e adoradores nessa ordem, apenas 

em dois lugares em toda a Bíblia; Lv. 16 e Ap. 11:1-2. No entanto, diferentemente de 

Strand ele consegue enxergar um paralelo com Ez. 40-48 (2014, p. 2). Paulien conclui 

que a medição do templo talvez sugira a existência de um juízo pré-advento no 

Santuário (2014, p. 3). Sobre o pátio ele afirma que representaria as realidades 

terrenas e os aspectos terrestres do ministério de Jesus como seu batismo e morte 

(1987, p. 317; 2004, p. 125). Tratando-se dos 42 meses do pisoteamento do Santuário 

ele não se atreve colocar datas, não obstante afirma que se encaixa melhor com a 

perseguição papal na idade média (2003, p. 50-55). Resumindo, para Paulien, Ap. 

11:1-2 apresenta que nos últimos dias haverá uma grande pregação do evangelho 

que será apresentado no contexto da restauração do Santuário Celestial e da profecia 

bíblica e isto fragmentará a divisão entre o verdadeiro povo de Deus e os que não 

forem parte dele. (2014, p. 8). 

Stefanovic em seu extenso comentário segue uma linha muito similar à de Paulien. 

Ele concorda com o paralelo temático entre Lv. 16 e Ap. 11:1 apresentado por Strand 

(2009, p. 344) e portanto haveria uma alusão ao dia da Expiação, no entanto também 

considera que há uma alusão a Ez. 40-42 (2009, p. 347). Ele também concorda com 

Veloso e Paulien ao afirmar de que a palavra ναὸs se refere no Apocalipse 

principalmente ao Lugar Santíssimo (2009, p. 344). Para Stefanovic, o pisoteamento 

do Santa Cidade por parte dos gentios deve ser entendido à luz de Daniel e de Lc. 

21:24 “os tempos dos gentios” (2009, p. 345, 350). Com respeito ao entendimento do 

período profético ele acrescenta que os adventistas usualmente têm entendido este 

período como sendo desde 538 até 1798 da era atual (2009, p. 351). 



Desta maneira se conclui que no período contemporâneo dos historicistas da 

IASD, existe certa homogeneidade (com exceção de Ford e talvez em menor medida 

LaRondelle) na interpretação especialmente em relação ao significado do templo 

como sendo o Santuário Celestial no Céu, especialmente o lugar Santíssimo, embora 

as ênfases sejam diferentes.18  

 

2.4. Conclusão 

 

Sumarizando este bloco de revisão bibliográfica das várias escolas de 

interpretação pode ser percebida uma clara progressão para uma abordagem mais 

espiritual do que um cumprimento ou situação histórica pontual referida no texto, no 

entanto dentre a maioria dos comentários existe uma ignorância proposital ou não, 

com respeito as posições historicistas contemporâneas e mais atualizadas sobre Ap. 

11:1-2.19 

Da mesma forma cada corrente têm seus pressupostos que guiam a sua 

interpretação; para os idealistas não existe um cumprimento histórico num momento 

determinado das profecias, portanto eles coincidem em entender a medição do templo 

de Ap. 11:1-2 como mostrando a tensão entre mundo e igreja ou entre cristãos 

verdadeiros e falsos. Os futuristas entendem que a maior parte do livro de Apocalipse 

está dirigido ao período do clímax final portanto sua divergência principal radicaria se 

o templo se refere a igreja no final dos tempos ou a um futuro templo físico construído 

em Jerusalém. Para os preteristas, o enredo do texto está direta ou indiretamente 

relacionado à destruição de Jerusalém no ano 70 ou ligado as tensões entre os 

cristãos e os judeus, principalmente no contexto do birkat haminim. A interpretação 

historicista ressalta o cumprimento histórico pontual dos símbolos apocalípticos, os 

historicistas do século passado relacionavam a medição do templo com o papado e 

                                                             
18 Outros estudiosos historicistas contemporâneos que chegam a conclusões similares às dos seus 
correligionários, porém falam menos do assunto são Timm (2007, p. 47, 60, 84); Hardinge (1990, 91-
92); Froom (1971, p. 547-548, 552) Davidson (1990, p. 109); Rodriguez (2011, p. 447) Digna de 
mencionar é a útil dissertação doutoral de Müller que apresenta um estudo sobre a microestrutura de 
Apocalipse 4-11, a qual cobre o trecho estudado neste trabalho (1996, p. 188-189, 352-353). Outra 
interpretação é dada por Doukhan quem diz que o texto apresenta a medição da futura Nova Jerusalém 
(2008, p. 94). 
19 Por exemplo Kistemaker (2004, p. 410-412); Osborne (2014, p. 461-462); Beale (1999, p. 557-559); 
Ladd (1986, p. 112) Mesmo o comentário paralelo de Gregg o qual menciona o historicismo, utiliza 
autores historicistas do século XIX (Elliott e Barnes) afim de mostrar a interpretação deste texto 
correspondente ao mencionado método. 



sua rejeição, todavia, no século XX parece ter havido uma aproximação a uma 

abordagem mais exegética com respeito aos símbolos do texto, principalmente o 

templo e os gentios.20  

                                                             
20 Peço desculpas aos autores mencionados se nalgum momento não representei precisamente suas 
ideias. 



3. Questões introdutórias 

 

3.1. Considerações gerais sobre o Apocalipse 

 

3.1.1. Autor 

 

Existe um debate sobre quem seria o autor (ou mesmo autores segundo alguns 

estudiosos) do Apocalipse. Em geral, os comentaristas podem ser divididos entre 

conservadores e liberais; os conservadores geralmente defendem que é João o 

Apostolo, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o qual, ao mesmo tempo é considerado 

por vários esses eruditos como o autor do Quarto Evangelho. Por outro caminho, os 

liberais têm um espectro maior de propostas sobre quem poderia ser o autor do 

Apocalipse. A seguir algumas das evidências e propostas para a autoria do livro: 

 

3.1.1.1. Evidências internas 

 

Em primeiro lugar o autor se identifica simplesmente como João (1:1, 4, 9; 22:8) 

“vosso irmão” (vs. 1:9). O fato de não acrescentar nenhum título como “o Apostolo” ou 

alguma apresentação, pode sugerir de que era o suficientemente conhecido para seus 

destinatários, os quais saberiam quem é o autor e reconheceriam a autoridade do 

livro. 21 No entanto, alguns têm sugerido que devido ao gênero apocalíptico do texto,22 

João talvez poderia ser apenas um pseudônimo (AUNE, 2002a, p. xlix), todavia isto é 

descartado pela maioria dos estudiosos (HELYER, 2013, p. 253; MOUNCE, 1997, p. 

8-9; BEALE, 1999, p. 37). Este fato isoladamente não ajuda a encerrar a questão da 

autoria do livro por causa de que João era um nome muito comum entre os judeus da 

época (YARBRO COLLINS, 1996, p. 702). 

Do próprio livro podem ser extraídas algumas caraterísticas do autor, uma delas é 

que era um judeu palestino, pelas seguintes razões: seu nome era de origem hebraica, 

alude constantemente ao AT e seus semitismos e erros gramaticais revelam que o 

grego não era seu idioma nativo, (AUNE, 2002a, p. cxcix-ccii; PAULIEN, 2004, p. 8; 

                                                             
21  Para um entendimento similar em relação a esta afirmação ver: Hendriksen (2005, p. 11); Kistemaker 
(2004, p. 37); Ladd (1986, p. 8); Maxwell (2012, p. 66); Nichol (1978b, p. 712); Paulien, (2004, p. 8); 
Stefanovic (2009, p. 2); Mounce (1997, p. 8); Walvoord (2008, p. 11). Para uma posição oposta ver: 
Aune (2002a, p. l). 
22 Ver discussão sobre gênero na seção 3.1.4. 



STEFANOVIC, 2009, p. 3;), assim também o gênero apocalíptico no qual escreve, era 

próprio dos judeus da Palestina, não da diáspora nem dos gentios (AUNE, 2002a, p. 

l). 

Em geral, os que estão contra a autoria apostólica do livro argumentam que a 

linguagem e o conteúdo de Apocalipse são demasiado diferentes dos seus homólogos 

do Quarto Evangelho. Enquanto que o primeiro está cheio de hebraísmos, e até com 

aparentes irregularidades gramaticais, o segundo possui uma linguagem mais clara e 

correta. (AUNE, 2002a, p. iv; MCDONALD, 2013, p. 371; GONZALEZ, 1995, p. 42). 

Ao mesmo tempo o Apocalipse parece possuir uma teologia diferente do Quarto 

Evangelho já que supostamente Apocalipse apresenta mais um Deus de ira e 

julgamento e o Quarto Evangelho enfatiza mais um Deus que ama a humanidade, no 

entanto estas diferenças não são conclusivas quanto parecem (OSBORNE, 2014, p. 

5) e ao mesmo tempo não são suficientes para descartar uma autoria apostólica 

devido às diferentes naturezas, gêneros e ênfases de ambos os livros (BEALE, 1999, 

p. 34; THOMAS, 1992, p. 18).   

Além do mais, as diferenças literárias podem ser explicadas à luz de que o autor 

do Apocalipse se encontrava em Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, lugar no 

qual seria difícil o acesso a um assistente literário que o ajudasse a escrever o livro 

com uma linguagem mais acurada. Esta pratica era comum na antiguidade e também 

acontecia com os escritores bíblicos como Paulo (Rm. 16:22) e Pedro (1 Pe. 5:12).  

Da mesma forma existem notáveis semelhanças entre o Quarto Evangelho e o 

Apocalipse algumas delas são: 1. A referência a Jesus como a “Palavra de Deus” 

(λόγος τοῦ θεοῦ) somente se encontra no Quarto Evangelho e no Apocalipse (Jo. 1:1, 

14; Ap. 19:13). 2. Ambos são os únicos livros do Novo Testamento que utilizam o 

verbo σκηνόω (habitar, literalmente “Tabernacular”) em Joao. 1:14 e Apocalipse. 7:15 

e ambos os textos o fazem com referência a uma ação da Divindade. 3. A ênfase na 

guarda dos mandamentos é comum ao Corpus Johannenum mais do que a qualquer 

outro escritor do NT (Jo. 14:15; 14:21; 15:10; 1 Jo. 2:3-4; 3:22-24; 5:2-3; 2 Jo. 1:6; Ap. 

12:17; 14:12).23 

                                                             
23 Para uma avaliação mais exaustiva das semelhanças e diferenças entre os escritos joaninos e o 
Apocalipse, ver: Stefanovic (2012, p. 2-3); Thomas (1992, p. 11-18); Osborne (2014, p. 4-6); Carson, 
Moo (2005, p. 702-707.); Wilder et al. (2007, p. 252-253). Uma solução alternativa é proposta por 
Witherington (2003, p. 1-3) em vista do problema gerado pela evidente afinidade teológica entre o 
evangelho, as cartas e o Apocalipse, e as diferenças de estilo que elas têm, para Witherington, João, 
o autor do Apocalipse é um membro da comunidade joanina. 



3.1.1.2. Evidências Externas e conclusão. 

 

A favor de uma autoria apostólica se encontra o testemunho da maior parte dos 

Pais da Igreja. Dentre eles estão Justino Mártir (1997, p. 240), Irineu de Lyon24 (1997, 

p. 491), Tertuliano (1997, p 342.). O primeiro que questionou a autoria apostólica foi 

Dionísio de Alexandria, cujos colocações sobre a autoria do Apocalipse têm sido a 

base das críticas posteriores (THOMAS, 1992, p. 2, 6). No entanto o peso da evidência 

patrística parece se inclinar pela autoria de João o Apostolo, a qual combinada com a 

evidência interna favorece a conclusão de que João filho de Zebedeu é a opção que 

mais se adequa à autoria de Apocalipse, porém, para o texto que será analisado nesta 

monografia, a questão da autoria não tem um papel decisivo em seu significado. 

 

3.1.2. Data 

 

A discussão da data é mais relevante para esta monografia do que a questão da 

autoria, entretanto existe maior consenso sobre data do que sobre autoria. Existem 

fundamentalmente duas propostas para a data do texto; 1. A data antiga, a qual coloca 

a produção do Apocalipse em algum momento anterior ao ano 70 d.C. e 2. A data 

tardia que seria aproximadamente no fim do reinado de Domiciano (isto é ao redor do 

ano 95 d.C.).  

Coincidentemente um dos argumentos mais utilizados para datar o Apocalipse 

antes da destruição de Jerusalém é o texto de Ap. 11:1-2 que será analisado nesta 

monografia. Este argumento se sustenta na pressuposição de que o templo descrito 

neste texto se refere ao Templo de Jerusalém construído por Herodes, sendo assim 

o silogismo é o seguinte: o templo de Ap. 11:1-2 é o templo de Herodes e se o templo 

de Herodes é mencionado estando em pé no texto mencionado, logo o Apocalipse é 

anterior ao ano 70 d. C. que foi o ano de sua destruição (GENTRY, 1989, p. 165-176; 

CHILTON, 1987, p. 115-116 cf. YARBRO COLLINS, 1996, p. 701). O problema deste 

argumento é que parte da interpretação de um símbolo para estabelecer uma data 

para o livro (BEALE, 1999, p. 20; AUNE, 2002a, p. lx; TAN, 2010, p. 38-41). A validade 

                                                             
24 Irineu clamava ter uma conexão apostólica com o Apostolo João, por intermédio do seu mestre 
Policarpo de Esmirna, o qual dá maior força ao seu testemunho (GONZALEZ, 1995, p. 110 cf. PARVIS, 
2012, p. 14). 



da pressuposição de que o Templo de Ap. 11:1-2 é o templo de Jerusalém será 

discutida mais adiante. 

Outras evidências apontadas para uma data precoce seriam; o cumprimento de 

uma interpretação particular das 70 semanas de Daniel 9, o suposto conhecimento do 

autor do Apocalipse dos serviços do templo (isto baseado na pressuposição que foi 

mencionada acima) (CHILTON, 1987, p. 16), as identificações dos 7 reis de Ap. 17 

como sendo imperadores romanos e de Nero como o objeto do número 666, e o 

entendimento de Babilônia como sendo Jerusalém. (BEALE, 1999, p. 20-26). Contudo 

estes argumentos estão baseados em pressupostos interpretativos e não em 

evidência real. 

A evidência parece apontar mais para a data de 95 d.C. baseados principalmente 

na citação de Irineu, quem como já foi mencionado, era discípulo do discípulo de João, 

ele afirma que a visão do Apocalipse veio no final do reinado de Domiciano (1997, p. 

559-560).  

Da mesma forma a situação das igrejas que são as destinatárias originais da carta 

é difícil de ser aplicada a uma data anterior ao ano 70 pois elas já parecem bem 

estabelecidas no tempo do Apocalipse, e algumas igrejas como a de Esmirna 

provavelmente não eram ainda fundadas no tempo da destruição de Jerusalém 

(OSBORNE, 2014, p. 10), uma perseguição pouco mais generalizada contra o 

cristianismo, como aquela que o Apocalipse descreve que aconteceu e que 

aconteceria se encaixa melhor nos dias de Domiciano e nos anos posteriores, pois a 

perseguição de Nero foi mais local e impulsiva do que sistemática (PAULIEN, 2004, 

p. 11). 

Uma explanação mais detalhada sobre a data do livro fugiria dos limites deste 

trabalho, basta dizer que na atualidade o consenso geral é de que o livro foi escrito no 

final do reinado de Domiciano (MOUNCE, 1997, p. 12; MAZZAFERRI, 1989, p. 7; 

PAULIEN, 2004, p. 10).25 

 

3.1.3. Destinatários 

 

                                                             
25 Gentry e Chilton estão entre os poucos scholars contemporâneos a favor de uma data precoce. 
Outros como Bruce são mais ecléticos ao dizer que a data oscila entre o 69-96 d.C. (2008, p. 2212). 
Para uma discussão sobre data, ver: Yarbro Collins (1981, p. 33-45); Aune (2002a, p. lxii-lxx); Thomas 
(1992, p. 20-23). 

 



Indubitavelmente os destinatários são as sete igrejas localizadas na antiga 

província romana de Ásia (hoje Turquia) às quais são explicitamente endereçadas no 

livro (Ap. 1:4, 11; 22:16), e o livro obviamente deve ser lido como sendo dirigido 

primariamente aos cristãos destas sete igrejas. No entanto parece existir uma 

dimensão mais universal nas palavras deste livro como o atestam vários textos (Ap. 

1:3; 10:11; 22:18). Desta forma se conclui que a despeito de que a mensagem do 

Apocalipse era originalmente para as sete igrejas, sua mensagem também é aplicada 

a crentes de outras épocas.26 

 

3.1.4. Gênero Literário 

 

O Apocalipse é um livro que por causa da sua natureza, parece não se restringir a 

um gênero literário apenas. Alguns estudiosos têm encontrado pelo menos três 

gêneros literários nele: Apocalíptico (que recebe seu nome justamente do livro de 

Apocalipse), Profecia, e carta (BAUCKHAM, 1993b, p. 1-2; FEE, STUART, 1997, p. 

218; AUNE, 2002a, lxxii). Estes gêneros serão vistos a seguir. 

 

3.1.4.1. Gênero Apocalíptico 

 

O gênero apocalíptico é próprio do judaísmo palestino como já foi mencionado 

anteriormente. Collins (1979, p. 9, tradução livre) o define como:  

Um gênero de literatura revelatória com uma estrutura narrativa na 
qual a revelação é mediada por um ser de outro mundo a um receptor 
humano, divulgando uma realidade transcendental a qual é tanto 
temporal na medida que prevê salvação escatológica quanto espacial 
na medida que envolve outro, mundo sobrenatural”. 27 
 

Nestas condições, os apocalipses judaicos se apresentam como uma resposta 

revelatória por parte de Deus perante um futuro incerto nas circunstancias em que os 

leitores originais deste tipo de escritos se encontravam (SMITH, 2015, p. 181; COOK, 

2014, p. 30-31; SIQUEIRA, 2004, p. 89-90). O apocalipse judaico mais antigo parece 

ser o livro de Daniel particularmente a seção dos caps. 7-12 (AUNE, 2002a, p. lxxvii; 

                                                             
26 Para uma explanação maior sobre os destinatários originais do Apocalipse, ver: Thompson (2003, 
p. 25-47). 
27 Apocalypse’ is a genre of revelatory literature with a narrative framework, in which a revelation is 
mediated by an otherworldly being to a human recipient, disclosing a transcendent reality which is 
both temporal, insofar as it envisages eschatological salvation, and spatial insofar as it involves 
another, supernatural world. 



COOK, 2014, p. 19; COLLINS, 1984, p. 2). Vários outros tipos de materiais de cunho 

apocalíptico foram produzidos entre o ano 200 a.C. até o 100 ou 200 d.C. e a opinião 

da maioria dos estudiosos é que o Apocalipse de João faz parte desse grupo (SMITH, 

2015, p. 182; FEE, STUART, 1997, p. 218; HELYER, 2013, p. 254-255).  

No entanto outros autores mais conservadores como Johnsson (2011, p. 877) 

argumentam que na leitura de livros apocalípticos canônicos como Daniel e 

Apocalipse não podem ser impostos critérios externos derivados de um tipo de 

literatura que era escrita utilizando pseudônimos de personagens bíblicos da 

Antiguidade na tentativa de obter credibilidade (por exemplo: 1 Enoque, 2 Baruque, 4 

Esdras). Esta, de fato aparenta ser uma das principais diferenças existentes entre a 

literatura apocalíptica bíblica e os apocalipses não canônicos, pois tanto Daniel quanto 

Apocalipse não utilizam pseudônimos de personagens bíblicos senão seu próprio 

nome e situados no tempo em que estavam vivendo (LADD, 1957, p. 96).28 Outros 

como Reynolds (1994, p. 14 cf. MCNICOL, 1979, p. 193) afirmam que o livro, sem 

deixar de possuir as características apocalípticas, aparenta ter maior afinidade com a 

profecia clássica do AT do que com os apocalipses judaicos. 

Nestas condições deve ser ponderado que embora haja semelhanças que não 

podem ser ignoradas entre os apocalipses judaicos não canônicos e o Apocalipse 

canônico, o Apocalipse de João não pode ser tratado meramente como mais um 

destes apocalipses nem deve ser lido apenas à luz deles. Tendo isto em consideração, 

a seguir serão apresentadas brevemente algumas das características comuns à 

literatura apocalíptica: 

1. É uma literatura revelatória: a própria palavra Ἀποκάλυψις significa “afastar o 

véu”, “revelar” (FRIBERG, T, et al., 2000, p. 67). Desta maneira as visões 

contidas no livro pretendem revelar o futuro, as coisas celestiais e seu 

envolvimento com os assuntos deste mundo. 

2. Visões e sonhos: este tipo de literatura faz mais menções a visões e sonhos do 

que qualquer outro tipo de literatura na Bíblia, embora outras porções bíblicas 

que também contenham este tipo de literatura (Isaias Jeremias, Ezequiel, 

Zacarias, Mateus, 2 Tessalonicenses) apresentam sua mensagem em forma 

de conversa, carta ou declaração profética. 

                                                             
28 Para uma maior explanação das diferencias entre o Apocalipse de João e os apocalipses judaicos 
não canónicos ver (LADD, 1957, p. 94-100; BAUCKHAM, 1993b, p. 9-12). 



3. Mediação de seres celestiais: Na profecia clássica do AT, não é comum a 

aparição de anjos interpretes para explicar as visões, não é assim na profecia 

apocalíptica (Dn. 7:16; 8:15; 9:22; Ap. 1:1; 7:13-17; 10; 17; 19:9; 21:9-22:12, 

16) na qual são mencionados anjos como Gabriel e Miguel, os quais ao mesmo 

tempo parecem estar envolvidos no conteúdo das visões. 

4. Usualmente surgem em tempos trágicos: Daniel se encontrava exilado em 

Babilônia, o Templo de Jerusalém destruído (portanto sem o serviço diário 

tamid em favor do povo), e também o povo de Deus estava espalhado por todo 

o Império Neobabilônico. No caso do Apocalipse de João, reflete as tensões 

internas de apostasia e ensinos falsos, e também os problemas externos em 

relação ao Império Romano. No entanto o objetivo de ambas mensagens é 

mostrar que Deus ainda está no controle da história, o plano de Deus triunfaria 

no final e o povo de Deus seria resgatado. 

5. Contrastes evidentes: Os apocalipses estão cheios de contrastes entre o Bem 

e o Mal, povo de Deus e ímpios, as forças de Deus contra as forças de Satanás. 

Exemplos disto: Dn. 11 (Miguel e o Rei do Norte), Ap. 12 (Miguel e o Dragão). 

6. Simbolismo: Em muitos casos as mensagens apocalípticas são dadas em 

símbolos que não pertencem à realidade e que não fazem sentido como bestas 

polimórficas (Dn. 7; Ap. 13, 17), mulher vestida do sol com a lua aos seus pés 

(Ap. 12), cordeiro com sete olhos (Ap. 5:6), etc. 

7. Projeção escatológica: enquanto que a profecia clássica lida mais com o 

julgamento de determinadas nações para seus próprios dias em particular, a 

profecia apocalíptica possui uma dimensão universal e escatológica em relação 

ao “Dia do Senhor”. 

8. Alusão ao AT: Continuamente os apocalipses aludem a eventos bíblicos do 

passado. Por exemplo, a oração de Daniel em Dn. 9 alude claramente tanto ao 

livro de Jeremias, quanto as bênçãos e maldições da aliança de Deuteronômio 

28 e 29, por sua vez, o Apocalipse está repleto de alusões ao Antigo 

Testamento. 

9. Períodos de tempo curtos: Enquanto que profetas clássicos como Jeremias 

apresentam períodos de tempo longos como o período de 70 anos para o 

cumprimento de uma profecia (Jer. 25:11) as profecias apocalípticas parecem 

sugerir períodos de cumprimento menores, por exemplo o pisoteamento do 

pátio do templo por 42 meses em Apocalipse 11:2. 



10. Incondicional: Ao contrário das profecias clássicas do Antigo Testamento, a 

profecia apocalíptica não possui os elementos condicionais da primeira.29 

Portanto esta seção sobre gênero apocalíptico conclui que o livro de Apocalipse 

se encaixa como literatura apocalíptica, no entanto existem elementos dentro dele que 

não permitem que o livro se reduza a isso. 

 

3.1.4.2. Profecia 

 

O livro clama ser também uma profecia e o seu autor, um profeta (Ap. 1:3; 22:7, 9-

10, 18-19), pois está primariamente dirigida ao professo povo de Deus como eram os 

profetas clássicos do passado (BAUCKHAM, 1993b, p. 4-5; STUART, FEE, 1997, p. 

220-221; STEWART, 2013, p. 557-559). As inúmeras admoestações e advertências 

feitas por João (Ap. 1:3, 4, 7, 2-3, 22:11-21) parecem favorecer a ideia de que este 

livro de Apocalipse é em base ao critério interno, uma profecia. 

 

3.1.4.3. Carta 

 

O livro possui claramente uma estrutura de carta tanto no início (Ap. 1:4-5) quanto 

no final (22:21). Nela todos os elementos de uma carta estão presentes, o qual leva a 

conclusão feita por Stuart e Fee (1997, p. 221) que “[O Apocalipse] Foi ocasionado 

pelo menos parcialmente pelas necessidades das igrejas especificas às quais é 

endereçado.”30 

 

3.1.5. A influência do Santuário/templo hebreu no Apocalipse 

 

Antes de entrar no texto em si e suas considerações, é necessário para os 

propósitos desta tese, introduzir o tema do santuário no Apocalipse. Conforme 

Reynolds sugere “se torna irracional considerar interpretar o livro deixando a um lado 

a centralidade do tema do Santuário”, aparentemente uma das principais 

                                                             
29 Estas caraterísticas foram extraídas e adaptadas de: Collins (1979, p. 2-19; 1984, p. 6-10); Summers 
(1951, p. 16-26); Price (1993, p. 36-41); Johnsson (2011, p. 872-875, 878-883); Strand (1992, p. 12-
14); Helyer (2013, p. 256-260); Fee, Stuart (1997, p. 220); Smith (2015, p. 182); Paulien (2005, p. 248-
249.). Menção especial ao recente livro publicado pela OUP (COLLINS, 2014). 
30 Para uma discussão mais detalhada sobre o Apocalipse como carta e profecia ver (AUNE, 2002a, p. 
lxxii-lxxvi; BAUCKHAM, 1993b, 1-17). 



caraterísticas de tal influência do tema do templo/santuário no Apocalipse está na sua 

estrutura31. A questão da estrutura do Apocalipse é amplamente debatida mas os 

consensos são poucos e as propostas são muitas (AUNE, 2002a, p. xci). No entanto, 

como afirma Strand (1976, p. 36, tradução livre.) “Mesmo um olhar superficial neste 

trabalho [o Apocalipse] o revela ser uma magnifica peça de arte literário com suas 

series de setes e vários temas recorrentes e simbolismos.”32 Entretanto outros como 

Ford aparentemente têm considerado esta organização literária evidente no livro para 

afirmar de que é uma prova de que o livro foi editado (2008, p. 46), porém na 

atualidade existe um relativo consenso de que o livro é uma obra única, não 

constituída por fontes e tradições como se acreditava no passado (REYNOLDS, 1994, 

p. 18).  

Um dos pioneiros na pesquisa da influência do templo/santuário hebreu na 

estrutura do Apocalipse foi Strand, para quem o livro de Apocalipse possui uma 

estrutura quiástica, a qual indica uma correspondência literária entre as duas metades 

nas quais ele entende que está dividido o livro. Para ele a primeira metade possui as 

quatro primeiras visões cujo conteúdo corresponde a uma extensão da era cristã 

(seção histórica), e a segunda metade do quiasma possui outras quatro visões com 

uma ênfase mais escatológica que leva à consumação final. A linha que divide as duas 

metades se encontra, segundo Strand, entre os capítulos 14 e 15 (1987, p. 107-109). 

Na ótica dele em geral as visões compartilham as seguintes características: a) Uma 

cena de introdução vitoriosa relacionada ao Santuário Celestial. b) Uma descrição 

profética que seria o bloco principal do texto. c) Um interlúdio (com as duas exceções 

da primeira visão e da oitava visão). d.) Uma culminação escatológica (também 

excetuando as visões primeira e oitava) (1987, p. 110-117).  

Este modelo será exemplificado na visão que corresponde ao texto deste trabalho: 

a visão das sete trombetas: 

a) Cena de introdução vitoriosa (Ap. 8:2-6): Os sete anjos aparecem, outro anjo 

vai para o altar de ouro e oferece incenso junto com as orações dos santos, o 

fogo do altar é jogado para a terra e há trovoes, vozes e um terremoto, as 

trombetas são desatadas. 

                                                             
31 Paulien (1995, p. 245-264) defende convincentemente o papel do culto hebreu (incluindo o santuário) 
no Apocalipse, não obstante reconhece que tem recebido um interesse apenas superficial (1995, p. 
247). 
32 Even a cursory glance at this work reveals it to be a piece of magnificent literary art with its series of 
sevens and various recurring themes and symbolisms. 



b) Descrição profética (Ap. 8:7-9:21): as seis primeiras trombetas. 

c) Interlúdio (Ap. 10:1-11:13): O anjo e o rolo aberto anuncia que “o tempo não 

será mais”, a medição do Templo e o relato das duas testemunhas. 

d) Culminação escatológica: Sétima trombeta, “o reino do mundo se tornou o do 

nosso Senhor e do seu Cristo” (ARA) (STRAND, 1987, p. 113-114).33 

Davidson (1992, p. 121-125) e Paulien (2004, p. 123) propõem uma estrutura para 

o Apocalipse a qual é levemente modificada da estrutura de Strand, onde a reduzem 

de oito partes para sete, no entanto o esqueleto geral permanece. A estrutura proposta 

por Paulien e Davidson resumidamente é a seguinte (PAULIEN, 1995, p. 248, 

tradução livre): 

 

Prologo (1:1-18) 

 Cena Introdutória (1:9-20) 

  Sete Igrejas (2:1-3:22) 

 Cena Introdutória (4:1-5:14) 

  Sete Selos (6:1-8:1) 

 Cena Introdutória (8:2-6) 

  Sete Trombetas (8:7-11:18) 

 Cena Introdutória (11:19) 

  A Ira das Nações (12:1-15-4) 

 Cena Introdutória (15:5-8) 

  A Ira de Deus (16:1-18:24) 

 Cena Introdutória (19:1-10) 

  O julgamento final (19:11-20:15) 

 Cena Introdutória (21:1-8) 

  A Nova Jerusalém (21:9-22:5) 

Epilogo (22:6-21) 

 

Esta estrutura é aceita por Shea (2000, p. 121-133) e também por Stefanovic 

(2009, p. 30-31), quem também sugere outros roteiros para estudar o livro (2009, p. 

37, 43-46). A estrutura de Davidson e Paulien parece de fato captar tal relação do 

templo/santuário no enredo do livro de Apocalipse. Por causa do espaço, as diferentes 

                                                             
33 Maxwell adota uma estrutura quase idêntica à de Strand (2012, p. 62-63), Veloso também utiliza uma 
versão algo mais modificada dessa estrutura, embora mantém as oito visões (1999, p. 25). 



discussões sobre estrutura não serão tratadas aqui, pois o foco já passa para a 

estrutura utilizada neste trabalho e sua relação com o tema e o texto analisado.34 

 

3.1.5.1. A progressão do tema do santuário/templo no Apocalipse 

 

Já foi visto que é evidente que o santuário hebreu e seus serviços desempenham 

um papel fundamental na organização do Apocalipse (PAULIEN 2003, p. 124; 

DAVIDSON, 1992, p. 109, STEFANOVIC, 2009, p. 31). Em relação a isto, Davidson 

(1992, p. 100) observa que existem duas maneiras (que não parecem ser mutuamente 

excludentes) de ver a progressão do santuário no livro de Apocalipse: 1. Por meio de 

uma progressão a partir do calendário festivo judaico 2. Por meio de uma progressão 

desde o serviço diário (tamid) para o anual (Yom Kippur). Por questões de espaço e 

de objetivo, somente será tratada a segunda progressão.35  

Como já foi visto acima, cada visão começa com uma cena introdutória do 

Santuário. A medida que o livro avança, as cenas introdutórias vão se movimentando 

na seguinte direção:36  

1) João parece estar na terra e recebe as mensagens para as Sete Igrejas, 

embora haja elementos cúlticos do Santuário (caps.1-3).  

2) Logo João é chamado para subir ao Céu para que lhe sejam mostradas as 

coisas que iriam acontecer “depois destas”. Nesta cena que envolve o capítulo 4 e 5 

são apresentadas várias imagens que possuem relação com o Santuário, Paulien 

(1995, p. 249; 2003, p. 128) ressalta que neste texto se juntam elementos de todas as 

partes do Santuário, alguns deles são: Cordeiro Morto (Ap. 5:6//Ex. 12:3-5, 40:29), 

sete lâmpadas (Ap. 4:5//Ex. 30:27), incenso (Ap. 5:8//Ex. 30:1), dentre outros. Uma 

das ocasiões na qual todos estes elementos se reuniam era no dia da inauguração do 

Santuário (Ex. 40). Sendo assim esta cena parece apontar à inauguração do Santuário 

Celestial e entronização de Cristo.37  

                                                             
34 Para analisar outras propostas de estruturas ver Aune (2002a, p. xc-civ); Beale (1999, p. 108-151); 
Ford (2008, 46-50); O’brien (1996, p. 4-22); Yarbro Collins (1996, p. 698-699). 
35 Para um estudo sobre a progressão do calendário cúltico judaico no Apocalipse, ver Shea (2000, p. 
133-143); Paulien (1992, p. 190-191). 
36 Essa seção é uma adaptação do trabalho já mencionado de Davidson e Paulien. 
37 Ver: Holbrook (1992, p. 178); Stefanovic (1995, p. 195-227), Maxwell (2012, p. 172-175); Paulien 
(2004, p. 128); Davidson (1992, p. 112); Gulley (1997, 59-81); Rodriguez (2011, p. 439). Outros como 
Davis (1987), Veloso (1989, p. 189, 191-192; 1999, p. 118) e principalmente Treiyer (1990, p. 31-32) 
preferem identifica-la como uma cena de Yom Kippur. Ver também Gallusz (2014, p. 97-112; 143-157).  



3) Depois dos sete selos João vê um anjo que têm um incensário de ouro e que o 

coloca sobre o altar de ouro junto com as orações dos santos (Ap. 8:2-6). Aqui há uma 

clara referência ao lugar santo do Santuário (Ex. 30:1-10). Por conseguinte, esta cena 

pertence ao ministério diário (tamid) do santuário no lugar Santo (DAVIDSON 1992, 

p. 112-113), no qual o Sumo Sacerdote devia oferecer incenso neste altar de ouro 

todos os dias (Ex. 30:7). Este título de Sumo Sacerdote no contexto neotestamentário 

é atribuído a Jesus (Hb. 2:17; 3:1; 4:14-15; 5:1-10; 6:20; 7:26; 8:1-3; 9:11). 

4) A quarta cena introdutória (Ap. 11:19) apresenta o templo no Céu e é vista a 

arca da aliança. Desta maneira o foco das cenas deixa de estar no tamid e passa para 

o Dia da Expiação, assim como a ênfase deixa de ser a intercessão e passa a ser o 

julgamento (Ap. 11:18), pois este era o único dia do ano em que se entrava no 

compartimento do santo dos santos onde se encontrava a Arca da Aliança (Lv. 16) 

(VELOSO, 1989, p. 191) É digno de mencionar que esta cena de Yom Kippur é 

precedida por uma série de trombetas como acontecia no antigo calendário festivo 

judaico (Lv 23:23-32) (PAULIEN 1995, p. 253). Conforme Davidson sugere (1992, p. 

113, tradução livre) “O contexto imediato (cf. Ap.11:18) de julgamento desta cena 

apoia a colocação de Dia da Expiação.” 

5) Na quinta cena introdutória (Ap. 15:5-8) João vê o “tabernáculo do testemunho” 

(ναὸς τῆς σκηνῆς, melhor traduzido “o lugar santíssimo do Santuário”, ver análise da 

palavra ναὸς no capítulo 5.3.) do qual saem os sete anjos com as sete pragas, suas 

vestes parecem se remontar as vestes sacerdotais (PAULIEN, 2004, p. 130). O ponto 

que aparenta ser o importante aqui é que ao contrário da cena anterior, o Santuário 

parece estar sendo abandonado (15:8), o que indica que está sendo finalizado o seu 

serviço (STEFANOVIC, 2009, p. 487-488). 

6) A sexta cena (Ap. 19:1-10) aparenta ser a contraparte no quiasma de 

Apocalipse 4-5 (PAULIEN, 2004, p. 130), porém não tem as figuras relacionadas ao 

serviço do Santuário que Apocalipse 4-5, ou seja não há incenso, o cordeiro não é 

mencionado como estando imolado nem tem o altar ou a arca da aliança como em 

cenas anteriores. Sendo assim os serviços do santuário não se encontram presentes. 

7) A última cena introdutória (21:1-8) mostra a Nova Jerusalém descendo para a 

Terra e finalmente a consumação do propósito do Santuário ou seja, desde um ponto 

de vista teológico, ser a morada de Deus com seu povo (Ex. 25:8 cf. Jo. 1:1-14). 

Desta maneira fica demonstrada a relevância dos elementos do Santuário na no 

livro de Apocalipse. Para esclarecer o argumento a seguinte tabela sumariza tudo o 



que foi mencionado nesta seção em relação ao quiasma e as cenas introdutórias do 

Santuário: 

Texto Ação Lugar 

Ap. 1:12-12  Terra 

     Ap. 4-5 Inauguração Céu 

            Ap. 8:3-5 Intercessão Céu 

                  Ap. 11:19 Julgamento Céu 

            Ap. 15:8 Cessação Céu 

     Ap. 19:1-10 Ausência Céu 

Ap. 21:1-22:5  Terra 

38 

3.2. Delimitação do Texto 

 

3.2.1. Função do Interlúdio de Apocalipse 10:1-11:14 

 

O texto de Apocalipse 11:1-2 se encontra dentro da terceira visão isto é no bloco 

chamado das sete trombetas (de acordo com a estrutura apresentada anteriormente), 

mais precisamente num interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta que corresponde 

a Apocalipse 10:1-11:14 (HOLBROOK, 1992, p. 180) ou segundo outros finalizando 

no versículo 13 (O’BRIEN, 1996, p. 45). Aparentemente existe um consenso sobre o 

isto, pois várias estruturas a colocam dentro do bloco das sete trombetas e não como 

uma secao completamente separada ou desconexa.39  

Este interlúdio é o segundo no livro dentro das séries de septetos, o primeiro é 

aquele que se encontra entre o sexto e o sétimo selo (Ap. 7:1-17). Desta forma alguns 

têm chegado à conclusão geral de que ambos interlúdios são paralelos (O’BRIEN, 

1996, p. 1; SHEA, 1992, p. 280). Kistemaker os apresenta como sendo um foco nos 

santos que se encontram em oposição aos incrédulos descritos no sexto selo e na 

sexta trombeta (2004, p. 389-390). Osborne explica que o propósito destes interlúdios 

é o de esclarecer o papel dos santos, pois na visão dele, em ambos casos (os 144.000 

e na medição do templo/duas testemunhas) existe o propósito de preservação deste 

                                                             
38 Tabela extraída e adaptada de Davidson (1992, p. 114); Paulien (1995, p. 255); Stefanovic, 2009 (p. 
31). 
39 Ver: Thomas (1992, p. 45); Hendriksen (2005, p. 16); Osborne (2014, p. 34); Ladd (1986, p. 16); 
Mounce (1997, p. 34). 



grupo dos santos (2014, p. 440). Mounce sugere que estes interlúdios representam 

recursos literários pelos quais a igreja é instruída com respeito ao seu rol e destino no 

final da história do mundo (1997, p. 199). Na ótica de Beale, estes interlúdios são 

parênteses que não estão indicando necessariamente eventos posteriores ao sexto 

selo, porém cobrindo o mesmo período de tempo (1999, p. 521). Para O’brien no 

entanto, estes interlúdios não constituem meros parênteses, mas uma interrupção 

deliberada de sua respectiva série com o intuito de prover percepções teológicas, 

cristológicas, eclesiológicas e escatológicas (1996, p. 2.) Seja qual for a perspectiva 

adotada, está claramente no texto que ao contrário dos seis primeiros selos e as seis 

primeiras trombetas, cujo foco parece estar nos ímpios, nos interlúdios 

(particularmente no interlúdio de Ap. 10:1-11:14) o foco é o povo de Deus (144.000 e 

a grande multidão em Ap. 7 e os adoradores e as duas testemunhas em Ap. 11), e 

assim estruturalmente e cronologicamente ambos os interlúdios parecem estar 

localizados pouco antes da consumação final (Ap. 10:7) descrita no sétimo selo e na 

sétima trombeta e portanto também devem estar intimamente relacionados com ela. 

(SHEA, 1992, p. 281; GONZALEZ, 2013, p. 15).40 

 

3.2.2.   Localização de Ap. 11:1-2 no Interlúdio de Ap. 10:1-11:14. 

 

O texto do NTG4 coloca todo o trecho de Apocalipse 11:1-2 no relato das duas 

testemunhas (ALAND, B. et al. 2008, p. 717). No entanto talvez o título que aparece 

no NTG4, e em várias versões e seções de comentários pode levar a confusão. 

Em primeiro lugar deve ser mencionado que aparentemente o Anjo forte de 

Apocalipse 10 ainda se encontra no diálogo com João que começa no cap. 10:9, 

portanto, não existe nenhuma interrupção neste dialogo (PAULIEN, 2014, p. 1; 

MAXWELL, 2012, p. 284; NICHOL, 1978b, p. 800). Além disso, a participação ativa 

de João é requerida na visão, tanto no 10:8-9 quanto em Apocalipse 11:1-2, porém 

não acontece assim com o relato das duas testemunhas onde João volta a ser um 

espectador passivo (cf. MORRIS, 1987, p. 142; MOUNCE, 1997, p. 213; 

STEFANOVIC, 2009, p. 343).  

                                                             
40 Para Yarbro Collins (1976, p. 34-36) e outros recapitulacionistas, ambos septetos são paralelos. Para 
ver uma fundamentação sobre a recapitulação nestes textos ver: Steinman (1992, p. 69-79); Müller 
(1998, p. 265-272). 



Da mesma forma existe uma conexão literária entre o capítulo 10 e os dos 

primeiros versículos do cap. 11, pelo uso dos verbos no imperativo por parte da voz 

do céu em direção a João; Ὕπαγε λάβε  “vai toma” no 10:8 e logo (provavelmente) por 

parte do Anjo forte: Λάβε καὶ κατάφαγε  “toma e come” no 10:9 e finalmente no cap. 

11:1 (uma voz não identificada) diz Ἔγειρε καὶ μέτρησον “Levanta-te e mede” e logo a 

mesma voz diz no vs. 2: ἔκβαλε “expulsa”. Todos esses verbos gregos estão no mesmo 

modo (imperativo), voz (ativa) e tempo (aoristo, com exceção do Ὕπαγε e do Ἔγειρε 

que estão no presente, mas que possuem a mesma função complementária do verbo 

aoristo imperativo ativo nas suas respectivas frases). Entretanto essa participação 

ativa de João na visão, se torna passiva uma vez que passa ao vs. 3 quando o foco 

parece estar nas duas testemunhas e desta maneira este padrão literário presente 

desde Ap. 10:8 desaparece ao entrar em Ap. 11:3. De qualquer forma, fica claro que 

o texto de Ap. 11:1-2 é uma continuação de Ap. 10:11, seja que o dialogo continue 

com o Anjo, ou talvez com a voz do Céu do 10:8 pois não é identificado claramente 

quem está falando. 41  Assim, a despeito de que o interlúdio parece formar uma 

unidade, o texto de Apocalipse 11:1-2 forma parte da primeira parte do interlúdio (Ap. 

10:1-11) mais do que da segunda (Ap. 11:3-13) e portanto deve ser interpretado à luz 

da primeira.42 Sendo assim, se torna necessário fazer uma curta digressão analisando 

suscintamente Ap. 10:1-11 afim de entender mais claramente o contexto imediato no 

qual Ap. 11:1-2 está inserido. 

Ap. 10 começa o interlúdio que foi descrito anteriormente na seção 3.2.1. O 

capítulo apresenta a João vendo um anjo forte43 descendo do céu e carregando um 

livro. Esse anjo se encontra com o pé direito no mar e o esquerdo na terra (v.1-2). Os 

vss. 3-4 descrevem como João escuta os sete trovões, cujo conteúdo, entretanto, não 

deve colocar por escrito. Já nos vss. 5 e 6 o anjo juramenta por aquele que vive pelos 

                                                             
41 Para uma opinião similar ver Beale (1999, p. 556-557); Thomas (1995, p. 78); para a posição oposta 
ver Aune (2002b, p. 585); Yarbro Collins (1976, p. 27). 
42 Muller (1996, p. 190) no entanto, argumenta convincentemente que o discurso direto acaba no 11:3, 
por causa de que o emissor parece ser a divindade.  
43 Beale (1999, p. 525); Boring (1989, p. 139); Chilton (1987, p. 111); Gentry (1999, p. 448); Shea (1992, 
p. 290); Müller (2010, p. 281): Paulien (2013, p. 3) percebem que o Anjo em vista aqui não é outro que 
o próprio Jesus. Particularmente esclarecedores são os estudos feitos por Beale (1999, p. 521-526) e 
Hiner Jr. (1997, p. 106-119). Por diversas razões existem eruditos que negam tal identificação dentre 
eles: Johnson (1981, p. 496); Thomas (1995, p. 60); Beckwith (1919, p. 580); Bruce (2008, p. 2237); 
Kistemaker (2004, p. 393); Ladd (1986, p. 105); O’Brien (1996, p. 121-122); Osborne (2014, p. 444, 
459). Um dos argumentos mais utilizados para argumentar contra o fato de que o Anjo poderoso não 
pode ser Jesus é por causa de que Jesus não é representado como Anjo no Apocalipse, no entanto 
essa e outras evidências apresentadas para negar essa possibilidade não parecem ser suficientemente 
relevantes.  



séculos dos séculos que o tempo não será mais.44 Essa ação profética é claramente 

uma alusão daquilo que o ser celestial faz em Dn 12:7, de fato a maior parte dos 

eruditos percebe essa conexão e ela se encontra fora de discussão.45 Paulien (2013, 

p. 7) chega a afirmar que este é um dos dois ou três maiores paralelos verbais com o 

AT em todo o livro de Apocalipse por causa das oito palavras principais que ambos 

textos têm em comum. Dn. 12:7 apresenta um homem vestido de linho que levantou 

ambas mãos ao céu jurando por aquele que vive para sempre que a destruição do 

povo santo findaria quando acabassem os tempo, tempos e a metade de um tempo 

(relembrando que esse período está sendo ecoado em Ap. 11:2). Paulien (2013, p. 7) 

também percebe que a alusão aqui pode estar se referindo a todo o contexto da 

passagem veterotestamentária, o qual parece incluir desde Dn. 8 em diante (ou 

possivelmente desde Dn. 7).46  Assim, a cena quase idêntica de Ap. 10 indica, ao 

invés do período de “tempo, tempos e a metade de um tempo”, que o tempo não seria 

mais, o qual torna evidente que João está apontando a que tal período descrito em 

Dn. 12 teria findado (vs. 2). Shea (1992, p. 291-293) argumenta consistentemente 

para uma conexão ainda maior entre ambos os textos. Os seus argumentos são os 

seguintes: 1. Semelhança gritante da figura angélica de Ap. 10 com a de Dn. 10:6 e 

12:7 (cf. CHARLES, 1920, p. 259). 2.  O juramento quase idêntico presente em ambos 

textos, o qual já foi referido anteriormente. 3. A referência ao selamento em ambos os 

textos, em Dn. 12 se refere ao selamento do livro de Daniel e Ap. 10 aponta para o 

selamento das palavras dos sete trovões. 4. Finalmente está o tempo profético 

referido em ambos casos. Outro aspecto importante da visão de Ap. 10 é que o Anjo 

                                                             
44 Algumas traduções não colocam a questão do tempo, mas traduzem uma ideia de que não haverá 
mais demora, como a NTLH, ARA, NVI, Ford (2008, p. 157), Mounce (1997, p. 203), etc. Todavia não 
parece ser a tradução mais exata da frase grega “ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται”, a qual literalmente aponta 

mais para “que o tempo não mais será”, devido a que a palavra chave nesta construção é χρόνος cujo 

significado literalmente é “tempo”, maiormente no sentido de um tempo determinado (BAGD, 1996, p. 
887; FRIBERG et al, 2000, p. 411), embora o BAGD (1996, p. 888) entende que em Ap. 10:6 deve ser 
traduzido como “não haverá mais demora. Outros que preferem ficar com a tradução mais literal para 
χρόνος são Yarbro Collins (2011, p. 856); Lenski (1935, p. 316); Aune (2002b, p. 568). Este último afirma 

que “demora’ é uma tradução inapropriada de χρόνος porque isto assume que os eventos escatológicos 

tem sido adiados e não há insinuação de que este seja o caso no Apocalipse.”  
45 Por exemplo: Paulien (2013, p. 7); Shea (1992, p. 298-299); Yarbro Collins (2011, p. 856); Aune 
(2002b, p. 566); Beale, McDonough (2007, p. 1117); Mounce (1997, p. 205); Ford (2008, p. 163); 
Charles (1920, p. 262); Trafton (2005, p. 102); Osborne (2014, p. 450); Boring (1989, p. 140); Swete 
(1907, p. 126); Beckwith (1919, p. 582); Veloso (1999, p. 143), etc. 
46 Exemplos das marcas que levam a um recuo em Dn. 12 até Dn. 8 ou 7 se encontram em Dn. 12:11 
que claramente remete a Dn. 8:13, também está o próprio texto de Dn. 12:7 o qual reproduz o período 
de tempo de Dn. 7:25. 



sustenta um pequeno livro aberto.47 Pelo contexto, parece ser que o conteúdo do 

pequeno livro é aquela parte “selada” do livro de Daniel e suas profecias em base aos 

enormes paralelos com Dn. 12 e ao contraste do estado do livro em ambos casos; em 

Dn. 12 Daniel é comissionado a selar o livro até o tempo do fim (final dos tempo 

tempos e meio tempo cf. Dn. 12:4-10), enquanto que em Ap. 10:2 o livro se encontra 

aberto. Assim, os fatos relatados em Dn. 12 parecem encontrar seu cumprimento nos 

acontecimentos mostrados em Ap. 10, ou pelo menos isso é o que aparentemente 

pretende o autor do Apocalipse.  

Após a cena do anjo e seu juramento, João é comissionado para comer o livrinho 

e lhe é predita sua experiência de que o livrinho seria doce na boca e amargo no 

ventre (vss 8-10). Finalmente é dada a ordem de profetizar outra vez sobre povos, 

nações, línguas e reis, assim o conteúdo de Ap. 11:1-2 se encontra diretamente dentro 

dessa ordem de profetizar. 

Desta forma, considerando que “o tempo não será mais” (Ap. 10:6) aponta para o 

tempo das profecias de Daniel, o contexto temporal da profecia de Ap. 11:1-2 deve 

ser efetuado após o cumprimento das profecias de tempo de Daniel (PAULIEN, 2014, 

p. 8). Devido à natureza deste interlúdio, o qual, assim como o interlúdio de Ap. 7 se 

foca em ações relacionadas ao povo de Deus, assim como o próprio contexto de Ap. 

10:8-11:2, no qual é o próprio João quem efetua as ações proféticas, a medição do 

templo (e a não medição do pátio), parece estar situada após o cumprimento das 

profecias de tempo de Daniel e se refere a uma ação realizada pelo povo de Deus 

como parte da ordem de profetizar48. 

Todavia, como foi mencionado acima não existe uma completa continuidade entre 

o 10:11 e o 11:1-2 pelo fato já apresentado de que no cap. 10 se identifica quem fala 

e dá as ordens a João, no entanto isto não acontece com o pequeno discurso de 11:1-

2. Talvez seja por isto que vários comentaristas têm tratado o texto de Ap. 11:1-2 de 

forma separada (ex.: OSBORNE, 2014, p. 461-468; BEALE, 1999, p. 557), e é por 

essa razão que nesta monografia estão sendo tratados de forma separada, mas sem 

ser isolados do seu contexto49.  

                                                             
47 O livrinho mencionado em Ap. 10:2 não pode ser identificado com nenhum outro livro mencionado 
no Apocalipse, pois sua designação em grego é βιβλαρίδιον presente no Apocalipse e no NT apenas 

em Ap. 10:2, 9 e 10. Desta forma, se trata de um livro peculiar, que não foi descrito anteriormente. 
48 Ver Michaels (1997, p. Ap. 11:1). 
49 Spatafora (1997, p. 160) também argumenta que Ap. 11:1-2 é uma unidade separada de Ap. 11:3-
13, por várias das razões mencionadas acima entre outras, entanto que Muller (1996, p. 353), embora 



 

3.3. Unidade do texto 

 

Como já foi mencionado, Ap. 11:1-2 constitui uma unidade em si mesmo. 

Aparentemente isto é confirmado pelo uso do verbo μετρέω na ordem de medir o 

templo em Ap. 11:1 e logo o mesmo verbo é utilizado no vs. 2 na ordem de não medir 

o templo. Portanto a medição e a não medição são parte do mesmo processo, e uma 

passagem deve ser entendida juntamente com a outra.  

Spatafora esclarece tal união entre ambos os versículos pelo fato de que tanto o 

vs. 1 quanto o 2 fazem uso do verbo ἐδόθη, organizando a estrutura da microunidade 

de Ap. 11:1-2 em torno a ele como o início e o fim do fluxo da sentença. A proposta 

de Spatafora é a seguinte (1997, p. 161): 

Vs. 1 A - Καὶ ἐδόθη [e foi dado] 

  B -  μέτρησον [mede] 

   C - ἐν [em] 

Vs. 2    C1 - ἔξωθεν [fora] 

  B1 - μὴ μετρήσῃς [não meças] 

        A1 - ὅτι ἐδόθη [por que foi dado] 

Como pode ser visto, o quiasma que sugere Spatafora, está estruturado em base 

aos contrastes entre os elementos dos vss 1 e 2. Aune (2002b, p. 582, tradução livre) 

argumenta convincentemente por outra estrutura dessa micropericope: 

I. A ordem de medir o templo (vss 1–2) 

(1) A Joao lhe é dada uma medida (vs 1a) 

(2) A dupla ordem (vs 1b–2) 

(a) O que deve ser medido (vs 1b) 

[1] O templo de Deus 

[2] O Santuário 

[3] Os que adoram ali 

(b) O que não deve ser medido (vs. 2) 

[1] Lugar: o pátio exterior (vs. 2a) 

                                                             
reconhecendo que Ap. 11:1-2 parece ser uma cena diferente, considera que não deve ser separada de 
Ap. 11:1-13. 



[2] Localização: fora do templo (vs. 2a) 

[3] Razão (vs. 2b) 

[a] É dado aos gentios 

[b] Eles pisotearam a cidade por quarenta e dois meses 

Seja qual for a perspectiva adotada, os vss. 1 e 2 estão intimamente relacionados, 

temática e lexicamente, constituem uma unidade e portanto devem ser analisados em 

conjunto. Assim, para o objetivo dessa pesquisa de descobrir o pano de fundo e a 

interpretação de Ap. 11:1 deve ser entendida toda a micro-perícope de Ap. 11:1-2 com 

seus elementos constituintes e dessa forma será feito neste trabalho.  

3.4. Possíveis variantes textuais 

 

O aparato crítico do NTG4 apresenta que no texto de Apocalipse 11:1-2, ambos 

versículos possuem variantes, das quais duas são as mais relevantes, uma em cada 

verso (ALAND, B. et al. 2008, p. 717). A variante principal do vs. 1 é a maior do que 

sua homologa do vs. 2. 

No vs. 1 o aparato critico apresenta que onde diz ῥάβδῳ “vara”, “bastão”, foi lhe 

acrescentado posteriormente em alguns manuscritos a seguinte frase: καὶ εἱστήκει ὁ 

ἄγγελος “e o anjo de pôs em pé” antes de λέγων “dizendo”, desta maneira o verso 

ficaria assim: “Foi me dada uma cana como vara e o anjo se pôs em pé, dizendo: 

Levanta-te [...]”. Segundo Metzger (1994, p. 671) a razão para que tais copistas 

fizessem essa mudança, foi a particular construção da frase, onde não é identificado 

quem está falando com João, sendo assim, aparentemente esses copistas queriam 

atribuir a ordem de medir o templo ao “anjo forte” de Apocalipse 10.  

A variante principal do vs. 2 é menor do que a primeira, no entanto, teria maior 

importância no texto se fosse a correta. Esta variante substitui a palavra ἔξωθεν “fora” 

pelo antônimo ἔσωθεν “dentro”. Metzger (1994, p. 671) menciona duas principais 

razões para preferir a palavra ἔξωθεν a ἔσωθεν. A primeira é porque têm o testemunho 

de uma boa parte dos manuscritos mais confiáveis incluindo o 47. E a segunda razão 

é porque parece ser que os copistas que entendiam que o αὐλὴ “pátio” devia ser o 

pátio interior, ficaram perplexos com a expressão τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν “o pátio de fora” 

e assim decidiram substituir a palavra “fora” pelo seu antônimo.  



Contudo, o NTG4 cataloga seu texto em ambos versículos com a categoria [A], o 

que significa que existe absoluta certeza de que o texto aparece na forma como está 

registrado no NTG4 (ALAND, B. et al. 2008, p. xiv), embora existam críticas com 

respeito aos métodos de avaliação destas categorias (PAROSCHI, 2012, p. 176-177).  

3.5. Conclusão 

 

Essa seção heterogênea introduz diversas questões para contextualizar o texto 

de Ap. 11:1-2. A primeira delas é a autoria do Apocalipse, sobre a qual as evidências 

parecem apontar para João, o Apostolo de Jesus, todavia, ela não parece influenciar 

maiormente o texto de Ap. 11:1-2. Não acontece o mesmo com a questão da data, 

sobre a qual existe o consenso acadêmico de que foi escrita ao redor dos anos 90-95 

d.C.  

Com respeito ao gênero literário, são facilmente reconhecíveis três gêneros ao 

longo do livro; apocalipse, profecia e carta, embora possivelmente a seção a ser 

analisada se encontra principalmente dentro do gênero apocalíptico. O tema do 

santuário/templo no Apocalipse parece encontrar grande relevância ainda mais 

quando se trata da sua estrutura literária, a qual parece estar moldada pelo avanço 

das fases do serviço sacerdotal do santuário hebreu. O texto de Apocalipse 11:1 

parece se encontrar na transição do ministério de intercessão para o serviço anual de 

Yom Kippur. 

O texto de Ap. 11:1-2 se encontra numa interrupção entre a sexta e a sétima 

trombeta. Tal interlúdio se foca nas ações do povo de Deus contrastando com o 

septeto no qual se encontra. Esse interlúdio possui três partes plenamente 

identificáveis; A visão do anjo e o livrinho (Ap. 10:1-11), a medição do templo (Ap. 

11:1-2) e as duas testemunhas (Ap. 11:3-14). Por razões linguísticas e temáticas, a 

medição do templo em Ap. 11:1-2 parece estar estreitamente relacionada à visão do 

anjo e o livrinho, o qual, conforme foi argumentado acima, alude às profecias de tempo 

do livro de Daniel, finalizando com a ordem de profetizar outra vez, e é nesse contexto 

que aparece a medição do templo em Ap. 11:1-2. Portanto, a medição do templo é 

parte do kerygma que vem como resposta à ordem de profetizar outra vez (Ap. 10:11). 

Assim mesmo, Ap. 11:1-2 constitui uma unidade em si mesmo, por diferentes razões 

linguísticas e temáticas, tornando necessário compreender cada um dos símbolos ou 

figuras presentes em Ap. 11:1-2 (ver cap. 5). 



Assim como a maior parte do Novo Testamento, Ap. 11:1-2 também acabou 

gerando algumas variantes textuais no processo de transmissão do texto, no entanto, 

nem sequer as duas mais importantes têm chance alguma de ser a original, segundo 

os padrões atuais da crítica textual, sendo assim, o texto deve permanecer na sua 

forma integra para ser analisado. Todavia, será necessário antes conferir qual o pano 

de fundo por trás do texto antes de entrar nele. 

  



4. Possíveis panos de fundo para o texto 

 

Antes de analisar o texto, e por causa da caraterística apocalíptica da passagem, 

deve ser compreendido qual é o “background” por trás de Ap. 11:1-2. Os eruditos 

mencionam duas possibilidades; a primeira é um “sitz im leben” com relação à 

destruição de Jerusalém no ano 70, o qual foi de alguma forma ou outra, reinterpretado 

pelo autor do Apocalipse quem escreveu mais de 20 anos após esses fatos terem 

acontecido, a segunda possibilidade de “background” indica que poderia haver uma 

alusão ao Antigo Testamento. Ambas serão conferidas a seguir. 

 

4.1. Sitz im leben da destruição de Jerusalém 

 

Com respeito à origem (e originalidade) deste trecho, alguns estudiosos têm 

declarado que este texto é uma inserção não escrita originalmente pelo autor, ou 

segundo outros, que o autor se baseou num texto judaico anterior (ver acima a seção 

de autoria e de estrutura). Esta hipótese começou com Wellhausen (1899, p. 222, 

223), quem seguindo seu costume de procurar fontes e tradições por trás de textos 

bíblicos, afirma que este texto corresponde a um antigo oráculo zelote anterior ao ano 

70 d.C. que profetizava que embora o pátio fosse destruído pelos romanos, o templo 

e quem adorasse nele seria preservado dessa destruição.50 Alguns têm assinalado 

que Wellhausen se baseou no relato de Josefo (1996, p. 285-286) quem afirma que 

no sitio de Jerusalém no ano 70 d.C., os líderes judeus que tinham tomado posse da 

cidade subornaram profetas falsos e um deles proclamou que o povo deveria se 

refugiar no templo (ἱεροv) onde Deus libertaria o povo miraculosamente. Charles, 

quem endossa a parcialmente a ideia, reconhece implicitamente que esta hipótese 

começou com Wellhausen e basicamente os que o seguiram têm construído sobre ela 

(1920, p. 270). 

Osborne (2014, p. 469) chama a atenção para alguns problemas fundamentais 

com relação a esta hipótese: 1. Por que João utilizaria um oráculo que comprovou ter 

sido falso? Pois nem o Templo (Lugar Santíssimo) nem o altar, e menos ainda os 

                                                             
50 Alguns dos eruditos que se aderem a esta teoria de forma total ou parcial são: Charles (1920, p. 270-
274); Beckwith (1919, p. 586-588); Yarbro Collins (1976, p. 195) e Aune (2002b, p. 585, 594-595). 
Yarbro Collins (1984, p. 67) entende que como esse suposto oráculo zelote não teve um cumprimento 
literal, foram procuradas outras interpretações. Já Roloff (1993, p. 129) propõe que é uma fonte cristã, 
não zelote. 



adoradores foram preservados na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. 2. Por que 

João utilizaria um oráculo zelote? Sendo que existia tão pouca afinidade entre o 

cristianismo e os zelotes. Opiniões similares são compartilhadas por Schussler 

Fiorenza (1997, p. 111) e por Morris (1987, p. 141).  

Flusser (1988, p. 391) considera tal hipótese muito improvável pelas seguintes 

razões: 1. É difícil de assumir a ideia de que o oráculo dissesse que a cidade iria ser 

conquistada pelos gentios, porém, que o templo seria resguardado. 2. Por quê um 

panfleto zelote de uma cidade sitiada teria chegado ás mãos de um profeta cristão em 

Patmos? 3. Mesmo se tivesse chegado, a “profecia” rapidamente teria demonstrado 

ser falsa. Ainda assim, para Flusser (1988, p. 391-392) o texto reflete a ideia de 

inviolabilidade do templo presente no judaísmo um longo tempo antes do ano 70. 

O’Brien (1996, p. 198-200) também aponta para algumas das críticas que tem 

recebido esta proposta: 1. Pela data do livro seria um oráculo incompreensível. 2. A 

possibilidade de uma interpretação simbólica indeterminaria o significado do oráculo 

3. Traz problemas hermenêuticos pois os zelotes seriam considerados os adoradores. 

4. A crença na invulnerabilidade do templo torna prescindível a existência do oráculo. 

Beale também se opõe a esta tese. Na sua visão (1999, p. 556) não há evidência 

da existência desta fonte fora do Apocalipse, e mesmo que existisse, seu significado 

não poderia ser entendido pois não sabemos qual é o seu contexto literário e aplicação 

utilizada. Da mesma forma é difícil sustentar que um profeta cristão reinterpretaria no 

ano 95, da perspectiva da comunidade cristã, tais fatos que aconteceram no ano 70 

com um grupo de zelotes. 

Além das razões mencionadas acima, existem várias outras razões para descartar 

esta hipótese: 1. Se baseia principalmente numa conjectura, pois tal fonte não tem 

sido encontrada. 2. Se baseia na pressuposição de que o templo em Apocalipse 11:1-

2 se refere ao templo de Jerusalém (de Herodes). 3. Se baseia na pressuposição de 

que a medição do templo simboliza preservação.51 

Desta maneira a dependência do autor do Apocalipse por parte de uma antiga 

fonte judaica parece ser uma mera especulação sem maior fundamento 52 . De 

qualquer forma, se a hipótese de Wellhausen e de determinados autores modernos 

for correta, o trecho deve ser analisado em sua forma final, de acordo com o uso que 

o autor faz dele (AUNE, 2002b, p. 598; SCHUSSLER FIORENZA, 1997, p. 111; 

                                                             
51 A validade de tais pressuposições será tratada no capítulo 5 de forma direta ou indireta. 
52 Caird (1966, p. 131, tradução livre) chega a chamar tal hipótese de “improvável, inútil e absurda.” 



YARBRO COLLINS, 1979, p. 70). E é desta forma que está sendo analisado nesta 

pesquisa. 

 

4.2. Possíveis alusões veterotestamentárias 

 

Como foi mencionado acima, o AT permeia completamente as imagens, o 

simbolismo e até mesmo a estrutura do Apocalipse, Ap. 11:1-2 não parece ser a 

exceção. Dessa forma será necessário procurar os possíveis backgrounds 

veterotestamentários para Ap. 11:1-2 e avaliar se eles conseguem se adequar a isso. 

Um aspecto importante daquilo que já foi discutido, é que Ap. 11:1-2 se encontra 

estreitamente relacionado com as suas partes adjacentes, todavia, ele forma uma 

unidade em si mesmo, desta forma o pano de fundo para Ap. 11:1-2 deveria conseguir 

dar conta dos elementos do texto e não apenas de um aspecto ou uma palavra. Os 

panos de fundo que são identificados com maior frequência com Ap. 11:1-2 são Zc. 

2:1-5 e Ez. 40-48 (STRAND, 1984, p. 317; O’BRIEN, 1996, p. 201), no entanto também 

têm sido vistos outros panos de fundo para este texto: 

 

4.2.1. Zacarias 2:1-5 

 

Uma longa lista de autores enxerga este texto como sendo um dos panos de fundo 

veterotestamentários para Ap. 11:1-2.53 No entanto vários deles o consideram como 

secundário depois de Ez. 40-48. Outros eruditos também lhe acrescentam Zc. 1:16 

para formar esse pano de fundo (O’BRIEN, 1996, p. 201; LARONDELLE, 1997, p. 

215; ROGERS, 2002, p. 104).  

O texto parece descrever um anjo com um cordel na mão, o qual é enviado para 

medir Jerusalém e conhecer suas medidas e logo é anunciado que Jerusalém será 

habitada novamente sem menção às muralhas físicas, mas afirmando que o próprio 

Deus se tornaria uma muralha de fogo para a cidade. O contexto imediato parece 

                                                             
53 Por exemplo Aland et al (2008, p. 717); Aune (2002b, p. 603); Kistemaker (2000, p. 435); Veloso 
(1999, p. 146); Osborne (2014, p. 463); LaRondelle (1997, p. 215); Bauckham (1993a, p. 269); Eckley 
(2006, p. 134); Paulsen (1992, p. 280); Hendriksen (2005, p. 128); Ladd (1986, p. 112); Darlymple 
(2006, p. 388); Walvoord (2008, p. 176). Rogers (2002, p. 104-107) chega a apontar que Zc. 1:16 (2:1-
5) é o principal background veterotestamentario para Ap. 11:1-2 em vista do seguinte: 1. Menção a 
linha de medição em Zc. 1:16, que na visão de Rogers, seria equivalente à vara mencionada em Ap. 
11:1. 2. A construção da “sua casa” que segundo Rogers, João estaria interpretando-a como o santuário 
em Ap. 11:1. A fragilidade destas ligações não permite que que sejam consideradas em si mesmas 
como conexões legitimas entre um texto e outro. 



indicar a anterior dispersão de Judá pelas incursões das nações pagãs (1:21) e sua 

posterior restauração (2:10-13). Assim mesmo, parece estar subentendida a garantia 

da continua proteção de Deus sobre Jerusalém (2:5), em face à tensa situação em 

que se encontrava a cidade por causa dos inimigos externos.54  

O texto de Zc. 2:1-5 têm sido relacionado com Ap.11:1-2 basicamente por causa 

de que existe noção de medir uma estrutura física, com um instrumento. Não obstante, 

existem enormes diferenças entre ambos textos. Em Zc. 2:2 a medição é planejada 

para toda a cidade de Jerusalém, porém em Ap. 11:1-2 é reduzida apenas para o 

templo, o altar e os adoradores. Assim mesmo, em Zc. 2:2 é o “homem” 

(presumivelmente um anjo) aquele que deve executar a medição, pelo contrário, em 

Ap. 11:1-2 o próprio João é comissionado para medir. Da mesma forma o instrumento 

da medição é diferente, enquanto que em Zc. 2:1 se utiliza uma corda, em Ap. 11:1 o 

instrumento é uma cana. Sendo assim, em ambos os textos, o instrumento da 

medição, quem mede e o que será medido são completamente diferentes. Outra 

diferença radica em que Zacarias não parece fazer alguma referência explicita ao altar 

nem aos adoradores. Como parece ser, a única coisa que ambos textos têm em 

comum é o fato de que em ambos os casos existe uma medição realizada com um 

instrumento. De fato, Strand aponta para o fato de que o contraste vai mais além; a 

medição em Zacarias não parece ser realizada, pois a cena parece se focar em 

retratar o cuidado e proteção de Deus (1984, p. 320).  

Desta forma pode ser concluído de que “com exceção de um símbolo especifico, 

Zc. 2:1-5 manifesta um absoluto contraste com Ap. 11:1” (STRAND, 1984, p. 321, 

tradução livre). Contudo, talvez pela presença da medição, a ação profética de Ap. 

11:1-2 pode estar ecoando (embora não parece ser provável) a ação profética de Zc. 

2:1-5. 

 

4.2.2. Ezequiel 40-48 

 

Uma boa parte dos eruditos identifica a grande visão final descrita em Ez. 40-48 

(ou parte dela) como sendo o pano de fundo (geralmente o primário) para Ap. 11:155 

                                                             
54 Ver: Meyers (2008, p. 149-157); Baldwin (1972, p. 112-114). 
55 Dentre eles podem ser mencionados: Aland et al (2008, p. 717); Aune (2002b, p. 603); Mounce (1997, 
p. 213); Schussler Fiorenza (1997, p. 111); Johnson (1981, p. 499); Veloso (1989, p. 180); Beale, 
McDonough (2007, p. 1118); Davis (2000, p. 228); O’Brien (1996, p. 202); Wall (1991, p. 141); Thomas 
(1995, p. 79-80); Eckley (2006, p. 134); LaRondelle (1997, p. 215); Ben Daniel (2003, p. 101-102); 



em vista de que em ambos os casos é realizada uma medição sobre imóveis sagrados 

utilizando uma cana como instrumento de medir.  

Na visão de Ez. 40-48, o profeta Ezequiel é levado para uma alta montanha perto 

da cidade santa onde se reúne com um homem (presumivelmente um anjo cf. 

TAYLOR, 1969, p. 244) com uma cana e uma corda na sua mão medindo cuidadosa 

e detalhadamente as diferentes partes da “casa”, dos átrios exteriores e as portas 

(40:5-49), e parece ser que somente no capítulo 41 que ele começa a medir o templo 

interior em si mesmo (41:1) (ZIMMERLI, 1979, p. 342-343). Já na passagem do cap. 

43:1-12 Ezequiel vê a gloria de Deus entrando novamente no templo, nos capítulos 

seguintes são dadas as disposições para os serviços e rituais do novo templo 

escatológico e do Israel restaurado. Para Stefanovic este texto aponta para uma 

tentativa divina de restaurar sua relação com Israel (2009, p. 347, cf. 43:7-11). Allen 

(2002, p. 213) da mesma forma o entende como um oráculo de salvação, no qual 

aquilo que afetou o reino prê-exílico de Israel e Judá não seria um obstáculo no templo 

e cidade reconstruídos uma vez que o relacionamento de Deus com seu povo foi 

restaurado.56 

Stefanovic (2009, p. 347) e Paulien (2014, p. 2) afirmam que esta visão de 

Ezequiel ocorre em Yom Kippur em base a Ez. 40:1 (cf. Lv. 23:27) “No princípio do 

ano, no decimo dia do mês” (ARA). Esta afirmação se embasa na suposição de que 

Ezequiel estava utilizando o calendário civil judaico, cujo começo era no outono 

boreal. O calendário “civil” tinha cedido seu lugar ao calendário religioso, cujo vigor 

começou na primeira pesach (Ex. 12:2), portanto a dúvida aqui corresponde a se 

Ezequiel está se referindo ao princípio do ano do calendário civil ou do calendário 

religioso. Shea (2001, p. 159-160) explica que pelo contexto da profecia de Ez. 40-48, 

esse “princípio do ano” deveria ser no outono (boreal) pois se a profecia for feita no 

Yom Kippur seria altamente significativa em relação ao conteúdo da visão. Seja ou 

                                                             
Roloff (1993, p. 128); Paulien (2014, p. 2); Chilton (1987, p. 115); Stefanovic (2009, p. 347-348); 
Hendriksen (2005, p. 128); Doukhan (2008, p. 94); Kistemaker (2000, p. 435); Walvoord (2008, p. 176); 
Osborne (2014, p. 462); Ladd (1986, p. 112); Ford (2008, p. 175); Hitchcock (2007, p. 226); Prigent 
(2004, p. 341). 

56 Existem problemas interpretativos relacionados a essa visão, talvez a principal discussão se 
encontra se a visão de Ezequiel 40-48 está falando do segundo templo, obviamente pareceria uma 
profecia não cumprida em vista que nele não é mencionada a habitação da “gloria de Deus”, além disso 
existem questionamentos a se ele está realmente se referindo a reconstrução do templo futuro. Taylor 
(1969, p. 246) observa que existem várias caraterísticas da descrição do templo que fariam pouco 
provável uma interpretação literal de reconstrução. Assim não parece ser que o texto aponta para o 
segundo templo. 

 



não correta esta última afirmação, Shea argumenta convincentemente que o 

calendário de outono a outono (civil) era utilizado tanto no exilio quanto em anos 

posteriores e anteriores (2001, p. 152-163). Entretanto para Allen, a declaração sobre 

a data da última visão de Ezequiel é ambígua podendo se referir tanto a primavera 

quanto ao outono (2002, p. 229), o SDABC (NICHOL, 1978a, p. 712) adota uma 

posição similar. Vanderkamp (1996, p. 817), afirma que a contagem de data após o 

exilio não é clara pois existe evidência tanto da contagem desde o outono quanto da 

primavera. Diferentemente, Fredenburg (2002, p. 357) assevera que o calendário 

utilizado consistentemente por Ezequiel era o calendário com início na primavera. 

Desta maneira a afirmação de Paulien e Stefanovic permanece na incerteza, todavia, 

se ela for correta poderia mudar o paradigma da interpretação deste texto e sua 

suposta função como background para Ap. 11:1-2 considerando a proposta deste 

trabalho (ver seção 4.2.4). 

A ampla atribuição de Ez. 40-48 como pano de fundo para Ap. 11:1-2 têm alguns 

detratores. Strand (1984, p. 321) percebe que a despeito da similaridade entre os dois 

escritos, existem também evidentes contrastes entre ambos, dentre eles um alto 

número de objetos presentes na medição de Ez. 40-48 que não aparecem em Ap. 

11:1-2 ou até mesmo é indicado que alguns deles não devem ser medidos (por 

exemplo o pátio exterior é medido em Ez. 40:17 mas não deve ser medido em Ap. 

11:1-2), da mesma forma nada é dito dos adoradores que também são medidos em 

Ap. 11:1-2. Todavia o último contraste que Strand identifica entre ambos os textos é o 

propósito de ambas medições, enquanto que na medição de Ezequiel o propósito é 

prover um plano para a construção do templo e para o planejamento físico da cidade, 

a medição joanina parece se focar em entidades já existentes e não num sentido 

estritamente físico. Finalmente Strand conclui que ambos textos são tão diferentes 

que dificilmente possa se estabelecer uma relação entre um e outro (1984, p. 321)57.  

O’Brien (1996, p. 201) chama a atenção para certos contrastes entre ambos textos 

(a despeito de considerar Ez. 40-42 como o background mais apropriado para Ap. 

11:1-2). Ele argumenta que enquanto que na visão de Ezequiel, o foco são 

principalmente as portas e o pátio, em Ap. 11:1-2 o pátio é excluído da medição. Além 

dessas diferencias já mencionadas, deve ser dito que em Ezequiel não existe uma 

                                                             
57 Para uma defesa contra a crítica de Strand à dependência de Ez. 40-48 em Ap. 11:1-2, ver Beale 
(1999, p. 559). 



ordem de medição, o qual parece ser um dos contrastes mais marcantes entre ambas 

visões.  

Desta forma, são vistos vários contrastes entre uma visão e outra, dentre os 

principais são a exclusão do pátio, a medição exclusiva do templo, altar e dos 

adoradores, a existência de uma ordem de atuação ativa do visionário em Ap. 11:1-2, 

tais caraterísticas contrastam esmagadoramente com Ez. 40-48.  

Aparentemente existe outro texto no Apocalipse que se remete à visão de Ez. 40-

48, Bauckham (1993a, p. 269) percebe corretamente que a visão de Ezequiel 40-48 

tem mais em comum com a medição da Nova Jerusalém em Ap. 21:15 do que com a 

medição em Ap. 11:1. Ele argumenta que em ambos os textos existe um paralelo com 

o agente da medição (homem em Ez. 40 e o anjo em Ap. 21:15) contrastando com 

Ap. 11:1-2 onde é o próprio João quem deve medir. Igualmente O’Brien (1996, p. 201), 

constata outra semelhança entre Ap. 21:15 e Ez. 40-48, ausente em Ap. 11:1-2 

correspondente ao fato de que nos dois primeiros textos existe um foco nas portas, 

juntamente com o pátio exterior, o qual não acontece em Ap. 11:1-2. Similarmente 

Aune (2002b, p. 603) aponta para outro forte paralelo entre ambas visões, na visão 

de Ez. 40-48, o profeta é colocado num alto monte onde enxerga a cidade de 

Jerusalém restaurada (Ez. 40:2) e logo ele vê o homem medindo (Ez. 40:3), 

paralelamente, João também é levado para um monte alto (Ap. 21:10a) onde lhe é 

mostrada a Nova Jerusalém (Ap. 21:10b), e logo o anjo procede a medir (Ap. 21:15-

17). Do mesmo modo é evidente a projeção escatológica de restauração final de Ez. 

40-48 (especialmente Ez. 47-48), a qual se encaixa melhor no capítulo 21 de 

Apocalipse do que no capítulo 11 o qual parece estar localizado antes do clímax final.  

Sumarizando, Ap. 21 e Ez. 40-48 compartilham as seguintes caraterísticas: 1. É 

um ser sobrenatural quem realiza a medição em ambos casos, os profetas (João e 

Ezequiel) são meramente espectadores passivos. 2. Um dos focos da medição está 

nas portas e no pátio exterior. 3. Em ambos casos o profeta é colocado num alto monte 

onde vê uma Jerusalém “restaurada” e logo o ser sobrenatural presente na visão 

começa a medir. 4. Há uma projeção escatológica de restauração final e total em 

ambos textos.  

Todos as semelhanças anteriores nas medições de Ap. 21:15 e Ez. 40-48 não 

acontecem com a medição de Ap. 11:1-2. Isoladamente o fato de que Ez. 40-48 seja 

o pano de fundo para outro texto do Apocalipse não quer dizer que não possa ser 

também para Ap. 11:1-2, no entanto, as semelhanças entre Ap. 11:1-2 e Ez. 40-48 



parecem não ir além da ação da medição, a cana e que um dos elementos medidos é 

o templo interior. 

Considerando o que foi dito, Ez. 40-48 não parece se adequar bem a ser o 

background de Ap. 11:1-2 pois suas diferenças parecem falar mais alto do que as 

semelhanças. Da mesma forma que acontece com Zc. 2:1-5, pode ser resgatado um 

eco da ação profética de Ez. 40-48 em Ap. 11:1-2. Todavia, mesmo se Ez. 40-48 for 

considerado um pano de fundo para Ap. 11:1-2, existem suficientes trabalhos sobre 

essa relação, de forma que o presente estudo não entrará a fundo nele.  

A consequência de adotar tanto este background quanto o anterior têm levado 

aos estudiosos a sugerir de que o significado da medição é preservação e proteção 

(STRAND, 1984, p. 324),58 porém tendo em vista que os dois panos de fundo já vistos 

não conseguem dar conta de Ap. 11:1-2, deve ser buscada outra interpretação (ver 

seções posteriores).   

 

4.2.3. Daniel 9:27

 

Vários interpretes entendem que o período de tempo de 42 meses mencionado 

em Ap. 11:2 está aludindo ou é análogo à metade da semana (ou seja 3 ½ dias) 

descrita em Dn. 9:27,59 cujo relato se encontra dentro da profecia conhecida como “as 

setenta semanas”. Aparentemente essa suposição se baseia em que a semana 

descrita em Dn. 9:27 na verdade descreve uma semana de anos (isto é sete anos) e 

portanto tal metade da semana em Dn. 9:27 estariam descrevendo 3 ½ anos, um 

período equivalente aos 42 messes de Ap. 11:2. Em favor dessa suposição deve ser 

dito que o BDB (2000, p. 989) traduz a palavra ֻבִעים  ,”por “septeto de anos שָׁ

semelhantemente Goldingay (2002, p. 257) assim como Hartman e Di Lella (2008, p. 

244) acreditam que a tradução de “septeto de anos” seja a melhor tradução em vista 

dos 70 anos da profecia de Jr. 29:10, os quais estão sendo indicados em Dn. 9:2, pois 

aparentemente era a esperança de Daniel que quando tal período profetizado por 

Jeremias se cumprisse, a nação judia se restauraria, incluindo o templo. Por outra 

parte Collins (1993, p. 353) afirma que o autor se encontra reinterpretando a profecia 

                                                             
58 Ver nota de rodapé n° 89. 
59 De acordo com: Bruce (2008, p. 2238); Osborne (2014, p. 468); Beale, McDonough (2007, p. 1118-
1119); Ladd (1986, p. 113-114); Walvoord (2002, p. 454, 498); Thomas (1995, p. 84-85); Gentry (1998, 
p. 66); Ford (2008, p. 170); Hitchcock (2007, p. 228); Stubbefield (2012, p. 158); Price (1993, p. 593). 



de Jeremias, pois na visão de Collins, não foi entendida pelo autor como sendo 

cumprida com a reedificação de Jerusalém.  

Todavia, não pode haver certeza dessa afirmação pois em primeiro lugar 

conforme reconhece o BDB, a tradução mais comum para essa palavra é “semana” 

ou “septeto de dias” (2000, p. 988). Da mesma forma Shea (1982, p. 89-92) indica 

algumas das fraquezas que essa pressuposição apresenta: 1. O uso desse 

substantivo com a mesma soletração é consistente tanto no AT quanto em Qumran 

apresentando um conceito de semana literal. 2. Em todo o AT o substantivo ַ בּוע   é שָׁ

traduzido por “semana”. 3. A LXX é consistente ao traduzir em todas as ocasiões o 

substantivo ַ בּוע   por ἑβδομάς enquanto que o número cardinal “sete” sempre é שָׁ

traduzido por “ἑπτά” (pois o argumento é que supostamente se refere a um número 

indefinido de sete). Desta forma não é possível assegurar que Dn. 9:24-27 está se 

referindo a “septeto de anos”, ou até mesmo um septeto sem especificar a unidade de 

tempo, entretanto o seu uso mais normal é de “semana”. Portanto, pelo menos do 

ponto de vista numérico, não parece haver paralelo nenhum entre a metade da 

semana de Dn. 9:27 e os 42 meses de Ap. 11:2.  

Da mesma forma, não parece possível estabelecer algum paralelo maior entre a 

ação realizada em ambos os textos. Enquanto que em Dn. 9:24 se menciona que 

seriam destruídos tanto o templo quanto a cidade pelo povo do príncipe, em Ap. 11:1-

2 não se menciona nada sobre a destruição do templo e da cidade.  

Sendo assim, a suposta alusão de Dn. 9:24-27 em Ap. 11:1-2 não parece ser 

adequada pois não é possível assegurar que o período profético seja equivalente e 

assim mesmo, o conteúdo descrito em ambas visões não parece ter maiores 

paralelos. 

 

4.2.4. Levítico 16 

 

O primeiro a propor este background foi Strand (1984, p. 318-324), o qual tem sido 

seguido por outros scholars.60 O conteúdo de Lv. 16 descreve o ritual do Dia da 

Expiação (Yom Kippur). Neste ritual era feita a expiação pelo sacerdote (vss. 6, 11-

14), pelo Santuário (vss. 16-17), pelo altar (vss. 18-19a) e pela congregação (vs. 22).  

                                                             
60 Alguns deles são Davidson (1991, p. 109); Paulien (1995, p. 256); Stefanovic, 2009, p. 336, 340; 
Timm (2007, p. 47); Treiyer (1988, p. 543.); Müller (2011, p. 443).  



No ritual do Yom Kippur,61 em primeiro lugar, Arão devia fazer expiação por si 

mesmo e pela sua casa, imolando um novilho, pegando o incensário, e levando o 

sangue do novilho para ser aspergido sete vezes acima do kapporet62 (vss. 6, 11-14) 

afim de estar purificado para poder realizar o restante do ritual.  

Uma vez concluído a expiação pelo sacerdote, o seguinte passo era fazer 

expiação pelo “santuário” (vs. 16). Nesta etapa do ritual eram escolhidos dois bodes, 

um para sacrifício (o qual era para YHWH) e o outro era deixado vivo (chamado de 

Azazel), com o primeiro deles, era realizado o mesmo procedimento que fora feito com 

o novilho (vss. 7-10, 15) Todavia com respeito ao lugar que era expiado nessa parte 

do ritual, deve ser ressaltado que em Lv. 16:2 lhe é indicado a Arão de que ele não 

deve entrar em qualquer momento no קֶֹּדש traduzido na ARA como “Santuário”, a qual 

é tradução habitual para este vocábulo hebraico, a NVI, entretanto, prefere traduzir a 

mesma palavra como “lugar santíssimo”. Esta última parece ser a tradução mais 

acertada tendo em vista que o restante do versículo indica que o lugar ao qual está 

sendo feita a referência, é o lugar onde se encontra a arca. Milgrom optou por traduzir 

está palavra como “adytum”, no entanto está ciente de que se refere ao Santo dos 

santos (2008, p. 1013).63 Da mesma forma parece acontecer com o “santuário” (ARA) 

mencionado no vs. 16, no qual a NVI novamente parece traduzir de maneira mais 

precisa pois o contexto parece indica-lo dessa maneira (vs. 14-15).  

Assim, a expiação (ou purgação) era realizada pelo Santo dos Santos por causa 

das impurezas (ֻטְמאֹּת), rebeliões/transgressões deles [dos filhos de Israel] (ִפְשֵעיֶהם) e 

por “todos os pecados deles” (ם ֹּאתָׁ ט ל־ח   que eram simbolicamente transferidos ao (כָׁ

santuário tornando-o dessa forma poluído (HASEL, 1989a, p. 89, 93-96; MILGROM, 

2008, p. 1034)64. Esta expiação aparentemente era completa e definitiva, apontando 

                                                             
61  Atualmente para muitos eruditos adeptos da hipótese documentária, as descrições deste ritual 
provêm de diversas fontes, as quais somente alcançariam sua forma final depois do exilio babilônico. 
Uma discussão sobre as supostas fontes está fora do propósito do presente trabalho, o qual está 
analisando o ritual na sua forma final. 
62 Ou seja, a coberta da Arca da Aliança. Esta palavra é comumente traduzida como propiciatório, 
Milgrom, entretanto, sugere que esta palavra não seja traduzida (2008, p. 1014). Ver também Treiyer 
(1988, p. 36-37). 
63 Embora seja a única ocasião onde é referida com essa palavra, nos outros lugares, o imóvel é sempre 
mencionado como o Santo dos Santos. Ver Hasel (1989b, p. 112-113). 
64  Gane (2005, p. 80-90) demonstra convincentemente que o objetivo principal das ofertas de 
purificação era remover o pecado do ofertante e transferi-lo para YHWH (por meio da imposição de 
mãos), assim, era como o pagamento da dívida contraída pelas faltas do ofertante (por meio da gordura 
do animal) e simbolicamente o próprio YHWH era quem tomava conta da dívida. 



à eliminação total de todo tipo de pecado, o qual se demonstra por meio das palavras 

utilizadas neste texto para os diferentes tipos de “pecado” (RODRIGUEZ, 1979, p. 

136; HASEL, 1989b, p. 114-115; TREIYER, 1988, p. 65). A tenda da congregação ou 

seja o lugar santo (Lv. 4:7) parecia ser expiada juntamente com o Lugar Santíssimo 

(v.16b). 

A próxima etapa era a purificação do altar “que está perante o Senhor” (v. 18)65, 

onde se colocava tanto o sangue do novilho quanto o sangue do bode nos chifres do 

altar e devia ser aspergido sete vezes sobre ele. (vss 18-19). Finalmente ocorria a 

eliminação de todas as faltas que tinham contaminado o santuário, e o processo no 

qual a congregação de Israel se via ritualmente livre da impureza (v. 30). Esta 

purgação parecia ocorrer uma vez que os pecados eram confessados por Arão, 

mediante imposição de mãos, sobre o bode vivo (Azazel) e ele era levado para fora 

da congregação (vss. 20-22) (MILGROM, 2008, p. 1060; GANE, 2005, p. 136; 

HOLBROOK, 2012, p. 139). 

De acordo com o texto de Lv. 16:33 “fará expiação pelo santuário [Lugar 

Santíssimo], pela tenda da congregação e pelo altar; também a fará pelos sacerdotes 

e por todo o povo da congregação.” (ARA). Um aspecto relevante do ritual como um 

todo é que era o única cerimonia que se focava principalmente no templo e na sua 

purificação (e não nos pecados do ofertante como acontecia no serviço diário) 

(HOLBROOK, 2012, p. 135; HASEL, 1989b, p. 114; TREIYER, 1988, p. 64)66. 

Outra particularidade que deve ser ressaltada era o significado do dia da 

Expiação, ele era um dia onde todo a congregação parecia ser avaliada “Nesse 

mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o Dia da Expiação, para fazer expiação 

por vós perante o SENHOR, vosso Deus. Porque toda alma que, nesse dia, se não 

afligir será eliminada do seu povo. Quem, nesse dia, fizer alguma obra, a esse eu 

destruirei do meio do seu povo” (Lv. 23:28-30). Nesse dia, embora o foco principal 

                                                             
65 Para Milgrom (2008, p. 1036) e Holbrook (2012, p. 139), este altar é o altar do holocausto. Hartley 
(2002, p. 240), embora expressa que possivelmente se refere ao altar do holocausto, reconhece que a 
identificação do altar é incerta, da mesma forma observa que entre os eruditos judeus parece ser 
favorecida a identificação do altar de ouro, enquanto que nos estudiosos não judeus, existe uma 
preferência por identifica-lo com o altar do holocausto. Treiyer propõe que podem ser ambos altares, 
um no vs. 18a e o outro no vs. 18b (1988, p. 50), Hasel (1989b, p. 110) no entanto aponta para o fato 
de que altar está no singular, e sugere que talvez seja o altar do incenso em base a Lv. 4:18, embora 
também afirma que a expiação pela tenda da congregação, possa incluir a purificação pelo altar. Ambas 
posições são plenamente possíveis. De qualquer forma, se a referência do vs. 18 for ao altar do 
holocausto, Ex. 30:10 indica que o altar de incenso também é purificado no serviço anual. 
66 Treiyer chega a afirmar que se tratava de uma vindicação do santuário (1988, p. 184). 



estava no templo o dever dos indivíduos era se arrepender dos seus pecados 

(WENHAM, 1979, p. 236). Holbrook (2012, p. 144-145) afirma o seguinte a respeito: 

A separação entre os falsos e os verdadeiros israelitas no Dia da 
Expiação é um importante resultado da segunda principal ministração 
sacerdotal do sistema do santuário. Ambos os grupos professavam ter 
uma relação pactual com Deus, mas os ritos desse dia estabeleciam 
uma separação. 

 
Estreitamente relacionada com esta última noção de separação e avaliação está 

a noção de julgamento no Yom Kippur, pois toda alma devia estar em constrição para 

ser avaliada durante esse dia, quem não estava “puro” era eliminado do seu povo, e 

nas palavras de Wenham (1979, p. 236) era “condenado para o julgamento”. Hasel 

(1989b, p. 120) afirma que o dia do Yom Kippur significava vida para aqueles que 

durante o ano cúltico haviam seguido apropriadamente as instruções para se livrar do 

pecado e da contaminação e morte para aqueles que se recusaram a se avaliar a si 

mesmos por meio dos rituais de purificação e perdão de pecados. Uma ideia similar 

também é expressa por Gane (2005, p. 306-307), quem declara que no Yom Kippur 

eram decididos os destinos destas duas classes de israelitas. Tudo isto, tornava o 

Yom Kippur o dia mais solene do calendário litúrgico judaico (SCHULTZ, 1983, p. 85). 

Conforme vários estudiosos têm apontado, estes elementos que estavam 

envolvidos no ritual do Yom Kippur formam parte de Ap. 11:1-2 e justamente na 

mesma ordem que aparecem em Lv. 16, onde o movimento do ritual segue o padrão: 

Santuário-altar-adoradores (STRAND, 1984, p. 322). A exceção é o Sumo Sacerdote, 

Strand (1984, p. 322) e Paulien (1995, p. 256) observam que em vista de que no 

contexto neotestamentário o Sumo Sacerdote é o Jesus Cristo ressuscitado que não 

precisa de purificação (Hb. 7:26) não há necessidade de fazer expiação por ele. 

Paulien vai além ao declarar que esta referência ao santuário, altar e povo sendo 

medidos aparenta ser uma deliberada recolecção do material de Yom Kippur (1992, 

p. 190). Assim mesmo este texto parece marcar um precedente para a linguagem 

cúltico do Apocalipse, pois daqui em diante começa haver uma linguagem mais 

relacionada ao Yom Kippur, contrastando com os capítulos anteriores cuja linguagem 

estava influenciada pelos termos do tamid (STEFANOVIC, 2009, p. 34-35) 

No entanto existem críticas a esta interpretação, Osborne (2014, p. 463), 

Kistemaker (2004, p. 413) e O’Brien (1996, p. 207) coincidem na sua crítica ao 

argumento de Strand ao colocar que ele não se sustenta por causa da ausência a 

qualquer tipo de medição em Lv. 16. O problema desta afirmação é que não considera 



todos os significados que pode ter a palavra medição, um deles parece ser julgar ou 

avaliar (Mt. 7:2), todavia o significado da medição será discutido em uma seção 

posterior.  

Aune (2002b, p. 604) por sua parte apresenta que a proposta de Strand ignora o 

fato de que haviam outros elementos envolvidos no ritual do Dia da Expiação como o 

Santuário, a tenda da reunião, o altar, os sacerdotes e a congregação. Não obstante 

o argumento de Aune se desvanece quando se analisam todos os elementos que 

formam parte de Ap. 11:1; o santuário, o altar e a congregação se encontram em 

ambos textos. Os dois elementos que segundo Aune parecem faltar em Ap. 11:1 são 

a tenda da congregação e os sacerdotes.67 

 Para responder a esta interrogante devem ser ponderadas algumas coisas. Em 

primeiro lugar, a purificação da tenda da congregação não era um ritual aparte mas 

aparentemente era realizada como parte integrante da purificação do santuário (lugar 

santíssimo) (Lv. 16:16), mesmo se fosse uma parte separada do ritual, ela parece ser 

limitada à purificação do altar de ouro (Ex. 30:10), pois não há menção dos outros 

moveis do lugar santo (HARTLEY, 2002, p. 241), e em Ap. 11:1 se alude tanto ao 

santuário/templo (lugar santíssimo conforme se verá posteriormente), quanto ao altar, 

desta maneira, o paralelo entre Lv. 16:1 e Ap. 11:1 não ignora a tenda da congregação 

que aparece no primeiro texto. Em segundo lugar a alusão feita a Lv. 16 deve ser 

entendida à luz do contexto de uma comunidade cristã de final do século I, na qual o 

evento Cristo, marcava o fim de um ministério sacerdotal terrestre e o começo de um 

ministério sacerdotal celestial onde o próprio Jesus era o sumo sacerdote nos céus 

(Hb. 4:14), o qual não precisa de oferta de purificação por ser puro e sem pecado (ver 

Hb. 7:26-28).  

Desta forma, Lv. 16 parece satisfazer os critérios para ser o pano de fundo para 

Ap. 11:1, no entanto há um problema com Ap. 11:2, o qual não parece refletir nenhum 

aspecto de Lv 16. Desta forma este estudo sugere que devem ser procurado outros 

panos de fundo, juntamente com Lv. 16. 

4.2.5. Daniel 7 

 

É evidente o amplo uso de Daniel que o autor do Apocalipse faz, alguns tem 

sugerido que ele é o livro do AT que maiormente influencia no pensamento e na 

                                                             
67 Ver também a crítica de Mazzaferri (1989, p. 319-322). 



estrutura do Apocalipse (BEALE, 1984, p. 413-423)68. Tem sido apontado por vários 

scholars um paralelo entre o Dn. 7 (especialmente Dn. 7:25) e Ap. 11:2, principalmente 

por causa do período de “tempos, tempos e a metade de um tempo”, o qual é aludido 

como sendo paralelo aos 42 meses referidos em Ap. 11:2.69 É evidente que esse 

período se refere a três anos e meio70 ou seja um período equivalente a 42 meses. 

A visão de Daniel 7 apresenta quatro animais que surgem no “Grande Mar”; o 

primeiro como leão, o segundo como um urso, o terceiro como um leopardo e o quarto 

era indescritível (vss. 3-7), que representam quatro reinos que se levantariam sobre a 

terra (vs. 17 NVI). Do último animal surgiam dez chifres (vs. 7) e dentre eles um chifre 

pequeno (vs. 8) que se destacava mais do que os outros, cuja ênfase, diferentemente 

das quatro bestas anteriormente mencionadas que parecem estar preocupadas com 

assuntos de expansão territorial, aparenta ter um foco mais religioso (SHEA, 2005, p. 

117). Finalmente chega Ancião de Dias que se assenta para julgar, e finalmente 

aparece um como “Filho de Homem” que recebe o domínio.  

A clara alusão identificada aqui, se encontra principalmente na obra realizada pelo 

chifre pequeno que é um ente que se levanta tanto quanto o “Altíssimo” quanto contra 

seus santos (vs. 21, 25). O vs. 25 indica que a este chifre pequeno também lhe são 

dados os santos por três anos e meio. Da mesma forma Ap. 11:2 apresenta que o 

pátio que está fora do templo foi dado aos gentios, os quais pisotearão a cidade por 

quarenta e dois meses. Stefanovic (2009, p. 350-351) vai além ao afirmar de que o 

chifre pequeno de Dn. 7 e os gentios de Ap. 11:2 representam a mesma entidade em 

vista da semelhança das ações de ambos poderes, especialmente considerando-o à 

luz da atuar da besta que surge do mar em Ap. 13. 

Esta relação entre o chifre pequeno (Dn 7:25) e os gentios (Ap. 11:2) parece se 

tornar mais clara à luz do próprio texto. Ao chifre pequeno lhe são entregues os santos 

do altíssimo. A palavra “entregues” (ARA) é traduzida da construção aramaica ֲהבּון  ִיְתי 

que se encontra no tronco verbal do hitpeel o que confirma o passivo presente no 

texto. A LXX traduz esta palavra por παραδοθήσεται, no entanto a versão de Teodocião 

traduz como δοθήσεται. Em ambos casos o verbo corretamente se encontra no 

                                                             
68 Moyise (2001, p. 126), no entanto, sugere que a estrutura de Apocalipse é moldada por Ezequiel. 
69 Por exemplo: Aune (2002b, p. 609); Ford (2008, p. 170); Charles (1920, p. lxxii); Stefanovic (2009, p. 
350-351); Bauckham (1993a, p. 272); Paulien (2014, p. 5); Chilton (1987, p. 116); Maxwell (2012, p. 
312); Müller (2011, p. 443). 
70 Varios scholars têm percebido isto, dentre eles: Collins (1993, p. 322); Goldingay (2002, p. 181); 
Shea (2005, p. 123); Hartman e Di Lella (2008, p. 215). 



passivo. Da mesma forma em Ap. 11:2 é indicado que aos gentios lhes foi dado o 

pátio, utilizando o passivo ἐδόθη (mesmo verbo utilizado pelo AT grego de Teodocião, 

e na LXX é um verbo derivado dele), e o período que parece ser permitido tanto aos 

gentios quanto ao chifre pequeno é equivalente. No entanto o pátio em Ap. 11:2 

parece estar mais relacionado a elementos cúlticos do que aos “santos do altíssimo” 

desta forma este aspecto da alusão é possível mas não provável. 

Outro argumento a favor de uma alusão a Dn. 7 em Ap. 11:1-2 se encontra no fato 

já visto de que Ap. 11:1 parece se referir diretamente à ênfase do juízo que vem do 

Yom Kippur conforme foi argumentado na seção anterior, enquanto que em Dn. 7 

existe uma clara referência ao julgamento. De acordo com o que indica o vs. 10, o 

julgamento (  se assentou (cf. vss. 22, 26) e o vs. 26 deixa claro que o juízo ( אִדינַָׁ

realizado se reduz a favorecer apenas aos “santos do altíssimo”,71 de fato não há 

qualquer referência a quem não for parte desse grupo. Em Ap. 11:1 a medição 

(julgamento) é realizado apenas ao templo, altar e os que nele adoram, seguindo, o 

padrão do julgamento realizado no Yom Kippur que envolvia apenas os indivíduos que 

eram parte do povo de Deus, os quais tinham seguido as indicações prescritas durante 

o ano cúltico israelita, segundo foi tratado na análise do possível background de Lv. 

16 para Ap. 11:1-2. Em suma, ambos textos concordam neste aspecto, o julgamento 

em favor dos santos do altíssimo em Dn. 7:26 e a medição (julgamento) dos que 

adoram no templo em Ap. 11:172. 

Consequentemente, conforme foi visto acima, em Dn. 7 se encontram dois 

elementos caraterísticos que serão utilizados pelo autor do Apocalipse: a noção de 

julgamento para os santos no caso de Dn. 7 que parece ser ecoado por João se 

referindo à medição dos adoradores, e a era profética descrita, a qual em ambos casos 

é um período equivalente (3 anos e meio e quarenta e dois meses respectivamente) 

onde lhe é permitido a uma força alheia à comunidade da aliança, oprimir algo que é 

parte do povo de Deus; os santos do altíssimo em Dn. 7 e o pátio em Ap. 11:1-2. De 

qualquer forma a alusão em Ap. 11:1 a Dn. 7 não é completa pelo fato de que o ultimo 

                                                             
71 Collins (1993, p. 317-318) entende que os “santos do altíssimo” são seres celestiais, no entanto, o 
esclarecedor estudo de Hasel (1975, p. 173-192) parece mostrar que tal expressão não pode ser 
atribuída a seres celestiais. No seu lugar, ele propõe convincentemente que se refere ao povo de Deus 
de um ponto de vista escatológico. 
72 De fato, Baldwin (1978, p. 166) afirma que o contexto inteiro de Dn. 7 é o de julgamento como 
resposta à impiedade, do mesmo modo o interlúdio de Ap. 10:1-11:14 está feito em resposta à 
impiedade manifestada pela humanidade. 



não descreve maiormente os elementos cúlticos presentes no primeiro (templo, altar, 

pátio), entretanto o período profético citado em Ap. 11:2 alude claramente o período 

profético de Dn. 7:25 e 12:7. 

 

4.2.6. Daniel 8:9-14 

 

Em várias das sentenças de Ap. 11:2 têm sido percebidos certos paralelos com 

diferentes trechos de Dn. 8:9-14 de acordo com alguns estudiosos.73 Estes versos 

descrevem a obra do chifre pequeno que surge depois dos quatro chifres do bode. 

Conforme Hasel afirma (1986, p. 381-382), este chifre pequeno parece possuir duas 

fases, uma horizontal onde ele parece se expandir geograficamente (vss. 9-10) e uma 

vertical (vss. 11-12) onde o foco do chifre se encontra claramente no santuário 

celestial.74 Esta última fase retrata o chifre pequeno que se engrandece até o príncipe 

do exército, o serviço continuo é tirado dele75 e o fundamento do seu santuário é 

derrubado. Logo os vss. 13-14 dizem assim: “Depois, ouvi um santo que falava; e 

disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e 

da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim 

de serem pisados?  Ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o 

santuário será purificado” (ARA). 

Bauckham (1993a, p. 267) ressalta que Ap. 11:1-2 não tem sido compreendido 

completamente por causa de que esta alusão a Daniel têm sido ignorada. Ele afirma 

(1993a, p. 270) que ἔκβαλε “expulsa” em Ap. 11:2 é uma tradução que João faz de Dn. 

8:11 “e o lugar do seu santuário foi derrubado/expulso”, e mais especificamente da 

palavra  ַלְך  derrubado”76. Esta ideia parece encontrar o apoio pelo fato de que uma“ ֻהשְׁ

                                                             
73 Por exemplo Bauckham (1993a, p. 270-273); Allo (1921, p. 130); Beale, McDonough (2007, p. 1118); 
Mounce (1997, p. 214); Ford (2008, p. 170); Rogers (2002, p. 108); Mazzaferri (1989, p. 321). 
74 Como Brasil aponta (2005, p. 453, tradução livre) “a presença de palavras tais como “céu”, “estrelas” 

e “hoste celestial” no contexto indica que o “santuário” ש  .”deve estar localizado no céu ִמְקדָׁ
75 Versões como ARA, NVI e a NTLH acrescentam a palavra “sacrifício” no entanto, ela não se encontra 
no TM nem na LXX. Este estudo prefere ficar com a tradução de Hasel (1986, p. 387, 404-409) “serviço 
continuo”. 
76 Aune (2002b, p. 607) menciona algumas objeções a esta identificação, apontando que 1. A palavra 

ְךֻהַ  ,nunca é utilizada da maneira que Bauckham pretende e 2. ἔκβαλε se encontra na 2ª pessoa  ְשל 

singular do aoristo imperativo ativo descrevendo uma ação que a voz celestial ordena a João fazer, 
enquanto que em Dn. 8:9-14 há apenas uma descrição. Rogers (2002, p. 105) indica que em Dn. 8 o 
altar de holocausto é dessolado no entanto em Ap. 11:1-2, João é comissionado a medir o altar, portanto 
se houver uma alusão aqui, conclui Rogers, não se sustenta pelo conteúdo ou contexto total de Daniel. 
Todavia, Rogers pressupõe que o Daniel 8:11 está se referindo ao fim da oferenda queimada e que o 
altar em Ap. 11:2 é o altar de holocausto. 



parte do serviço continuo parecia se desenvolver no pátio que é o objeto da expulsão 

em Ap. 11:2, embora em Dn. 8:11 não pareça existir uma noção de uma profanação 

(HASEL, 1986, p. 410-411) 77  conforme sugerido por Bauckham e por várias 

traduções, assim mesmo, embora exista uma evidente semelhança entre ambos 

textos não parece ser que este paralelo chegue a ser uma tradução. 

 Da mesma perspectiva Bauckham (1993a, p. 270) argumenta que o pátio 

entregue aos gentios em Ap. 11:2 é uma alusão a Dn. 8:13: “Depois, ouvi um santo 

que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do 

sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e 

o exército, a fim de serem pisados?” (ARA). Ele o relaciona ambos textos com Dn 

12:7, onde se apresenta a duração do período da “destruição do povo santo” pois para 

Bauckham (1993a, p. 267-268) Dn. 8:13 e Dn. 12:7 respondem a mesma pergunta 

“Quanto tempo” durará a destruição do povo santo? Desta forma, na ótica de 

Bauckham (1993a, p. 272), João interpreta este texto de Daniel e o aplica à 

perseguição vindoura aos cristãos O problema desta afirmação é que a pergunta em 

Dn 8:13 não é “quanto tempo?” mas “até quando?” (HASEL, 1986, p. 433-434; 

BRASIL, 2005, p. 454, cf. BDB, 2000, p. 607). Além disso Dn. 8:13 não está falando 

apenas da perseguição (Dn. 8:24) mas sua ênfase parece estar nas ações do chifre 

contra o “fundamento” do santuário, contudo a alusão que Bauckham identifica parece 

estar correta, porém seu entendimento do texto não o está totalmente. 

Entretanto aparentemente existe um contraste entre Ap. 11:2 e Dn. 8:13 pois no 

primeiro é o pátio que é entregue, contrastando com o segundo onde são entregues 

o “santuário” e o “exército”. Todavia há uma clara alusão pois em ambos os casos 

uma entidade é “entregue”78 para ser pisoteada, de fato o próprio “exercito” parece ser 

uma referência ao povo de Deus (vs. 24), além disso o vs. 12 indica que o exército e 

o serviço continuo são entregues ao chifre, e conforme já foi destacado, no pátio 

acontecia parte do ritual do continuo, desta forma existe uma correspondência entre 

as entidades que são entregues aos “gentios/chifre pequeno” em Ap. 11:2 e Dn. 8:12-

13, 24 respectivamente. Além do mais, deve ser levado em conta que esta descrição 

                                                             
77 Contra Collins (1993, p. 333-334) quem pressupõe que o texto se refere à contaminação do templo 
de Jerusalém efetuada por Antíoco IV Epifânio no século II a.C. 
78 Ambos, a LXX e Teodocião traduzem a palavra hebraica ת  por δοθεῖσα que têm a mesma raiz de תֵּ
ἐδόθη. 



do chifre em Dn. 8 parece ser paralela com o chifre pequeno de Dn. 779 cujo período 

de ação é claramente o pano de fundo para o período em que os gentios pisam a 

cidade santa em Ap. 11:2. E esse período de Dn. 7:25 se refere justamente uma 

perseguição contra os santos do altíssimo que parecem estar em paralelo com o 

exército (Dn. 8:13) e o povo dos santos (Dn. 8:24) . Conforme já foi visto esse ato de 

pisoteamento não se refere numa primeira instancia a profanação ou contaminação 

conforme comumente é acreditado, mas numa ação deliberada contra o povo de Deus 

o fundamento do Santuário, contra o próprio Deus e contra sua verdade (HASEL, 

1986, p. 428).80 Desta forma compreendendo bem o significado desta alusão, se for 

correta pode ser melhor compreendido o uso que João faz deste texto. 

Não obstante existe um ponto que parece ser passado por alto quando se 

identifica esta alusão. A clausula final de Dn. 8:14 “o santuário será purificado”. Em 

primeiro lugar deve ser entendido que no hebraico a construção que a ARA traduz 

como purificado é “ק  um hápax legomenon cuja raiz, segundo o BDB, têm um ”ִנְצד 

significado primário que está relacionado a justiça (2000, p. 841). Portanto é evidente 

seu significado forense, pois no AT, a raiz ק  aponta em várias ocasiões para ְצד 

contextos judiciais (cf. 2 Sam. 15:4; Jó 9:20; Is. 41:26; 45:25) indicando que este texto 

apresenta um julgamento desde o santuário (HASEL, 1986, p. 453). Por essa razão, 

a clausula final de Dn. 8:14 pode ser traduzida literalmente da maneira que Brasil o 

faz (2005, p. 451) como “o santuário será justificado.” No entanto conforme 

argumentam Hasel (1986, p. 448-458), Andreasen (1986, p. 475-496) e Davidson 

(1996, p. 107-119), ק  não pode ser restrito a um significado estreito, pois a palavra  ִנְצד 

possui um campo semântico muito amplo.81  Tendo em vista a amplidão deste campo 

semântico, este verbo pode ser traduzido como “limpado”, “vindicado”, “justificado”, 

“restaurado” (ANDREASEN, 1986, p. 494). Hasel acredita corretamente que o uso que 

                                                             
79 Assim é notado por vários autores dentre eles Collins (1993, p. 331) e Goldingay (2002, p. 207). 
Ambos autores identificam o chifre tanto no cap. 7 quanto no 8 com Antíoco Epifânio. No entanto no 
que concerne à ação do chifre pequeno em Dn. 8, somente a segunda fase (vs. 11-12) parece estar 
em paralelo com o chifre pequeno de Dn. 7. (HASEL, 1986, p. 394). 
80 Na mesma página Hasel argumenta corretamente que não existem nenhuma das palavras usuais 
para contaminação ou impureza. 
81 Esses scholars argumentam que o uso da raiz daquela palavra é utilizada em paralelos verbais a 
outras palavras que podem significar “limpar” ou “purificar” (DAVIDSON, 1996, p. 111-112; HASEL, 
1986, p. 450-451), da mesma forma Andreasen (1986, p. 490-491) apresenta que em algumas 
traduções aramaicas (targuns) e na LXX frequentemente se traduzia ַדק  pela palavra que é equivalente צְׁ
a purificar. Em vista desse amplo campo semântico Davidson chega a sugerir que ַדק  não seja ִנצְׁ
traduzido (1996, p. 119). 



Daniel faz de ק  é intencional com o intuito de apresentar esses variados aspectos ִנְצד 

da “purificação do santuário celestial (1986, p. 456-457).  

O presente estudo pretende propor que Dn. 8:9-14 é o background direto para Ap. 

11:1-2 incluindo a medição do templo por causa da justificação/vindicação/purificação 

do santuário mencionada em Dn. 8:14. Conforme será visto posteriormente, a 

medição do templo em Ap. 11:1 tem um contexto judicial, no qual o santuário (ou 

templo) começa a ser vindicado, da mesma forma que o santuário em Dn. 8:14 é 

vindicado.82 Desta forma a justificação do santuário em Dn. 8:14 parece se encontrar 

em paralelo com a medição do santuário em Ap. 11:1 pois ambas estão num contexto 

de julgamento envolvendo elementos cúlticos. 

Outro paralelo que não deve ser passado por cima é o ritual que ambos textos 

parecem ecoar. Já foi visto anteriormente que Ap. 11:1-2 contém um evidente paralelo 

temático com Lv. 16 que descreve o ritual do Dia da Expiação. Hasel (1986, p. 440-

441, 453) argumenta que Dn. 8:14 alude diretamente ao ritual de Lv. 16.pois em 

ambas ocasiões se menciona a purificação do santuário 83  por causa das 

transgressões ( פשע) do povo de Deus, às quais  são guiadas por meio da atividade 

do chifre pequeno, além disso essa palavra contém um evidente uso cúltico-judicial.84 

Pröbstle (2006, p. 493) acrescenta que o único ritual cúltico que lidava com פשע era o 

ritual do Yom Kippur descrito em Lv. 16.  

Além disso em Lv. 16 e Dn. 8:14 o termo para Santuário é קֶֹּדש .  Este uso no último 

texto não parece ser casual, Brasil (2005, p. 461) aponta que esta última forma do 

substantivo se encontra no vs. 14 juntamente com a “purificação” do santuário 

enquanto que no vs. 11 o mesmo substantivo se encontra numa construção diferente 

שַֹּ) ִמיד e está junto com a palavra (ִמְקדָׁ  regularidade”, “continuo”. Em outras palavras“ תָׁ

Brasil sugere que no último caso esta construção ַֹּש  é utilizada para se referir aos ִמְקדָׁ

serviços contínuos realizados no primeiro compartimento do santuário (lugar santo) 

enquanto que קֶֹּדש aparece junto com ק  purificação/vindicação”, aludindo ao“  ִנְצד 

                                                             
82 Davidson (1996, p. 112-114) identifica vários paralelos verbais entre ִשְפט “julgar”, “fazer justiça” e  ַדק  צְׁ

mostrando que dentre os múltiplos possíveis significados deste termo, o julgamento é um dos principais 
deles. 
83 Embora utilizando palavras diferentes mas a noção de purificação, como já foi visto parece estar 
dentro do campo semântico de ַדק  .ִנצְׁ
84 Ver por exemplo Ex. 34:7; Nm. 14:18; Is. 53:5; 59:12; Mi. 7:18. 



serviço anual ou seja o Yom Kippur. Hasel (1986, p. 455, tradução livre) chega a 

afirmar que: “Quando um hebreu ouvisse niṣdaq qōḏeš (“o santuário será purificado”), 

ele associaria esta função com o conceito de Dia da Expiação”. Acrescentando a 

claridade desta estreita ligação entre Dn. 8:14 e Lv. 16, Pröbstle (2006, p. 491) 

percebe corretamente que os objetos da vindicação/purificação realizada no Yom 

Kippur eram o santuário e o povo, os quais também são os objetos do assalto do chifre 

em Dn. 8 e no vs. 8:14 o objetivo é restaurar esses dois objetos chamados aqui de 

“santuário” e o “exercito” ao seu devido lugar. Outro destaque de Pröbstle se encontra 

na unidade de tempo mencionada ֶעֶרבַבֶֹּקר “tarde-manhã”, onde “tarde” vai antes do 

que “manhã”. Para Pröbstle (2006, p. 493), esta ordem é uma reminiscência do 

começo do Yom Kippur que juntamente com a festa dos pães ázimos, era o único 

ritual que começava no pôr do sol (Lv. 23:22). Desta forma a conexão entre Lv. 16 (e 

o ritual do dia da expiação e Dn. 8:9-14 fica claramente estabelecida, aparentemente 

levando à conclusão de que a profecia de tempo descrita no vs. 14 indica um Yom 

Kippur escatológico (PRÖBSTLE, 2006, p. 649; SHEA, 2005, p. 1992) que iria 

começar quando fossem concluídas as 2300 “tardes-manhãs” (BRASIL, 2005, p. 

456).85 

Uma outra razão para sustentar o paralelo entre Ap. 11:1-2 e Dn. 8:9-14 se 

encontra no fato de que ambas aludem a Dn. 7. Conforme já foi visto na seção anterior, 

a obra e o período de ação dos gentios em Ap. 11:2 parece estar em paralelo com a 

obra e o período de ação do chifre pequeno de Dn. 7 (ou na verdade aparenta ter sido 

extraído dele). Da mesma forma em Dn. 8:9-12 se apresenta a obra de um novo chifre 

pequeno cujas ações são semelhantes às do chifre pequeno de Dn. 7, e segundo 

vários autores estes dois chifres simbolizam a mesma entidade (COLLINS, 1993, p. 

331; GOLDINGAY, 2002, p. 207). Esta relação não é artificial, Doukhan (2008, p. 124) 

menciona 5 pontos de semelhança entre ambos chifres, enquanto que Shea 

apresenta 11 caraterísticas que eles compartilham (1986, p. 187) sendo difícil não 

                                                             
85 Outras ligações entre o Yom Kippur e Dn. 8:9-14 que podem ser mencionadas são: 1. A combinação 
em ambos dos temas da criação, julgamento e culto (PRÖBSTLE, 2006, p. 490-491; cf. DOUKHAN, 
2008a, p. 129-130). 2. A totalidade dos símbolos cúlticos do Yom Kippur em todo o capítulo incluindo o 
carneiro, bode, e o príncipe, um termo técnico atribuído ao Sumo Sacerdote (cf. Esd. 8:24) (DOUKHAN, 
2008a, p. 126). 3. Certa tradição rabínica liga ambos eventos (DOUKHAN, 2008a, p. 128). 4. Tradução 
da LXX e de Teodocião por καθαρισθησεται το αγιον “o santuário será purificado”, que o relaciona 

diretamente com o ritual de purificação do santuário conforme acontecia no Yom Kippur. 5. Paralelo 
entre os serviços diários de Lv. 1-15 incluindo a poluição transferida ao santuário nos caps. 11-15 e 
sua purgação no dia da Expiação em Lv. 16 com a sequência descrita em Dn. 8:9-14 (SHEA, 2005, p. 
192-193). 



perceber ambos chifres como sendo paralelos. Além do mais, a função da visão de 

Dn. 8 parece ter sido esclarecer ou ampliar a visão de Dn. 7 em vista de que 

aparentemente a última ficou inconclusa (Dn. 7:28) e Dn. 8:1 começa aludindo à visão 

anterior de Dn. 7 "tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio" (ARA).   

Da mesma forma a purificação do santuário em Dn. 8:14 parece ser corretamente 

identificada com o julgamento em Dn. 7, como já foi visto acima, Davidson mostra 

claramente a relação entre ק  julgar”, desta maneira ambos“ ִשְפט justificar/vindicar” e“ ְצד 

verbos podem ser vistos como sinônimos. Assim mesmo ambas cenas parecem 

formar o clímax em suas respectivas visões, seguindo o mesmo padrão sequencial:  

1. Bestas/animais obrando com uma ênfase horizontal (Dn. 7:3-7//Dn 8:3-10) 

2. Um chifre pequeno cuja ênfase é vertical, ou seja atacando aos santos do 

altíssimo (cap. 7) //exército/povo dos santos (cap. 8), o Ancião e o Filho do 

Homem (cap. 7) //o príncipe do exército/príncipe dos príncipes (cap. 8). 

3. Cena de restauração: O Ancião de dias estabelece o julgamento (cap. 7) 

//Purificação/vindicação do santuário (cap. 8). 

4. Destruição do chifre pequeno (Dn. 7:26//Dn. 8:25).86 

Concluindo, de forma resumida os paralelos que existem entre Dn. 8:9-14 e Ap. 11:1-

2 são os seguintes: 

1. Paralelo entre a justificação/vindicação do santuário em Dn. 8:14 e a medição 

do templo em Ap. 11:1. 

2. Clara alusão de ambos os textos ao ritual do Yom Kippur (Lv. 16). 

3. Clara alusão e relacionamento de ambos textos com Dn. 7, e o seu julgamento 

escatológico. 

4. Entrega do ִמיד  ao chifre pequeno (Dn. 8:12) paralelo com a entrega do αὐλή תָׁ

aos gentios (Ap. 11:2). 

5. Pisoteamento do exército/destruição do povo santo (Dn. 8:13) paralelo ao 

pisoteamento da Cidade Santa (Ap. 11:2). 

                                                             
86 Esta sequência foi adaptada e comprimida de um quadro comparativo feito por Shea (1986, p. 209). 
Tendo em vista o espaço não poderá ser mostrada em maiores detalhes a conexão entre o cap. 7 e o 
8 de Daniel. Para maiores detalhes ver: Shea (1986, p. 183-219), Hasel (1986, p. 458-461). Menção 
especial ao estudo feito por Pröbstle (2006, p. 602-664) onde analisa e compara detalhadamente as 
semelhanças léxicas, sintáticas e temáticas entre ambos os textos, da mesma forma como identifica os 
contrastes entre eles. No entanto conclui que (2006, p. 663, tradução livre) “a contribuição intertextual 
de Dn. 7 para o entendimento de Dn. 8:9-14 é imensa”. Dentre as conclusões mais objetivas que 
Pröbstle percebe, estão os chifres pequenos de ambos capítulos representando o mesmo referente e 
que possivelmente ambas estão apontando para um Yom Kippur escatológico (2006, p. 664). 



 

4.2.7. Outras sugestões de panos de fundo 

 

Alguns estudiosos têm apontado outros textos do AT, além daqueles 

mencionados, como o pano de fundo para Ap. 11:1-2. O NTG4 (2008, p. 717) percebe 

alusões ao pisoteamento da cidade em Sl. 79:1; Is. 63:18 e Zc. 12:3 (neste último 

caso, na versão da LXX). Nos dois primeiros casos não parece existir alusão em vista 

de que o objeto de ataque é o templo, e não a cidade como em Ap. 11:2, no entanto 

parece estar subentendida a noção de um ataque à cidade em Sl. 79:1b, contudo, Ap. 

11:2 não fala diretamente de uma profanação. Além disso, em nenhum desses textos 

estão presentes em forma alguma, os demais elementos que contém Ap. 11:1-2 o 

qual funciona como uma unidade indivisível como já foi visto na seção 3.3. No caso 

de Zc. 12:3 há certas semelhanças na versão da LXX com Ap. 11:2, no entanto, não 

há qualquer semelhança com o restante do contexto de Ap. 11:1. Sendo assim não 

parece haver maiores paralelos nestas propostas de alusões veterotestamentárias. 

Jauhiainen (2002, p. 507-523) propõe Ez. 8:16 como o principal pano de fundo 

para Ap. 11:1-2. Ele argumenta que no contexto veterotestamentário, a medição do 

templo simbolizava julgamento ao povo pela sua apostasia (conforme representado 

pela visão de Ez. 8, na qual Ezequiel observa a idolatria no templo) e como 

consequência, o seu templo seria destruído, no entanto, em Ap. 11:1 João parece 

estar excluindo certas partes do complexo do templo simbolizando o fato de que não 

haveria destruição total do novo templo na terra (na sua visão, o povo de Deus). A 

favor dessa identificação deve ser dito que: 1. A medição, parece denotar julgamento 

e 2. Na versão da LXX de Ez. 8:16, se encontram a maioria das palavras chaves em 

grego que estão em Ap. 11:1-2 como ναός, θυσιαστήριον, προσκυνέω, αὐλή. Não 

obstante, não existem maiores elementos em comum em ambos os casos, pois as 

ações proféticas em ambos os casos não possuem maiores paralelos. 

 

 

4.3. Conclusão 

 

Os populares backgrounds propostos de Zc. 2:1-5, Ez. 40-48 não parecem dar 

conta de Ap. 11:1-2 como um todo. A despeito da leve semelhança na imagem da 



ação profética executada nesses textos veterotestamentários com Ap. 11:1-2, os 

agentes, objetos e propósitos da medição são diferentes em vários aspectos, 

especialmente no caso de Zc. 2:1-5. Ez. 40-48 parece ter maiores semelhanças, no 

entanto também possui evidentes contrastes conforme já foi discutido. Além do mais, 

não parecem dar conta de Ap. 11:2, pois nenhuma menção é feita à totalidade de 

elementos que nele se descrevem. Assim mesmo o comumente citado pano de fundo 

de Dn. 9:27 falha em ser o antecedente para o período de 42 meses de pisoteamento 

da cidade santa pelo fato de que não parece haver nenhuma referência direta a tal 

fato e o período de tempo em ambos textos não corresponde. De qualquer forma no 

caso de Zc. 2:1-5 e Ez. 40-48 eles podem representar ecos da ação profética realizada 

por João em Ap. 11:1-2, contudo no caso de Ez. 40-48, ele parece ter mais afinidade 

com Ap. 21 do que com Ap. 11:1-2 

Contudo existe um texto que parece captar a maior parte dos elementos presentes 

no texto tanto no vs. 1 quanto no 2 e esse texto é Dn. 8:9-14. Tendo em vista que Ap. 

11:1-2 é um texto que embora está relacionado e é interdependente tanto das seções 

precedentes quanto das que o seguem, constitui uma unidade em si mesmo, desta 

forma o background para a “medição do templo” deve ter um correspondente com todo 

o trecho incluindo os elementos descritos em Ap. 11:2. Nenhum outro texto parece 

captar todos os elementos descritos em Ap.11:1-2 como Dn. 8:9-14 o faz. Entretanto 

existem variados elementos que são extraídos de Lv. 16 e de Dn. 7, contudo estes 

elementos também parecem se encontrar presentes explicita ou implicitamente em 

Dn. 8:9-14 de acordo com aquilo que foi argumentado acima. Sendo assim, sobre 

esses três textos (Lv. 16; Dn. 7 e Dn. 8:9-14) parece ser construída a imagem total do 

pano de fundo para Ap. 11:1-2.  

  



5. Análise textual 

 

Uma vez que já foram vistas as possíveis fontes, variantes e backgrounds 

veterotestamentários para o Ap. 11:1-2, corresponde fazer a tradução do trecho para 

depois analisar os elementos que fazem parte do próprio texto. 

5.1. Tradução 

 

5.1.1. Texto grego do NTG4 

 

1 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων, Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ 

τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ 

ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 

πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα [καὶ] δύο. 

5.1.2. Tradução ao português 

 

1 E foi dada a mim [uma] cana como vara dizendo[:] Levanta-te e mede o Templo 

[interior] de Deus e o altar e aos que adoram nele 2 E ao pátio de fora do Templo 

[interior] expulsa-o fora e não o meças, pois foi dado aos gentios, e a cidade santa 

pisotearão quarenta e dois meses. 

 

5.1.3. Notas de tradução 

 

 O verbo Ἔγειρε indica uma ação linear por estar no imperativo presente (uma 

característica do presente grego), no entanto μέτρησον e ἔκβαλε indicam uma ação 

que começa a ser realizada nesse momento pois se encontra no imperativo 

aoristo. No caso do modo imperativo, o fato de estar no aoristo ou presente não 

indica o tempo em que a ação fora feita (SUMMERS, SAWYER, 1995, p. 127). 

 A palavra ναὸς é traduzida como templo interior por causa do próprio uso que é 

dado para ela no Novo Testamento, o qual num sentido estrito se refere apenas 

ao edifício interior do Templo, contrastando com ἱερόν que se refere a todo a 

estrutura do Templo incluindo o Pátio (FRIBERG, et al., 2000, p. 269) Numa das 

próximas seções será comentado sobre o significado que a palavra ναὸs têm neste 

texto. 



 A palavra ἔθνεσιν pode ser traduzida como “gentios” ou como “nações”. No entanto 

por causa do contexto é mais apropriado traduzi-la como “gentios (WALTER, 

1990-1993, p. 382). 

 A construção dativa “ἐν αὐτῷ” “[os que adoram] nele” pode estar se referindo tanto 

ao ναὸν (templo) quanto ao θυσιαστήριον (altar) pois concorda com ambas em 

gênero (masculino/neutro), número (singular) e ambas palavras se encontram no 

caso acusativo. Pela proximidade parece estar se referindo ao θυσιαστήριον no 

entanto a construção ἐν parece se encaixar melhor “a um lugar que possui um 

interior, como um templo, mais do que a um lugar tão restrito como um altar”. 

Desta forma aparentemente os adoradores adoram no ναὸς.87 

  O caso de θυσιαστήριον pode ser tanto acusativo quanto nominativo mas se 

percebe seu caso acusativo porque o item anterior a ser medido, o ναὸς, e o 

seguinte τοὺς προσκυνοῦντας, “os que adoram” estão no acusativo, portanto seria 

ilógico que o θυσιαστήριον estivesse no nominativo, além de que se encontra em 

evidente função de objeto direto da medição. 

 A possível ausência do último καὶ (representado pelos colchetes) não aparenta 

possuir maior relevância na leitura do texto. 

 

5.2. Cana 

 

A palavra κάλαμος significa em primeiro lugar “cana” (BAGD, p. 398; ECKERT, 

1990-1993, p. 240), e acordo com Osborne (2014, p. 462), a cana era um bambu 

pequeno e oco, e reto como uma vara ou bastão (BALZ, SCHNEIDER, 1990-1993, p. 

206), daí provavelmente a menção a ὅμοιος ῥάβδῳ. Stefanovic (2009, p. 343) afirma 

que este tipo de planta crescia no rio Jordão e que chegava a medir por volta de 3 

metros. 

                                                             
87 Estou em dívida por esta sugestão com o Dr. Milton Torres, coordenador do curso de Tradutor e 
Interprete do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). Concordando com esta ideia se 
encontram Bauckham (1993a, p. 269), Darlymple (2006, p. 392) e Farrer (1963, p. 129) quem entende 
que João provavelmente quis dizer “O Templo, o altar (nele) e os que adoram nele”. Beale (1999, p. 
570-571) entretanto, sugere que o altar é o antecedente mais provável, todavia não é taxativo na ideia 
aceitando que tanto o templo quanto o altar estão gramaticalmente habilitados para ser o antecedente 
de τοὺς προσκυνοῦντας. Seja como for, o significado do texto não parece ter maiores mudanças em 
base ao lugar onde estão os προσκυνοῦντας.  



Den Dulk (2008, p. 440) afirma que a qualificação ὅμοιος ῥάβδῳ tem sido um pouco 

descuidada. Ele ressalta que nos três outros versos que a palavra ῥάβδῳ aparece tem 

a função de arma. (Ap. 2:27; 12:5;19:15). Desta forma ele assinala que esta medição 

tem mais uma conotação de autoridade e violência, diferente de uma medição normal 

(2008, p. 441). Aparentemente o erro desta argumentação está em que, o ῥάβδῳ 

naqueles três versos mencionados, com a possível exceção de Ap. 2:27, não possui 

uma conotação de violência, mas principalmente de autoridade, além de que nesses 

três casos as varas mencionadas são de ferro (diferentemente de uma cana) e 

simbolizam de alguma forma a autoridade messiânica do cordeiro (SCHNEIDER, 

1976, p. 968). De qualquer forma o κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ parece estar apenas em 

função da medição que lhe é ordenada a João fazer, assim o foco estará mais na ação 

profética descrita no texto.88 

 

5.3. Mede o Templo 

 

Comumente tem sido apontado que a medição em Ap. 11:1-2 simboliza 

preservação ou proteção.89 Uma das razões para a popularidade do entendimento da 

medição representando preservação e proteção é por causa dos célebres 

backgrounds atribuídos ao texto (Ez. 40-48; Zc. 2:1-5) Já foi visto na seção de pano 

de fundo para este texto que a ação ordenada a João de medir o templo poderia estar 

ecoando as ações proféticas de Ez. 40-48 e Zc. 2:1-5, todavia suas diferenças de 

conteúdo e tema são impossíveis de ignorar. Contudo, mesmo se realmente esses 

fossem os backgrounds para Ap. 11:1-2, existem questionamentos sobre se esses 

textos realmente simbolizam preservação e proteção.90 Outro argumento dado para a 

                                                             
88 Os Ben-Daniel (2003, p. 91-95) estabelecem uma ligação entre a “cana semelhante a uma vara” e a 
vara de Moises afirmando que João se encontra aqui evocando o ministério profético de Moises, eles 
concluem que a vara simboliza a regra de fé pela qual é dirigido o povo de Deus.  
89  Alguns deles: Osborne (2014, p. 462-463); Aune (2002b, p. 604); Resseguie (2009, p. 160); 
Bauckham (1993a, p. 269-270); Thomas, Macchia (2016, p. 200); Kealy (1987, p. 158); Brown (1997, 
p. 789); Ladd (1986, p. 112); Gilbertson (2003, p. 101); Mounce (1997, p. 213); Morris (1987, p. 142); 
Brigton (1999, p. 285); Gentry (1999, p. 448); Harrington (1993, p. 119); Ford (2008, p. 176); Stevenson 
(1999, p. 309-310); Pattermore (2004, p. 161); Keener (2000, p. 289) e Beale (1999, p. 559), quem 
afirma que a medição é para simbolizar a presença de Deus no meio da sua comunidade, desta forma 
a protege da contaminação. 
90 Jauhiainen (2002, p. 516-517) argumenta que ambos textos aludidos não representam primariamente 
proteção ou preservação. Se referindo a Zc. 2:1-5 ele sustenta que a medição é para a reconstrução 
da cidade. No caso da Ez. 40-48, segundo Jauhiainen o principal objetivo da medição é mostrar a 
Ezequiel o plano de YHWH com respeito ao retorno da gloria, restauração da verdadeira adoração e a 
reorganização das tribos. De qualquer forma, embora concordando com Jauhiainen de que a proteção 
e preservação não sejam o foco principal em ambos os textos, pois de fato o foco principal em ambos 



aplicar a medição a um contexto de proteção e preservação é por causa de que os 

capítulo 7 e Ap. 10:1-11:14 são interlúdios paralelos e a descrição de Ap. 7 

supostamente se refere à preservação dos selados, desta forma alguns eruditos 

igualam ou tornam análoga a medição do templo ao selamento, no entanto o fato de 

que sejam paralelos não necessariamente deve apontar a que ambos relatos 

representam exatamente o mesmo, mas talvez aspectos diferentes dentro de um 

mesmo contexto. Além disso deve ser ponderado que o objetivo do selamento não 

parece ser uma preservação, mas um grupo que pode permanecer em pé diante da 

ira do cordeiro (Ap. 6:16-17).  

Outros têm apresentado com base nos mesmos panos de fundo atribuídos 

comumente a este texto, que a medição do templo, altar e os adoradores aponta para 

uma separação da área sagrada e da profana (HENDRIKSEN, 2005, p. 128; 

KISTEMAKER, 2004, p. 413; LARONDELLE, 1997, p. 215-216), no entanto esta 

distinção se baseia no entendimento que esses interpretes têm sobre o templo e o 

pátio mencionados no texto. Embora, aparentemente possa ser identificada uma 

noção de separação entre falsos adoradores e verdadeiros adoradores no texto, essa 

ideia parece estar subjacente no texto e não necessariamente é a ideia principal. Outra 

posição é a de Den Dulk (2008, p. 439-448) quem argumenta que esta medição está 

se expressando que aquilo que é medido está dentro da jurisdição de Deus, e aquilo 

que deixa de ser medido está fora da jurisdição dele, tal interpretação aplicada a Ap. 

11:1-2 (desde sua perspectiva preterista) significaria que foi o próprio Deus quem 

permitiu no ano 70 que toda a cidade (incluindo o templo fossem destruídos) não os 

pagãos. Finalmente está a posição de Strand (1984, p. 318-324) quem, em base ao 

pano de fundo de Lv. 16 que ele propõe, afirma que o texto se refere a um julgamento 

escatológico.91 

Tendo em vista os vários significados propostos, se torna evidente a necessidade 

de analisar as evidências no AT, no NT e na literatura judaica para esclarecer o 

significado que a medição pode ter neste texto.92 

                                                             
parece ser a restauração (cf. THOMAS, 1995, p. 80), deve ser reconhecido que a proteção e a 
preservação estão subentendidos nessas passagens. 
91 Outra colocação é dada por Keener (1993, p. Ap. 11:1) quem estabelece em base determinados 
textos do AT que a medição era uma forma de louvar a magnificência do prédio cuja construção 
simbolizava um louvor a Deus. 
92 Deve ser entendido também que a medição é uma ação profética que o visionário, neste caso João, 
deve realizar como um símbolo de uma ação realizada por Deus, no estilo dos profetas do Antigo 
Testamento, alguns exemplos deste tipo de ação profética são Ezequiel quando teve que dormir do 
lado esquerdo durante um tempo e do lado direito durante outro tanto (Ez. 4:1-8), ou o uso de um jugo 



 

5.3.1. Medição no AT 

 

Deve ser levado em consideração, conforme Jauhiainen (2002, p. 513) 

corretamente afirma que somente um punhado de textos no AT relacionam a medição 

à preservação ou proteção. No AT, as medições que são mencionadas podem possuir 

vários significados, Charles (1920, p. 274-276) e Ford (2008, p. 176) dão quatro 

possíveis significados que a medição pode ter com base no AT: restauração ou 

reconstrução (Ez. 40:2–43:12, 47; Zc. 2:2–8; Jer 30:11), destruição (2 Re. 21:13, Is. 

34:11, Am. 7:7–9, Lm. 2:8, 2 Sm. 8:2a), preservação de dano físico (2 Sm. 8:2b), 

preservação de dano espiritual (Ap. 7:4-17; I Enoque 61:1-5).93 Semelhantemente 

Yarbro Collins (1981b, p. 381) lhe acrescenta a estes últimos, o significado de 

julgamento 

Ao aplicar esses significados em Ap. 11:1-2, a maioria dos estudiosos se inclinam 

pela preservação de dano espiritual, embora possa haver dano físico, não obstante, 

outros estudiosos como Aune afirmam que excluir a preservação física é subverter o 

texto (2002b, p. 604). Esta premissa de que medição simboliza preservação pode ser 

questionada em base ao total significados que o AT pode atribuir a uma medição. 

Contra essa clássica interpretação, Den Dulk (2008, p. 438) demonstra que a medição 

no AT pode ter conotações negativas de condenação utilizando como por exemplo 

Lm. 2:7-8; 2 Re. 21:13 e 2 Sm. 8:2, onde de fato os dois primeiros apontam para um 

julgamento executivo de Deus para punir a Judá pela sua impiedade e no caso do 

último, conforme Strand (1984, p. 323) e Stefanovic (2009, p. 344) assinalam, a 

medição se encontra no contexto de julgamento quando o rei Davi mediu os 

derrotados moabitas sobreviventes para decidir quem morria e quem vivia, e segundo 

Stefanovic é neste contexto que deve ser entendido o texto94. Dessa forma, em base 

                                                             
por parte de Jeremias simbolizando o jugo babilônico que viria sobre Judá, à qual seria entregue pelo 
próprio Deus em mãos dos invasores (Jr. 27). 
93 É digno de notar que os textos citados comumente utilizados para estabelecer a medição como 
simbolizando preservação (tanto física quanto espiritual), no AT, NT e Pseudoepígrafa, não parecem 
realmente simbolizar preservação. No caso de 2 Sm. 8:2, o texto fala sobre uma medição para decidir 
quem morre e quem vive, não há nenhuma noção de preservação aqui. Da mesma forma Ap. 7:4-17 
(no qual não há medição) descreve o selamento, o qual vai claramente além de apenas preservação 
de dano espiritual, e finalmente I Enoque 61:1-5 cujo significado (que não é principalmente 
preservação) será explicado mais tarde. 
94 Segundo Beale (1999, p. 559) outros textos que podem apontar para a medição como julgamento 
são 2 Re. 21:13; Lm. 2:8; e Am. 7:7-9. 



aos vários significados que pode ter a medição na literatura veterotestamentária não 

pode ser assumido apenas com base ao AT que a medição simboliza preservação (cf. 

JAUHIAINEN, 2002, p. 518).  

 

5.3.2. Medição no NT 

 

O verbo μετρέω aparece um total de 11 vezes no NT, cinco delas no Apocalipse. 

Segundo o BDAG (1996, p. 642), o significado primário de μετρέω é “medir”, todavia 

de forma figurativa ele pode significar “avaliar”. O TDNT, de fato, afirma que na 

literatura grega antiga, outro dos seus significados figurativos é “julgar” (DEISSNER, 

1976, p. 632). Todas as ocorrências desta palavra no NT parecem utilizar esta palavra 

num contexto figurativo e desta forma favorecem essa relação de medir-julgar. Por 

exemplo em Mt 7:295 Jesus faz o paralelo entre medir e julgar “Pois, com o critério 

com que julgardes, sereis julgados; e, com a medida com que tiverdes medido 

[μετρεῖτε], vos medirão [μετρηθήσεται] também.” (ARA). Da mesma forma Paulo em 2 

Co. 10:12 utiliza esta palavra para aludir a um grupo de pessoas na igreja de Corinto 

que estavam caindo no erro de julgar os seus correligionários se colocando a si 

mesmos como o padrão. Isto posto, no NT o significado figurativo para μετρέω está 

claramente ligado a julgamento, se referindo a esse fato Deissner (1976, p. 633, 

tradução livre) ressalta que “as passagens que caracterizam o uso do NT de μέτρον 

ou μετρέω se referem à obra judicial de Deus no Julgamento e ao dom da graça 

repartido a nós.” 

 

5.3.3. Medição na literatura judaica extra-bíblica 

 

Na literatura pseudoepígrafa judaica também existem alusões às medições. Uma 

das passagens que é frequentemente mencionada para apoiar a interpretação da 

preservação é 1 Enoque 61:1-6 (CHARLES, 1920, p. 275-276; O’BRIEN, 1996, p. 202-

203; BEALE, 1999, p. 559). Todavia este texto não parece apontar, ou pelo menos, 

não principalmente para a preservação e proteção. Na verdade o texto de 1 Enoque 

61 (ISAAC, 1983, p. 42) claramente está falando não de preservação, mas 

relacionando-a ao julgamento. No texto, anjos são enviados com cordas para fazer 

                                                             
95 Ver também Mc. 4:24; Lc. 6:36. 



medições, e trazer as cordas de medir dos justos para que eles se inclinem perante o 

senhor para sempre (vss. 1-3). Assim essas medições darão fé, fortalecerão a justiça 

e revelarão os secretos profundos da terra e aqueles que sofreram encontraram 

retornarão (ressuscitarão?) e encontrarão esperança no dia do Eleito (dia do Senhor 

escatológico/dia do juízo?) (vss 4-6). Logo o texto explicita que o Eleito (figura 

messiânica?) se sentará no seu trono e julgará as obras dos santos no céu 

(provavelmente os eleitos do vs. 3), levantando seu rosto para julgar as obras os 

caminhos secretos deles96 (vs. 8-9). Assim a medição realizada em 1 Enoque 61, está 

evidentemente num contexto de julgamento. Outras medições se referem a medição 

de astros e corpos celestes como os que acontecem em 1 Enoque portanto não tem 

maiores pontos de contato com o texto de Ap. 11:1-2. 

Na literatura rabínica também existem certas alusões à medição como julgamento. 

No tratado m.Sot 1.7 se ensina que o homem deve ser medido com a mesma medida 

que ele mede (julga) os outros, e no seu comentário em b.Sot 8b se menciona um dito 

de um rabi de nome José quem disse o seguinte (NEUSSNER, 2011, p. 38, tradução 

livre) “embora [com o fim do sistema da corte judaica] a “medição” haja cessado [a lei 

judia fundamental] pela mesma medição [de retribuição divina] não tem cessado.” A 

medição parece adquirir um uso similar no tratado b.Sanh 90a (NEUSSER, 2011, p. 

478), onde ela parece indicar que as retribuições de Deus estão em correspondência 

com as ações humanas. Este uso de medição com a conotação judicial é tão evidente 

na literatura judaica que um dos significados que o dicionário de Jastrow (1903, p. 

732) dá para ה  medir” é o de “galardão ou punição [...] retalhacão, adequada“ ִמדָׁ

punição ou galardão”. Assim mesmo, tal julgamento aplicada ao/no templo não era 

algo novo para o judaísmo da época, de fato existem algumas fontes da comunidade 

de Qumran como a encontrada em 1QpHab 9:12-10:5, na qual o templo é visto como 

“a casa de julgamento” desde o qual Deus executará seu juízo97. Desta maneira, a 

medição, em muitos casos dentro da literatura judaica extra-bíblica simboliza 

julgamento conforme é argumentado nesta monografia. 

Sendo assim, considerando a evidência das três fontes vistas (AT, NT e literatura 

judaica) parece ser que a medição deve ser entendida como representando 

                                                             
96 Comparar com Dn. 7. 
97 Consultar a transcrição de Garcia Martinez e Tigchelaar (1998, p. 1:18). 



julgamento. Den Dulk (2008, p. 439-440, tradução livre) por exemplo, é conclusivo ao 

afirmar o seguinte:  

Medição parece com um processo judicial o qual em si mesmo não é 
positivo ou negativo, ainda assim sempre tem um efeito positivo 
(absolvição ou vindicação) ou negativo (condenação) [...] se tomamos 
a evidência da Bíblia Hebraica, NT e a Literatura Rabínica juntas 
encontramos que ´medir´ com bastante frequência tem conotação 
judicial 
 

Esta posição se fortalece se são considerados os três backgrounds 

veterotestamentarios (Lv. 16; Dn. 7 e 8:9-14) para Ap. 11:1-2 conforme foi proposto 

anteriormente, os quais se referem a um julgamento realizado por Deus, além disso, 

juntamente com Ap. 11:1-2 as únicas ocasiões em que o templo/santuário é submetido 

em toda a Bíblia a um processo judicial é em Lv. 16 e em Dn. 8:9-14, neste último se 

indica que o próprio santuário seria vindicado após as 2300 tardes-manhãs. 

 

5.4. O Templo de Deus 

 

A palavra ναός que é traduzida em algumas versões por “templo” ou “santuário” 

aparece 45 vezes no NT e 16 vezes no Apocalipse. ναός  se refere primariamente ao 

santuário mais interior dentro de um recinto sagrado (este último é referido por ἱερόν, 

palavra que não aparece no Apocalipse) (FREIBERG et al. 2000, p. 269 cf. MICHEL, 

1976, p. 881). Na literatura grega pagã era o nome dado ao lugar onde a imagem dos 

deuses era colocada e o se referia principalmente ao lugar especifico de morada da 

divindade (BDAG, 1996, p. 665; MICHEL, 1976, p. 880).98  

No relato dos Evangelhos, quando Jesus ia para o templo, ele se encontrava no 

ἱερόν  que se refere a todo o complexo do templo, incluindo o lugar onde os membros 

do povo podiam se congregar e orar e o próprio Jesus tinha a possibilidade de ensinar 

(cf. Mt. 21:12, 23; Mc.11:11; 15; Lc. 19:45; Jo. 7:14, e assim por diante).99 Entretanto, 

Jesus nunca se encontra no ναός (que incluía o lugar santo e o Santo dos Santos) o 

qual aparentemente era restrito aos sacerdotes como Zacarias, o pai de João Batista 

(cf. Lc. 1:9, 21-22). Paulo logo aplicaria esta palavra metaforicamente para os crentes 

individuais (cf. 1 Co. 3:16-17; 6:19) e para a Igreja como um todo (cf. 2 Co. 6:16; Ef. 

2:21). 

                                                             
98 Ford (2008, p. 168) afirma que é melhor traduzir esta palavra por “santuário” invés de “templo”. 
99 Esta palavra também era utilizada quando Jesus se referia ao seu próprio corpo. cf. Mt. 26:61; 27:40; 
Mc. 14:58; Jo. 2:19-21. 



O templo em Ap. 11:1-2 tem sido interpretado de várias maneiras, 

independentemente da perspectiva temporal da profecia, as mais comuns dentre elas 

são100: 1. Os que espiritualizam o templo, entendendo-o como a Igreja no tempo do 

fim, ou a Igreja cristã em geral sem importar a época101 2. Outra corrente o identifica 

como o remanescente judeu102 3. Uma postura mais preterista o relaciona com templo 

em Jerusalém destruído no ano 70103 4. A posição dispensacionalista o considera 

como o templo judeu de Jerusalém restaurado no futuro 104  5. Outro grupo de 

estudiosos o consideram um templo literal no céu.105  

A primeira posição (espiritualizadora) é sem dúvida a mais popular de todas. 

Kistemaker (2000, p. 435) por exemplo argumenta, em base a aplicação paulina do 

templo como representando a Igreja, que depois do evento Cristo, a habitação de 

Deus deixou de estar na estrutura física do templo e passou a estar no meio da Igreja. 

Da mesma forma Beale (2004, p. 316) assevera que o uso corrente no AT da 

expressão “o templo de Deus” se refere ao lugar onde a presença de Deus habita na 

Terra, o qual segundo ele, acaba sendo a Igreja até a consumação final pois ela é 

frequentemente referida no NT representada pelo templo. Outros como Osborne 

(2014, p. 464) e Mounce (1997, p. 211), diferentemente dos anteriores (que são 

idealistas), focam o mesmo simbolismo deste texto para a Igreja no período final.  

Outro argumento citado em favor da interpretação espiritualizadora é que os 

cristãos primitivos não eram os únicos que interpretavam o templo como a 

comunidade, pois também era feito pela comunidade de Qumran (ver BEALE, 2004, 

p. 318; FORD, 2008, p. 175 e a bibliografia deles). Da mesma forma, algumas 

correntes rabínicas entendiam a reunião da comunidade como o lugar onde a 

                                                             
100 Para maiores detalhes consultar o cap. 2 deste documento. 
101 Por exemplo: Resseguie (2009, p. 160); Metzger (1999, p. 69); Wilson (2002, p. 311); Mounce (1997, 
p. 211-212); Chilton (1987, p. 116); Barr (1998, p. 59); Swete (1907, p. 130); Bruce (2008, p. 2238); 
Schnabel (2002, p. 247); Kistemaker (2004, p. 414); Johnson (1981, p. 500); Boxall (2006, p. 161); 
Charles (1920, p. 276); Beale (2004, p. 313-314); Bauckham, (1993a, p. 272); Foulkes (1989, p. 117); 
Yeatts (2003, p. 190); Koester (2001, p. 107) O’Brien (1996, p. 210); Boring (1989, p. 143); Morris (1987, 
p. 142-143); Stubbefield (2012, p. 154-157); Valentine (1985, p. 228); Darlymple, (2006, p. 287); 
Spatáfora (1997, p. 168); D’Aragon (1968, p. 480); Blaney (1966, p. 463).  Dependendo do autor é 
chamada de várias maneiras; “Igreja”, “povo de Deus” “comunidade”, “os justos”, “crentes”, “os fieis” 
etc. 
102 Ladd (1986, p. 113); Ford (2008, p. 177); Beckwith (1919, p. 595); Briggs (1996, p. 44-46). 
103 Aune (2002b, p. 605); Den Dulk (2008, p. 437-439); Allo (1921, p. 129); Beagley (1987, p. 59-62); 
Cory (2006, p. 48). 
104 Walvoord (2008, p. 175-177); Ryrie (1996, p. 83); Thomas (1995, p. 81-82); Hitchcock (2007, p. 226-
236); Price (1993, p. 592-594); Custer (2004, p. 122). 
105 Strand (1984, p. 322); Paulien (2014, p. 1-8); Veloso (1989, p. 178-181); Stefanovic (2009, p. 344); 
LaRondelle (1997, p. 216); Treiyer (1988, p. 543). 



presença ou habitação de Deus estava (shekinah ou manifestação visível de Deus no 

Santuário hebreu).106 

Todavia, esta difundida interpretação traz vários problemas ao entendimento do 

texto e portanto não é satisfatória (AUNE, 2002b, p. 598). Em primeiro lugar deve ser 

enfatizado, conforme Stefanovic (2009, p. 344) corretamente percebe, que a palavra 

ναός, embora ocorre várias vezes no Apocalipse, nunca simboliza a Igreja (cf. PRICE, 

1992, p. 592). Similarmente Schussler Fiorenza (1986, p. 140) ressalta que Apocalipse 

nunca utiliza linguagem simbólica cúltica para descrever a adoração e as 

comunidades cristãs. 

 Da mesma forma, no texto parece haver uma clara distinção entre o templo e os 

que adoram nele (gr. “προσκυνοῦντας”) os quais aparentemente seriam o povo de 

Deus, o qual torna problemática a pressuposição de que o templo referido aqui 

representa a igreja.107 Darlymple (2006, p. 387-394) tenta solucionar essa dificuldade 

atribuindo ao segundo καὶ de Ap. 11:1 uma função “epexegética” (ou seja, ao invés de 

utilizar sua tradução mais natural “e”, deveria ser traduzido por “que é”), sendo assim, 

a ordem dada a João seria a seguinte: “mede o templo, que são o altar e os 

adoradores”. Darlymple (2006, 391) argumenta que a única razão pela qual a maioria 

dos comentaristas entendem que o altar e os adoradores também devem ser medidos 

é por causa de que eles estão atribuindo a esse καὶ apenas uma função de conjunção 

coordenativa. Entretanto essa função “epexegética” não parece ser válida em vista de 

que os artigos tanto para θυσιαστήριον “altar” quanto para προσκυνοῦντας “os que 

adoram” estão no caso acusativo, indicando que eles também são o objeto direto da 

ação. Assim também a sequência de substantivos ναὸν, θυσιαστήριον, e προσκυνοῦντας 

(o último é um verbo com função substantiva) parece indicar que os três sofrem a ação 

(de medir). 

                                                             
106 O rabi Hananiah ben Teradion conforme registrado no tratado m.Avot 3.3 menciona que “Mas se 
dois estão sentados e as palavras da Torah passam entre eles, a Shekinah, está entre eles” Uma frase 
similar acontece em m.Avot 3.6 “Se dez homens sentam juntos e se ocupam com a Torah, a Shekinah 
fica entre eles” (Ver NEUSNER, 1988, p. 678-679, tradução livre). Talvez Jesus em Mt. 18:20 tinha 
essa tradição em mente para se identificar a si mesmo como a Shekinah, ou a presença de Deus em 
meio do seu povo (cf. Mt. 1:23; Jo. 1:14). 
107 Ver: Stefanovic (2009, p. 344); Stevenson (1999, p. 309); Paulien (2014, p. 7); Rogers (2002, p. 
159); Price (1992, p. 594); Hitchcock (2007, p. 220-221). Aune (2002b, p. 598, tradução livre) assevera: 
“Como podem todos eles, templo, o altar e os adoradores simbolizar o povo de Deus?” Den Dulk (2008, 
p. 437, tradução livre) semelhantemente assinala que esta interpretação: “não explica adequadamente 
a abundância de imagens”. 



Briggs (1996, p. 46-47) observa que uma das fraquezas da identificação do templo 

com a igreja neste texto é a importação de teologia paulina e petrina para o 

Apocalipse, de fato, como já foi visto, Paulo e Pedro comparam certos aspectos tanto 

de crentes individuais quanto da igreja como um todo com um templo (mas não 

necessariamente identificando-a como a substituta do templo conforme vários desses 

eruditos dizem). Em nenhuma ocasião João identifica a Igreja como o Templo no 

Apocalipse, porém, isto não significa que para o autor, a igreja não fosse vista em 

certos aspectos como um templo, mas em Apocalipse, a ênfase do templo parece ser 

outra.108 

Finalmente uma das principais fraquezas, na ótica da presente pesquisa, deste 

entendimento do templo representando a igreja é que uma das pressuposições 

daqueles que defendem essa posição é o fato de que a Igreja substituiu o templo 

como o lugar de habitação de Deus.109 De fato o templo de Jerusalém parece ter 

deixado de ser visto como o lugar de habitação de Deus110 todavia isto não significa 

que a igreja o substituiu. Na verdade, o NT parece apontar para o santuário celestial 

como a verdadeira habitação de Deus (Hb. 8:1-5; 9) do qual o santuário terrestre era 

apenas uma cópia (Ex. 25:8-9, 40; 26:30 cf. Hb. 8:5). Isto se torna evidente quando 

se considera que no sentido teológico mais pleno o próprio Jesus é a presença de 

Deus o qual subiu aos Céus ao “verdadeiro tabernáculo”. 

Considerando tudo o que foi visto acima, a Igreja não parece ser o ναὸν τοῦ θεοῦ 

descrito em Ap. 11:1 por causa de que: 1. Em nenhuma ocasião no Apocalipse o 

templo não se refere a Igreja 2. A menção dos adoradores, os quais se encaixam 

melhor com a Igreja, e não existe razão para acreditar que esses dois símbolos 

representam a mesma entidade 3. Essa interpretação parece estar empurrando no 

Apocalipse, alguns conceitos paulinos e petrinos os quais em alguns aspectos 

comparam a Igreja ao templo, o qual não parece ser o caso em Ap. 11:1. Se baseia 

                                                             
108  Outro argumento contra a interpretação espiritualizadora, o qual é utilizado por aqueles que 
acreditam que João tem em vista o Templo de Herodes em Ap. 11:1 é que a Igreja nunca foi 
representada pelo Templo de Herodes em nenhuma parte da literatura cristã primitiva. Embora esta 
afirmação em si mesma está correta, não é um argumento porque pressupõe que o templo de Ap. 11:1-
2 é o templo de Herodes destruído no ano 70, o qual segundo o que será visto adiante, não parece se 
encaixar com a descrição feita no texto. Alguns dos estudiosos que mencionam esse argumento são: 
Beckwith (1919, p. 586); Aune (2002b, p. 596); Briggs (1996, p. 47); Price (1992, p. 592). 
109 Por exemplo Beale (2004. Ver especialmente p. 244, 313-318, 392-393); Kistemaker (2002, p. 412-
414); Stubbefield (2012, p. 153); Darlymple (2006, p. 390). 
110 Mc. 15:38; Lc. 23:45; At. 7:48; 14:3. 



na pressuposição de que a Igreja substitui o templo como o lugar de habitação de 

Deus. 

Uma outra interpretação é que o templo representa judeus literais. Ladd por 

exemplo argumenta que o templo e seus serviços estão ligados a algo judaico, 

portanto embora o templo comumente represente o povo de Deus, neste caso, na 

ótica de Ladd, parece se referir à preservação dos judeus no tempo do fim (1986, p. 

113). Beckwith (1919, p. 587), baseado principalmente na teoria de que Ap. 11:1-2 é 

produto de uma fonte anterior a destruição de Jerusalém acredita que o texto 

originalmente queria apresentar o anseio expressado em tal suposta fonte de que um 

grupo de israelitas fieis se salvaria. Do mesmo modo Briggs (1996, p. 45) indica que 

os únicos que adoravam no templo de Deus eram os judeus portanto essa passagem, 

efetivamente, está falando de judeus. Por outra parte tanto Ladd (1986, p. 111) quanto 

Beckwith (1919, p. 589-590) afirmam que a esperança dos cristãos era o 

arrependimento dos judeus e é nesse contexto que o autor utiliza está aplicação do 

templo. Todavia, esta interpretação cai no mesmo erro da anterior ao tentar empurrar 

as esperanças expressas por Paulo em Rm. 9-11 para o Apocalipse, cujo autor está 

escrevendo num contexto distinto ao de Paulo.111 Não há evidência de que João está 

tratando neste texto nem no Apocalipse como um todo sobre o povo judeu. Spatáfora 

(1997, p. 165, tradução livre) corretamente afirma o seguinte:  

 

O autor de Apocalipse nunca mostra nenhum particular interesse nos 
judeus ou no judaísmo. Ele usa o termo Ἰουδαῖος somente duas vezes 

no livro e em ambas ocasiões se refere àqueles que clamam ser 
judeus enquanto pertencem à sinagoga de Satanás. Isto implica que 
para o autor de Apocalipse o termo “Judeus” significa o verdadeiro 
Israel, aqueles que são filhos de Abraão por fé. 
 

Como pode ser visto, João parece seguir o axioma neotestamentário de que já 

não existe mais distinção para quem é judeu e quem não é (BEALE, 1999, p. 560). 

Este argumento será ampliado quando chegar a descrição dos “adoradores”. Por 

enquanto fica suficientemente claro de que o templo de maneira alguma pode 

significar o remanescente de judeus em vista de que 1. O templo nunca se refere a 

um grupo de pessoas (seja a Igreja ou um grupo de judeus fieis). 2. O povo judeu não 

está em mente na perspectiva do autor do Apocalipse. 3. O conceito joanino (o escritor 

                                                             
111 Paroschi (2011, p. 21-24) argumenta convincentemente que, em base ao contexto e ao uso do modo 
subjuntivo em várias ocasiões ao longo do bloco de Rm. 9-11, Paulo está se referindo mais a um desejo 
pessoal do que “profetizando” uma “conversão” de judeus ao cristianismo.  



do Apocalipse) de Israel parece ser mais relacionado ao novo Israel do que ao Israel 

“segundo a carne”. 

A posição preterista assume que João estava se referindo neste texto ao Templo 

de Herodes destruído pelos romanos no ano 70. Um dos argumentos utilizados para 

sustentar essa posição é a suposta fonte zelote ou judaica anterior à destruição do 

templo. Outro ponto destacado por aqueles que acreditam que João está se referindo 

ou evocando o templo de Herodes neste texto é que a cena onde se encontra Ap. 

11:1-2, a qual começa em Ap. 10:1, parece estar na terra e não parece haver uma 

mudança de locação, desta forma estaria se referindo ao templo de Herodes.112 Da 

mesma forma, conforme é entendido por alguns desses estudiosos, o templo deve 

estar localizado exclusivamente na terra pois ele é pisoteado pelos gentios, o qual não 

poderia ser feito com um templo celestial (AUNE 2002b, p. 596; DEN DULK 2008, p. 

437). Similarmente Aune (2002b, p. 605) declara que em Ap. 11:19 se menciona “o 

templo de Deus no céu” para distingui-lo do templo terrestre de Jerusalém referido em 

Ap. 11:1.  

Entretanto deve ser indicado que nenhuma dessas potenciais evidências são 

conclusivas. Em primeiro lugar já foi visto que a hipótese de uma fonte judaica anterior 

por trás do texto não vai além de uma conjectura (KISTEMAKER, 2004, p. 410). Com 

respeito a cena de Ap. 10-11, ela evidentemente parece estar na terra, todavia não é 

necessário um deslocamento do visionário para estar num lugar e ver o que acontece 

em outro, pois um cuidadoso estudo do capítulo 11 indica que João não é transportado 

ao céu quando ele ouve a menção da sétima trombeta em Ap. 11:15 (a qual 

evidentemente é proferida no céu para ser executada na terra), nem em Ap. 11:16 

quando são vistos os 24 anciãos (também localizados no céu) para logo descrever 

uma ação que acontece na terra (11:18a), e depois volta a uma ação celestial (11:18b-

11:19). Desta forma no próprio capítulo 11 o foco muda uma e outra vez do céu para 

a terra sem necessariamente haver um deslocamento do lugar onde a visão está 

sendo efetuada, ou onde o profeta se encontra, portanto o fato de que essa visão 

começada no cap. 10:1 se encontrar na terra não indica que o templo a ser medido 

em Ap. 11:1-2 deva ser um templo na terra. 

A ideia de que os gentios pisoteiam o templo, e portanto ele deve ser um templo 

na terra (ou seja o templo de Herodes) se baseia numa má compreensão do texto, 

                                                             
112 Aune (2002b, p. 596); Gentry (1989, p. 173-174); Briggs (1996, p. 39); Stevenson (1999, p. 308); 
Den Dulk (2008, p. 437). 



pois em primeiro lugar, o templo não é pisoteado, senão o pátio, o qual conforme 

Bauckham (1993a, p. 268) erroneamente tem sido entendido como o pátio exterior do 

templo quando em verdade está descrevendo um pátio que está fora do templo. Assim 

também o próprio significado de ναός (o santuário interno, ou seja santo dos santos 

mais lugar santo) exclui a possiblidade de que o pátio faça parte dele. E mesmo se o 

pátio fosse considerado parte do templo, em nenhum momento se indica que ele é 

destruído (TAN, 2010, p. 39), portanto sob essas condições seria muito difícil 

identificar esse templo com aquele que foi destruído pelos romanos no ano 70. Além 

do mais, num sentido simbólico é possível sim, que forças terrestres pisoteiem o 

santuário celestial em base à obra do chifre pequeno em Dn. 8:9-14, portanto não é 

possível utilizar esse argumento para descartar um santuário celestial em Ap. 11:1-2 

Finalmente, o argumento de Aune, que o templo em Ap. 11:1 é o templo terrestre 

diferenciado do templo de Ap. 11:19 o qual se encontra no céu, vai além do que o 

texto está dizendo e portanto não pode ser conclusivo, pelo menos não em si mesmo. 

Além disso, de acordo com o que vários eruditos têm percebido, seria muito difícil que 

João estivesse se referindo a um templo que fazia mais de 20 anos que estava 

destruído (ver seção 3.1.2.).113 Desta forma o templo de Jerusalém e sua destruição 

não seria senão uma memória distante (KISTEMAKER, 2004, p. 412) cuja relevância 

para os cristãos de Ásia Menor não deve ser sobrestimada.114 Do mesmo modo 

Yarbro Collins (1981, p. 37) quem acredita que, num sentido histórico, o templo em 

Ap. 11:1-2 deve se referir ao templo de Herodes observa que não existe um interesse 

positivo no templo de Jerusalém em todo o livro. Assim mesmo Spatáfora (1997, p. 

165) percebe que os eventos que aconteceram na destruição do templo no ano 70 

não correspondem com a descrição que fornece Ap. 11:1-2.  

Resumindo, Ap. 11:1-2 não está se referindo ao templo de Herodes pelas 

seguintes razões: 1. Se baseia num errôneo entendimento do templo 2. Seria muito 

improvável, porque esse templo já tinha sido derrubado mais de 20 anos antes de 

quando João escreveu o Apocalipse. 3. Não parece possuir maior relevância para os 

                                                             
113 Cf. Stefanovic (2002b, p. 336); Kistemaker (2004, p. 412); Veloso (1989, p. 180); Briggs (1996, p. 
44); O’Brien (1996, p. 208); Stubbefield (2012, p. 151); Stevenson (1999, p. 307-308). 
114 Musvosvi (1987, p. 182) argumentando sobre a identidade do altar em Ap. 6:9 percebe corretamente 
que um altar terrestre, seria de pouca relevância para cristãos que não eram de origem judaica. É 
possível aplicar o mesmo princípio para o templo em Ap. 11:1-2. Gunsalus González e González (1997, 
p. 72) entretanto explicam que pode ter sido um motivo de vergonha para os cristãos em geral, o fato 
de que o templo do Deus de Israel tivesse sido destruído, todavia, tal asseveração não leva em conta 
a visão pouco positiva do cristianismo primitivo com respeito ao templo (At. 6:13; 7:44-53). 



seus destinatários originais, e muito menos ainda para igreja em geral. 4. Não existe 

o maior interesse em todo o Apocalipse de se referir ao templo de Herodes. 5. Os 

eventos não encontram correspondência. Concluindo, conforme Schussler Fiorenza 

(1976, p. 175) corretamente observa, não se encontram no Apocalipse nenhum culto 

ou liturgia terrestre.115 

Semelhante à posição preterista, a posição dispensacionalista também aponta a 

que o templo em Ap. 11:1-2 se refere a um templo em Jerusalém, mas neste caso, é 

projetado em direção ao futuro. Thomas (1995, p. 81) indica que a menção santuário, 

altar, pátio dos gentios e cidade santa somente podem se referir a algo judaico, da 

mesma forma, na sua argumentação se é mencionado o pátio sendo pisoteado pelos 

gentios, significa que o templo e o altar simbolizam algo em contraste com os gentios, 

ou seja algo judeu. Além disso Thomas (1995, p. 82), cita como argumento que Jesus 

profetizou uma profanação do templo escatológica (Mt. 24:15) e Paulo profetizou 

também sobre um suposto futuro templo (2 Tes. 2:4), pois ele entende que essas 

profecias requerem sem dúvida um templo literal no futuro. Similarmente Price (1993, 

p. 593) afirma que a projeção e expectativa escatológica do livro de Apocalipse aponta 

indubitavelmente para um templo no futuro, o qual sendo judeu significa que o templo 

judeu e seu culto será restaurado pouco antes da era messiânica (1993, p. 602-603). 

Do mesmo modo Hitchcock (2007, p. 222) assinala que pelo fato do pisoteamento do 

pátio estar no futuro, Ap. 11:1-2 deve se referir a um evento no futuro. Hitchcock (2007, 

p. 228) também argumenta que o texto, ao depender da medição feita ao templo em 

Ez. 40-48 deve se referir a um templo que ainda não existe pois em verdade Ezequiel 

mede um templo não existente ainda. Não obstante, um dos principais argumentos 

utilizados para este texto é a suposta profanação do templo profetizada em Dn. 9:24-

27 (WALVOORD, 2008, p. 172; THOMAS, 1995, p. 82; PRICE, 1993, p. 602) a qual 

já foi discutida na seção de backgrounds para este texto e que será discutida em 

maiores detalhes posteriormente na seção dos 42 meses. 

No entanto, esta é de fato a interpretação menos provável por motivos exegéticos 

e teológicos. Primeiramente deve ser notado que, ao contrário do que Thomas 

menciona, os símbolos cúlticos não necessariamente estão indicando algo judaico, 

                                                             
115 Yarbro Collins (1981a, p. 37-38, 42), Court (1999, p. 22) e Den Dulk (2008, p. 436-448) afirmam que 
João aqui está resinificando os fatos que aconteceram ao redor do ano 70. Todavia, a menção aos 42 
meses no tempo futuro e a fragilidade da identificação do templo em Ap. 11:1 com o templo de Herodes 
impedem aceitar tal hipótese. 



por exemplo, Paulo em Rm. 12:1 está encorajando os cristãos (de origem judaica ou 

gentílica) a se presentarem metaforicamente como sacrifício vivo a Deus. Da mesma 

forma Pedro se refere aos cristãos como sacerdotes que devem oferecer sacrifícios 

espirituais (1 Pe. 2:5). Por outra parte, deve ser relembrado que a “abominação 

desoladora” de Daniel à qual Mt. 24:15 faz menção não está se referindo a uma 

profanação de um santuário terrestre, conforme já foi visto anteriormente, da mesma 

forma a alusão ao “anticristo” em 2 Tes. 2:4 pode estar baseada na obra do chifre 

pequeno de Daniel 7 e 8, o qual simbolicamente ataca o santuário celestial não um 

templo terrenal no futuro. 

Assim mesmo deve ser entendido que não há nada que sugira uma reconstrução 

do templo no texto. Kistemaker (2004, p. 411) afirma que em nenhum lugar do NT se 

encontra uma noção de restauração física de um templo em Jerusalém pois, de fato, 

Jesus predisse sua destruição mas nunca sua reconstrução (Mt. 24:2). Fora isso 

Strand (1984, p. 321) corretamente percebe que a medição parece ser feita a 

entidades já existentes (incluindo o templo), pois em nenhum momento se indica como 

um templo no futuro, contrariamente à posição de Hitchcock (2007, p. 228). De igual 

modo deve ser considerado que o texto em vista não está se referindo primariamente 

a uma restauração, assim como também não pode estar se referindo a uma 

restauração total do templo, pois outras estruturas litúrgicas não são consideradas na 

medição, nesse sentido Briggs (1996, p. 44, tradução livre) questiona “A João lhe é 

dito que meça o templo porque vai ser restaurado e logo que não meça o pátio exterior 

e a cidade porque eles também vão ser restaurados?” 

Outro problema com esta interpretação é que se houvesse de fato uma 

restauração do templo e seus serviços na terra, criaria algumas dificuldades 

teológicas. Beale (1999, p. 560), convincentemente aponta a que Hb. 10:1-12 indica 

que Jesus Cristo levou ao seu cumprimento os serviços que eram realizados no 

templo, no contexto da própria epistola ou homilia aos Hebreus, a qual parece ser uma 

advertência contra o retorno às práticas religiosas do judaísmo. Semelhantemente, 

em concordância com aquilo que já foi visto, o NT explicita que a Presença de Deus 

não habita mais em templos feitos por mãos humanas pelo que de um ponto de vista 

teológico não seria possível entender Ap. 11:1 como um templo restaurado para a 

adoração a Deus no final dos tempos. 

Concluindo, o templo em Ap. 11:1 não pode ser uma referência a um templo literal 

em Jerusalém no futuro pelas seguintes razoes: 1. Igual que com a posição anterior, 



entende o templo erroneamente. 2. Não existe a menor indicação de uma restauração 

do templo judaico nos últimos dias, nem no Apocalipse nem no NT. 3. O templo 

mencionado parece ser uma entidade já existente. 4. Teologicamente é impossível 

sustentar tal teoria. 

Finalmente está a posição que identifica o templo de Ap. 11:1 com um templo 

literal no céu. Embora existam vários estudiosos que afirmam que o templo referido 

no texto se encontra no céu, eles o interpretam de maneira figurativa, na maioria dos 

casos identificando-o com a igreja.116 Todavia o foco nesta seção se encontra na 

identificação deste templo com o templo físico no céu. 

Já foram vistas algumas das objeções a uma localização celestial para o templo. 

Frequentemente é argumentado que as ocasiões em que o templo aparece no 

Apocalipse se refere sempre ao templo celestial com a exceção do templo em Ap. 

11:1 (BRIGGS, 1996, p. 39), entretanto o uso joanino do templo parece ser uniforme, 

conforme Stefanovic (2009, p. 345) observa que João frequentemente alude ao templo 

ou ao seu mobiliário se referindo sempre a uma localização celestial117 (cf. BREWER, 

2013, p. 205-206; OSBORNE, 2014, p. 463; MICHAELS, 1997, p. Ap. 11:1). Da 

mesma forma Stefanovic (2009, p. 345) percebe que a expressão ναὸς τοῦ θεοῦ “o 

templo de Deus” é utilizada consistentemente no Apocalipse com referência ao templo 

celestial. Assim mesmo na seção 3.1.5. foram postas algumas das evidências sobre 

o santuário/templo celestial e sua influência na estrutura e no conteúdo de Apocalipse. 

Sendo assim, a maneira mais natural de entender o templo em Ap. 11:1 seria como 

um templo celestial. 

A noção da existência de um templo celestial, modelado pelo arquétipo visto por 

Moises em Ex.  25:9, 40 era amplamente difundida durante o período do segundo 

templo (AUNE, 2002b, p. 597). Dentro do NT também fica clara essa referência 

especialmente no livro de Hebreus, onde evidentemente se confirma a existência de 

um santuário celestial e principalmente do ministério de Jesus nele (cf. 4:14-15; 8:2, 

5; 6:19-20; 9:11, 24). No AT também se menciona a existência do santuário celestial, 

conforme Brasil (2005) convincentemente tem argumentado em sua pesquisa 

doutoral. Com respeito a isso, dois backgrounds veterotestamentários propostos (Dn. 

7 e Dn. 8:9-14) para o texto concentram suas cenas no santuário celestial, portanto 

                                                             
116 Ver: Beale (1999, p. 562); Yarbro Collins (1981a, p. 42) Spatáfora (1997, p. 165); Osborne (2014, p. 
463); Stubbefield (2012, p. 154); Mazzaferri (1989, p. 321).  
117 Cf. 3:12; 7:15; 11:19; 14:15, 17; 15:5–6, 8; 16:1, 17. 



se a tese desta monografia sobre esses backgrounds estiver correta, seria mais uma 

evidência para entender o templo em Ap. 11:1 como um templo celestial. 

De acordo com as definições mais comuns de ναὸς, ele se refere mais 

especificamente à nave interior do templo (que no caso do templo judaico, incluía o 

lugar santo e o santo dos santos). Todavia, conforme Veloso (1989, p. 183-186), 

Stefanovic (2009, p. 344) e Paulien (2014, p. 3) entendem, o ναὸς no Apocalipse 

parece se referir principalmente ao santo dos santos (ou também chamado de lugar 

santíssimo).  

Quem discute mais extensamente essa afirmação é Veloso (1989, p. 183-186) 

quem chama a atenção para o fato de que o lugar onde Deus se habita no Apocalipse 

é o ναὸς e este era precisamente o lugar santo dos santos no antigo santuário hebreu, 

sobre o qual pairava a shekinah. Adicionalmente ele assinala que em Ap. 11:19 o ναὸς 

é justamente o lugar onde se encontra a arca (a qual no santuário hebreu se 

encontrava no lugar santíssimo), portanto segundo sua conclusão, o ναὸς é 

equivalente ao santo dos santos (1989, p. 184-185). Finalmente Veloso acrescenta a 

evidência de que em Nm. 17:4 o tabernáculo do testemunho é o Santo dos Santos. 

Esse tabernáculo do testemunho também é mencionado em Ap. 15:5, onde a frase 

reza: ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου “o templo do tabernáculo do testemunho”. σκηνῆς 

τοῦ μαρτυρίου é um apositivo genitivo de um substantivo nominativo (ναὸς), desta forma 

Veloso entende que a frase pode ser entendida como “o templo que é o Santo dos 

Santos”. 

Considerando também que o texto é uma referência ao ritual de Yom Kippur, cuja 

parte mais importante ocorria no santo dos santos, parece completamente coerente 

considerar o ναὸς especificamente como o Santo dos Santos, dessa forma o presente 

estudo concorda com Veloso, Paulien e Stefanovic com respeito ao entendimento 

dessa palavra. 

 

5.5. Altar 

 

Diferentemente do templo, que é chamado “o templo de Deus”, o altar 

(θυσιαστήριον) não vem com um qualificativo. Basicamente pode estar se referindo a 



dois altares, o altar do holocausto118, ou o altar do incenso.119 Em geral, os partidários 

do altar do holocausto apontam ao fato que o templo referido aqui é o de Jerusalém 

portanto deve estar se referindo ao altar que estava no templo (SWETE, 1907, p. 130; 

THOMAS, 1995, p. 82). Por outra parte, também é indicado que o altar do incenso se 

encontrava naquilo que se entende por ναὸς (ou seja, o lugar santo e o santo dos 

santos) portanto se o ναὸς já é medido, a referência a uma medição do altar do incenso 

(que estava no lugar santo) seria desnecessária (BECKWITH, 1919, p. 597; AUNE, 

2002b, p. 606). Johnson (1981, p. 501) destaca que em base a que o texto parece 

apontar para uma tribulação do povo de Deus, o altar deve simbolizar o altar do 

holocausto, indicando a “Grande Tribulação” que sofreria a igreja. Beckwith (1919, p. 

597), aponta para outra ideia extraída da pressuposição de Ez. 40-48 como o 

background deste texto, a qual é que o altar correspondente em Ez. 43:13 é o altar do 

holocausto. Similarmente, Aune (2002b, p.  606) indica que a presença do artigo 

definido antes de θυσιαστήριον sugere que se refere ao altar do sacrifício.  

Do outro lado, Paulien (2014, p. 2-4) argumenta que tendo em vista que em 

Ap.11:1-2, o templo e as suas imagens parecem ser extraídas do santuário hebreu do 

deserto, o altar deve se referir ao altar do incenso, pois o altar do holocausto se 

encontrava no pátio, o qual não deve ser medido (cf. KISTEMAKER, 2004, p. 414; 

STEFANOVIC, 2009, p. 345). Bauckham (1993a, p. 269), apresenta o argumento 

oposto ao de Swete, ao afirmar que uma vez que o templo se encontra no céu o altar 

deve obrigatoriamente se referir ao altar do céu.120 Osborne (2014, p. 318) acrescenta 

que o altar de Ap. 6:9 (clamor dos mártires do 5° selo) que na visão dele é o altar do 

incenso, combina tanto a função do altar do holocausto quanto o altar do incenso, 

portanto mesmo aceitando uma interpretação de que o texto se refere à tribulação da 

igreja, seria desnecessário entender o altar de Ap. 11:1 como o altar do holocausto 

(2014, p. 563). 

O presente estudo prefere a segunda opção, tendo em vista que 1. O altar do 

holocausto parece ter perdido qualquer validade uma vez que Jesus morreu, 

                                                             
118 Swete (1907, p. 130); Behm (TDNT, 1976, p. 182-183); Beckwith (1919, p. 597); Boxall (2006, p. 
161); Roloff (EDNT, 1993, p. 164); Johnson (1981, p. 501); Ford (2008, p. 169); Allo (1921, p. 129); 
Thomas (1995, p. 82); LaRondelle (1997, p. 216); O’Brien (1996, p. 211); Walvoord (2008, p. 176).  
119 Bauckham (1993a, p. 269); Reynolds (2000, p. 272); Brighton (1999, p. 285); Mounce (1997, p. 213); 
Paulien (2014, p. 4); Osborne (2014, p. 463); Veloso (1989, p. 187); Kistemaker (2004, p. 414); 
Stefanovic (2009, p. 345); Darlymple (2006, p. 391). 
120 Roloff (1993, p. 164) e Charles (1920, p. 277) discordam, pois para eles também existe um altar de 
holocausto no céu. 



ressuscitou e subiu aos céus, devido a que o próprio autor do Apocalipse parece ver 

a Jesus como o antítipo do sacrifício veterotestamentário (Ap. 5:6). 2. Conforme foi 

destacado por Paulien, o altar do holocausto não pode estar sendo referido aqui pois 

ele se encontrava no pátio no santuário hebreu. 3. Principalmente porque nenhuma 

das menções ao altar no Apocalipse (6:9; 8:3x2; 8:5; 9:13; 11:1; 14:8; 16:7) parece se 

referir ao holocausto (cf. BAUCKHAM, 1993a, p. 269)121 122 

 

5.6. Os que adoram 

 

O terceiro grupo a ser medido são os que adoram no templo, o qual gera uma 

dificuldade de interpretação devido a que uma medição de estatura não parece estar 

sendo tratada aqui. Traduções como a NVI e a NTLH e scholars como Davis (2000, 

p. 227) e Aune (2002b, p. 577) tentam solucionar essa aparente dificuldade traduzindo 

“mede” como “conta”, pois parece ser que o verbo pode ter ambos significados, e uma 

contagem é mais logica se tratando de pessoas do que uma medição. Todavia, tendo 

em vista que a “medição” já é aplicada em outro lugar do NT (2 Co. 10:12) para 

pessoas (evidentemente sem a intenção de contar), essa tradução parece ser 

desnecessária. Da mesma forma o fato de que a medição seja aplicada ao templo, 

altar e aos que adoram nele (concordando em todas com o caso acusativo) 

aparentemente indica que a medição aplicada aos três elementos é a mesma. Do 

mesmo modo, de acordo com o significado metafórico de medição, que já foi visto 

anteriormente, parece ser que os adoradores estão sendo julgados, tornando 

supérflua a tradução feita pela NVI, a NTLH e Aune. Desta forma, é mais adequada a 

tradução “mede o templo [santo dos santos] o altar e os que nele adoram” do que 

“conta os que adoram no templo”.  

O verbo προσκυνέω, literalmente quer dizer “inclinar-se, curvar-se” e 

figurativamente significa “adorar”, “reverenciar” (BAGD, 1997, p. 716). Esse verbo, da 

qual deriva a palavra presente em Ap.11:1 προσκυνοῦντας “adoradores” ocorre, 

segundo Tipvarakankoon (2013, p. 107) 24 vezes no Apocalipse todas elas indicando 

                                                             
121 Opiniões opostas são sustentadas por Aune (2002b, p. 606) e Paulien (1987, p. 315-318). O primeiro 
identifica os altares em Ap. 6:9; 14:18; 16:7 com o altar do holocausto. Enquanto que o segundo 
entende o altar de Ap. 6:9 como sendo o altar do holocausto. Esse último texto é a opção mais provável 
para uma hipotética referência ao altar do holocausto no Apocalipse. 
122 Aune (2002b, p. 606) sugere que o altar pode se referir a toda a área em que ele se encontra. Tendo 
em consideração que aqui o altar parece se referir ao altar de incenso, essa referência pode estar 
indicando o lugar santo em sua totalidade (cf. VELOSO, 1989, p. 185). 



adoração a Deus ou ao Cordeiro (4:10; 5:14; 7:11; 11:1, 16; 14:7; 15:4; 19:4, 10; 22:9.) 

ou ao Dragão, à besta e a sua imagem (9:20; 13:4 x2, 8, 12, 15; 14:9, 11; 16:2; 19:20; 

20:4.) e três vezes em outros contextos (3:9; 19:20; 22:8). Sendo assim tal palavra, é 

utilizada em um contexto cúltico, geralmente estabelecido por contraste entre a 

adoração a Deus e aos seus inimigos (NÜTZEL, 1990-1993, p. 174). É evidente, por 

causa do contexto adjacente (presente num interlúdio focado no povo de Deus, 

adorando no templo e são parte da medição/julgamento) que tais adoradores 

(προσκυνοῦντας) estão adorando a Deus, sendo assim resta conhecer a identidade de 

tais “adoradores”. 

Atualmente o principal debate sobre a identidade dos adoradores se encontra no 

dilema se eles se referem a sacerdotes, judeus crentes, ou cristãos (ou seja a igreja). 

Em primeiro lugar, se entende (por exemplo Bauckham, 1993a, p. 269) que os que 

adoram dentro do templo (lugar santíssimo) devem ser obrigatoriamente sacerdotes, 

pois somente os sacerdotes estavam permitidos de entrarem no templo. Entretanto, 

Mounce (1997, p. 214) observa que a redução deste grupo apenas aos sacerdotes 

não faz justiça ao conceito neotestamentário (e particularmente do próprio autor do 

Apocalipse) de que todos os crentes são sacerdotes (cf. 1 Pe. 2:5, 9; Ap. 1:6; 5:10).123 

Da mesma forma Beale (1999, p. 564) observa que a locação da cena na perícope é 

terrestre portanto, embora o lugar onde esses adoradores se encontram é celestial, 

deve estar se referindo a pessoas que adoram fisicamente na terra. Assim, parece 

mais coerente entender esses adoradores como uma comunidade “santa” na terra, 

talvez o mesmo significado que erroneamente é atribuído ao templo por alguns 

estudiosos.124 

Resta saber portanto se esse grupo se refere a judeus ou cristãos. McNicol (1979, 

p. 201) Hopkins (1965, p. 44) e Yarbro Collins (1981a, p. 37) sugerem de alguma 

forma ou outra, que o sitz im leben no texto surge de uma disputa no final do século I, 

entre a igreja e a sinagoga (ou seja entre cristãos e judeus), sendo que, para eles os 

adoradores seriam os cristãos genuínos (como os verdadeiros judeus) os quais se 

encontrariam em oposição a eles. Pelo contexto do livro (Ap. 2:9; 3:9), essa afirmação 

pode ser correta, no entanto, como já foi visto, o texto parece apontar mais para uma 

                                                             
123 Uma fundamentação mais detalhada sobre os crentes como sacerdotes no Apocalipse, pode ser 
encontrada em Rico (2012, p. 417-433). 
124 Para Stevenson (1999, p. 308), tais adoradores são vistos em contraste com os gentios, da 
mesma forma que o templo é visto em contraste com o pátio. 



expectativa escatológica do ponto de vista de João do que apenas refletir uma 

situação no final do primeiro século como esses autores preteristas pretendem. 

Por outro lado, alguns autores afirmam que esses adoradores representam um 

remanescente fiel de judeus, entretanto, já foi argumentado que os judeus não 

parecem ser o foco no livro nem na passagem, de fato, judeus literais nunca são 

mencionados de forma positiva no Apocalipse. Da mesma forma, segundo os ensinos 

teológicos paulinos, não parecia haver mais nenhuma distinção entre alguém que é 

de origem judaica ou gentílica (Gl. 3:28), crença que, entretanto, não parece ter sido 

geral no nascente cristianismo de final do século I. 

De qualquer forma, parece mais coerente atribuir esse grupo de adoradores à 

comunidade de fieis, o qual, segundo alguns autores, não parece ser um grupo 

ilimitado. Aune (2002b, p. 598) argumenta corretamente que esse grupo de 

adoradores parece ser paralelo ao remanescente dos 144.000 em Ap. 7, o qual 

sobrevive até a consumação descrita no livro (sétima trombeta e sétimo selo 

respectivamente). Isto parece ser confirmado pela estrutura do livro, assim como pelo 

contexto escatológico no qual está inserta a passagem, de qualquer forma, não há 

evidência conclusiva para essa última afirmação.125 

5.7. Expulsa o pátio de fora do templo 

 

Para aqueles que consideram que o templo em vista em Ap. 11:1-2 se refere ao 

templo de Herodes, o pátio em Ap. 11:2 se refere indubitavelmente ao pátio dos 

gentios do templo de Herodes. Essa interpretação parece ganhar força considerando 

que o pátio dos gentios do templo de Herodes era um lugar onde qualquer pessoa era 

permitida de entrar sem importar sua procedência étnica, no entanto os gentios não 

podiam passar para os outros átrios sob risco de morte (JOSEFO, 1996, p. 5. 194; 

EDERSHEIM, 2003, p. 46; JEREMIAS, 2010, p. 114-115). Todavia, em Ap. 11:2 existe 

uma notável dessemelhança com o templo de Herodes; é profetizado que ao invés 

dos gentios adorarem no pátio, como acontecia no templo de Jerusalém, eles 

pisoteariam a cidade santa.  

                                                             
125 Holwerda (1999, p. 155), entretanto, sugere que os adoradores são todo o grupo de crentes. 



Assim mesmo esse pátio é chamado em muitos comentários e traduções como o 

“pátio exterior do templo”126, talvez com o intuito de relacioná-lo com o pátio dos 

gentios do templo de Herodes. Contudo essa não parece ser a tradução mais 

apropriada para a expressão grega τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ a qual literalmente 

reza (conforme encontrada na tradução feita anteriormente na seção 5.7.); “o pátio de 

fora do templo” ou o “pátio que está de fora do templo.” 127  Assim mesmo já foi 

mencionado que é pouco provável que João tivesse em mente o templo de Herodes 

na hora de mencionar os símbolos cúlticos.128  

Além disso, pelos backgrounds veterotestamentários já vistos, parece ser que o 

pátio mencionado se refira ao pátio do antigo santuário hebreu.129 O pátio no santuário 

hebreu do deserto continha o altar do sacrifício (ou altar de bronze) e também a fonte 

de bronze. Diferentemente do templo em Ap. 11:1, cuja locação é celestial, o pátio 

(também chamado de átrio) parece estar localizado na terra, pois ele é entregue aos 

gentios. Desta forma o altar do sacrifício parece refletir aspectos terrenos da obra 

realizada no santuário celestial que o Apocalipse descreve (PAULIEN, 1987, p. 317; 

HOLBROOK, 2012, p. 24). Se for aceita a atribuição que o autor de Hebreus concede 

aos componentes do santuário hebreu como uma sombra, parábola, e uma relação 

tipo/antítipo com as suas contrapartes celestiais (cf. Hb. 8:5; 9:9; 9:24), o pátio, onde 

eram sacrificadas as ofertas pelo pecado e a culpa dentre outros rituais (cf. Lv. 1-7), 

deve refletir com certeza as ações realizadas por Cristo na Cruz, cuja morte vicária foi 

entendida pelos primeiros cristãos como sendo antecipada por intermédio do ritual do 

sacrifício de animais nos serviços do santuário (cf. Jo. 1:29, 36; At. 8:32; Hb. 5:1-10; 

7:27; 8:3; 9:11-12; 1 Pe. 1:19). Assim mesmo a figura do “Cordeiro imolado” (Ap. 5:6, 

9, 12; 13:8), e o sangue do Cordeiro (7:14; 12:11) são temas recorrentes ao longo do 

Apocalipse, os quais levam à conclusão de que para o autor do livro, o sacrifício do 

Jesus era tipificado ou simbolizado pelo sacrifício do animal. Uma vez que a morte 

                                                             
126 Em ingles “outer court”, ver por exemplo: Barclay (2000, p. 67) Morris (1987, p. 147); Johnson 
(1981, p. 501); Beale (1999, p. 564); Mounce (1997, p. 214); Swete (1907, p. 130); Beckwith (1919, p. 
599); Charles (1920, p. 277-278); Ford (2008, p. 169). 
127 Traduções mais apropriadas são feitas por: Aune (2002b, p. 577) e Bauckham (1993a, p. 268). 
128 Jauhiainen (2002, p. 512) também questiona que havendo vários pátios no templo de Herodes, por 
que eles seriam omitidos? 
129 Portanto, não é necessário buscar imagens no templo de Salomão, nem no templo da visão de 
Ezequiel nem no templo de Herodes. 



vicária de Cristo fora feita, não faria sentido que o pátio, fosse medido, portanto parece 

coerente que tenha sido expulso.130  

Tal ação, parece ganhar forca em vista das cenas do santuário conforme foram 

analisadas e exemplificadas na seção 3.1.5. Desde a segunda cena do santuário (Ap. 

4-5) a locação dele está no céu, de fato na cena de abertura contigua, a locação do 

santuário se encontra justamente no lugar santíssimo no céu (Ap. 11:19). Assim, não 

parece haver um retorno ao pátio enquanto que há progressão (e não recapitulação) 

nas cenas do santuário de Apocalipse (ver seção 3.1.5.). Assim o pátio estaria na terra 

e já foi deixado atrás nas cenas do santuário pois não parece ser necessário, por tal 

razão pode ter sido expulso, enquanto que a visão avança para a cena de Yom Kippur 

de Ap. 11:19. 

Beale (2004, p. 314), Mounce (1997, p. 214) e Osborne (2014, p. 465) entendem 

que o pátio representa a igreja/comunidade a qual é entregue aos gentios para ser 

pisoteada, ou seja para ser perseguida. Desta forma, sua expulsão significaria de que 

eles não seriam protegidos fisicamente da perseguição. Essa interpretação possui 

vários problemas, primeiramente de acordo com aquilo que já foi falado na seção 5.2. 

e 5.3., essa interpretação não dá conta de que o texto se refere especificamente aos 

“adoradores” como a comunidade de fé, desta forma seria uma redundância absurda 

atribuir o significado da igreja ao pátio de fora do templo. Por outra parte deve ser 

entendido também que o texto se refere de forma negativa ao pátio uma vez que ele 

se encontra em oposição ao templo, o qual é medido enquanto que se deixa explicito 

que o pátio não deve ser medido (cf. STEVENSON, 1999, p. 308). Todavia, o que 

torna altamente improvável tal interpretação espiritualizadora é que o verbo (e suas 

inflexões) ἔκβαλε “expulsa” é utilizado geralmente em contexto negativo de expulsão 

de uma(s) pessoa(s) de algum lugar com uma nuança mais violenta (cf. Mt. 7:22; 8:16; 

21:12, 39 22:13; 25:30; Lc. 4:29; Jo. 12:31; Gl. 4:30, etc). De fato em Jo. 9:34-35, se 

utiliza o mesmo verbo para se referir à expulsão de um homem da sinagoga e Ap. 

12:31 o aplica a expulsão de Satanás do céu. Enquanto que Lc. 13:28 o aponta para 

expulsão dos incrédulos do reino dos céus. Desta forma fica claro de que tal expulsão 

pode estar dando a ideia de uma espécie de excomunhão ou rejeição conforme 

                                                             
130 Dentre as principais obras que mostram o funcionamento da tipologia do santuário hebreu do 
deserto no livro do Apocalipse podem ser mencionados os artigos de Veloso (1989, p. 177-198), 
Davidson (1992, p. 99-130), Paulien (1995, p. 245-264) e de Shea (2000, p. 120-147). Também deve 
ser mencionada a obra de Treiyer (1988, p. 415-434). 



sugerido por Kistemaker (2004, p. 419).131 Tal ideia também se encontrava presente 

no ritual de Yom Kippur, onde a pessoa que não seguisse as instruções prescritas 

seria cortada do seu povo (Lv. 23:29), isto se torna mais evidente considerando o fato 

que o ritual de Yom Kippur é o pano de fundo para Ap. 11:1-2 conforme é proposto 

nesta investigação (ver secao 4.2.4.) 

Desta forma, a expulsão do pátio não parece representar a igreja deixada a 

perseguição, mas uma expulsão ou excomunhão de uma parte do sistema do 

santuário o qual já não é mais necessário por causa de que cumpriu sua função, os 

quais são os aspectos terrestres do serviços do santuário celestial (ou seja o sacrifício 

de Cristo na Cruz isoladamente), no qual talvez esteja subentendido o fato de que 

aqueles que adoram no pátio tampouco são medidos. Da mesma maneira, o fato de 

que ele não deve ser medido parece colocá-lo diretamente em contraste com aquilo 

que vai ser medido, especialmente em relação ao templo (cf. YARBRO COLLINS, 

1981b, p. 391). Provavelmente deve estar relacionada à ordem de profetizar 

encontrada em Ap. 10:11, pois a medição do templo é parte da ordem dada nesse 

versículo, e dessa forma o pátio e a obra realizada nele aparentemente já não são a 

parte principal do kerygma presente em Ap. 10 que acontece uma vez que são vistas 

as experiências da ingestão do rolo doce/amargo.132  

 

5.8. Gentios 

 

A razão pela qual o pátio que não deve ser medido é por causa de que ele foi 

dado aos gentios. Klund (2002, p. 94) percebe que tal verbo ἐδόθη é utilizado no 

                                                             
131 Aune (2002b, p. 607) sugere que ἔκβαλε ἔξωθεν em realidade deve ser traduzido como “excluí” e 

seria portanto idéntico ao “não mede”, no entanto pareceria haver uma redundância, a qual, embora 
não seja incomum nos textos gregos (especialmente os escritos por autores semitas), não parece ser 
provável aqui. 
132 Outras interpretações comuns para o pátio são: 1. Entender o pátio à luz do conflito entre judeus e 
cristãos no final do século I. Nesse contexto é que Yarbro Collins (1981a, p. 37) sugere, em base à 
polaridade entre céu e terra que ela identifica, que o pátio exterior estaria representando a Jerusalém 
terrenal, a qual foi destruída, em contraste com a Nova Jerusalém (Cidade Santa), numa interpretação 
similar Gentry (1999, p. 449) coloca o pátio como sendo o templo de Jerusalém destruído. Na mesma 
linha Hopkins (1965, p. 44) atribui o significado do pátio aos judeus em oposição ao templo que ele 
entende como sendo os cristãos. Swete (1907, p. 130) afirma que poderia se referir à sinagoga em 
oposição à igreja. Similarmente, o preterista Chilton (1987, p. 116), quem defende uma data antiga para 
o Apocalipse, entende este pátio exterior como os judeus descrentes que seriam cortados do povo de 
Deus, uma interpretação parecida é partilhada por Beagley (1987, p. 63). 2. Interpretar o pátio como os 
não crentes. Esse entendimento pode ter várias nuanças, alguns como Bruce (2008, p. 2238); 
Kistemaker (2004, p. 415-416) e Hendriksen (2005, p. 129) o entendem como representando os crentes 
não sinceros, O’brien (1996, p. 214) prefere interpretá-los como sendo os não crentes, os quais 
perseguem os verdadeiros crentes. 



Apocalipse, no contexto de uma autoridade mais alta que entrega ou permite alguma 

coisa, da mesma forma é utilizado frequentemente para denotar a permissão divina 

aos poderes do mal para executar seus planos (9:1, 3, 5; 13:5, 7, 14, 15), sendo assim 

é possível que neste caso se trate de um passivo divino, ou seja, não seria o poder 

dos gentios que prevaleceu, mas Deus está permitindo que os gentios tomem conta 

do pátio de fora do Templo. Assim mesmo, já foi visto que tal entrega do pátio aos 

gentios pode ser uma reminiscência de Dn. 7:25, em cujo relato também parece haver 

um passivo divino, no qual é Deus quem permite que o chifre pequeno esmague os 

santos por tempo, tempos e a metade de um tempo. 

 Deve ser dito que o substantivo ἔθνος (e suas declinações) no livro de Apocalipse 

podem ser referidos positivamente (cf. 7:9; 15:4; 21:24, 26; 22:2, etc) ou 

negativamente (cf. 11:18; 14:8; 18:3, 23; 19:15; 20:3, 8, etc).133 Todavia, o contexto 

sugere que aqui devem ser entendidas negativamente principalmente por causa de 

que eles são os que pisoteiam a cidade santa por 42 meses, assim mesmo já foi visto 

que esses gentios parecem se encontrar em oposição aos adoradores no templo 

(igreja ou povo de Deus). 

Tem havido muita especulação por causa desses gentios. Por exemplo, os 

autores dispensacionalistas sugerem que eles representam gentios literais, ou seja 

não judeus (WALVOORD, 2002, p. 499; THOMAS, 1995, p. 83; RYRIE, 1996, p. 84). 

Essa interpretação literalista não parece estar em contexto aqui tendo em vista que 

no livro de Apocalipse não parece haver tal distinção entre judeus e gentios em base 

a origem étnica, de fato o próprio Jesus chama os judeus de Sinagoga de Satanás em 

Ap. 2:9 e 3:9. Da mesma forma o Novo Testamento não parece mais fazer tal diferença 

de acordo com a origem étnica, conforme foi visto acima (WALTER, 1990-1993, p. 

383).134 Outra razão de peso para descartar tal interpretação literalista se encontra no 

fato de que o Apocalipse não parece refletir em nenhum lugar uma tensão entre judeus 

e gentios, no seu lugar, o sitz im leben (especificamente nas sete cartas às igrejas) 

                                                             
133 Herms (2006, p. 174-175) identifica quatro significados para ἔθνος ao longo do Apocalipse; 1) 
Sentido amplo se referindo às nações. 2) Povo de Deus originário de todas as nações. 3) 
Humanidade ímpia que se alinha com as forças demoníacas contra Deus, e 4) Governo de Deus 
escatológico sobre “as nações”. Para Herms os “gentios” de Ap. 11:2 se classificam dentro da 3ª 
categoria. 
134 Digno de mencionar é que em Mt. 18:15-17 se indica que uma pessoa que pertence à igreja, uma 
vez que se torna rebelde, pode deixar de formar parte dela e passar a ser um gentio. Semelhantemente 
Paulo se refere alegoricamente aos membros da antiga aliança como filhos da escrava Agar, enquanto 
que aqueles que estão dentro da nova aliança são filhos de Sara, portanto herdeiros da promessa (Gl. 
4:22-31). 



parece apontar para uma oposição dos judeus contra a Igreja, assim, no contexto do 

Apocalipse, talvez os próprios judeus que se opunham à igreja pareceriam se encaixar 

mais com a figura de gentios do que gentios literais.  

Os gentios, portanto, parecem ser uma força que se opõe ao povo de Deus, sem 

referência a sua procedência étnica do jeito que é conhecida hoje. Isto parece ser 

entendido de uma melhor maneira em base à clara dependência que este texto tem 

com Dn. 7:25 (ver seção 4.2.5.) no qual é mencionada a obra do chifre pequeno ao 

qual se levanta contra o Altíssimo e fala blasfêmias contra ele e o chifre de Daniel 8:9-

14 (ver seção 4.2.6.) que deitou o santuário por terra e por quem foi tirado o serviço 

continuo.  

Desta forma João parece estar aludindo a este texto identificando os gentios com 

o chifre pequeno de Daniel, o qual em ambos casos (caps. 8 e 9), lhe são entregues 

tanto o santuário (ou uma parte dos seus serviços) quanto o povo de Deus. Isto se 

torna mais claro pelo paralelo existente entre esses gentios com a Besta que surge 

do mar em Ap. 13, o qual evidentemente é uma alusão ao chifre pequeno de Dn. 7 e 

8. Assim como no caso dos gentios em Ap. 11:1-2 e o chifre pequeno de Dn. 7 e 8, os 

objetivos do ataque dessa besta são o santuário e o povo de Deus. Da mesma forma, 

o tempo de atuação dos três símbolos anteriores é de 3 ½ anos.  

Assim, parece ser que os gentios são um poder que se opõe a Deus e ao seu 

povo, enquanto que o santuário parece ser seu principal foco de ataque. A adoração 

no pátio é entregue a eles, enquanto que o povo de Deus (προσκυνοῦντας) adora no 

lugar santíssimo e esse parece ser parte do seu “kerygma” (Ap. 10:11) diferentemente 

dos ἔθνεσιν (ou seja aqueles que não formam parte do verdadeiro povo de Deus) os 

quais se encontram no pátio.135 

5.9. Cidade Santa 

 

É mencionado que os gentios pisoteiam a Cidade Santa por quarenta e dois 

meses. A maior discussão sobre a imagem da cidade santa recai sobre se a cidade 

em vista aqui deve ser a Jerusalém literal ou a Nova Jerusalém136. Em favor da 

                                                             
135 Para Maxwell (2012, p. 361-363) e Paulien (2014, p. 4), esses gentios são professos adoradores de 
Deus. É preciso notar que embora essa interpretação não possa ser comprovada, é completamente 
possível e sugerida pelo contexto ao apresentar aos gentios no pátio. 
136 Basicamente a discussão gira em torno a essas duas imagens (TRAIL, 2008, p. 224). A possível 
exceção é apresentada por Lenski (1935, p. 331) quem afirma que pode se referir à cidade de 
Jerusalém sob domínio muçulmano. 



primeira opção deve ser dito que 1. Jerusalém é repetidamente chamada de Cidade 

Santa ao longo do AT (Neh. 11:1, 18; Is. 27:13; 48:2; 52:1; 64:10; Dn. 9:24; Jl. 3:17; 

Sf. 3:11) e no NT é chamada assim duas vezes, ambas ocasiões em Mateus (4:5; 

27:53) (BIETENHARD, 1986, p. 803) 2. Da mesma forma, a relação de Ap. 11:2 com 

Lc. 21:24 pode indicar uma correspondência entre a santa cidade e Jerusalém (AUNE, 

2002b, p. 608). 3. Assim como a suposta ligação com a cidade mencionada em 

Ap.11:8 a qual parece ser num primeiro contexto a cidade de Jerusalém (GENTRY, 

1989, p. 169-170). 4. Similarmente, o fato que a Nova Jerusalém é intocável e seu 

estabelecimento é localizado na “Nova Terra” (Ap. 21) indicaria supostamente que a 

cidade santa em vista aqui não pode ser outra senão a Jerusalém terrestre (THOMAS, 

1995, p. 83-86). 5. Price (1993, p. 593) também sugere que a cidade se encontra em 

contraste com os gentios, assim deve ser algo puramente judaico como a cidade literal 

de Jerusalém. 6. Assim mesmo, conforme é destacado por Ford (2008, p. 175), cidade 

santa nunca é referida nos textos judaicos como representando uma cidade não 

judaica. 

Em favor da segunda opção deve ser mencionado que 1. Conforme Kistemaker 

(2004, p. 416-417) indica, Jerusalém não volta a ser chamada de cidade santa depois 

do evento Cristo. 2. Ligação deste texto com Lc. 21:24 parece ser pelo fato de que 

ambos textos estão relacionados com Dn. 8:9-14 (MAZZAFERRI, 1989, p. 321; 

STEFANOVIC, 2009, p. 345, 350), e embora Lc. 21:24 se refira em um primeiro 

contexto à destruição de Jerusalém, parece ser que Jesus está misturado seu 

significado com a parousia conforme o indica sua passagem paralela em Mt. 24:15-

28. 3. A grande cidade mencionada no cap. 11:8 parece estar estruturalmente em 

oposição a santa cidade de Ap.11:2 (YARBRO COLLINS, 1981a, p. 37; MÜLLER, 

2001, p. 213) e de fato, a primeira é chamada de Babilônia em Ap. 18:10 (MÜLLER, 

2001, p. 213), sendo assim, é impossível relacionar ambas cidades. 4. A Nova 

Jerusalém não é necessariamente intocável, considerando que o pano de fundo para 

o pisoteamento da cidade é claramente Dn. 8:9-14 (MAZZZAFERRI, 1989, p. 321), no 

qual se pisoteia o santuário celestial, assim mesmo o fato de que se mencione a Nova 

Jerusalém antes da consumação, pode ser entendido à luz do fenômeno presente na 

expectativa apocalíptica do “já e não ainda” (BEALE, 1999, p. 568), por exemplo Ap. 

3:12 onde é prometido aos vencedores da igreja de Filadélfia que o nome da Nova 

Jerusalém, a qual desce do céu, será escrito neles. 5. Diferentemente da visão de 

Price, não é a cidade que se encontra em contraste com os gentios, mas os 



adoradores (STEVENSON, 1999, p. 308). 6. A cidade santa é identificada nas outras 

seções do Apocalipse exclusivamente com a Nova Jerusalém (Ap. 3:12; 20:9; 21:10; 

22:19).137  

Em base àquilo que foi mostrado, seria pouco provável que a imagem em vista 

seja a cidade de Jerusalém destruída no ano 70. Todavia resta identificar o significado 

da imagem pois a Nova Jerusalém, assim como o santuário celestial em Dn. 8:9-14 

não pode ser pisoteado literalmente. Justamente esses backgrounds de Dn. 7 e 8:9-

14, juntamente com outros fatores têm levado a alguns eruditos a propor que a cidade 

santa (isto é a Nova Jerusalém) é um símbolo da igreja/povo de Deus. 138  Essa 

identificação possui mérito em vista de que o texto remete claramente às passagens 

de Daniel referidas anteriormente nas quais o povo de Deus é pisoteado e entregue 

ao chifre pequeno, além de que a Nova Jerusalém é o lugar onde moram (ou morarão) 

os santos, todavia, não explica em si mesmo a redundância que existiria devido a que 

os adoradores são mencionados apontando claramente para o povo de Deus como já 

foi visto na seção 5.6. 

Contudo, além do povo de Deus, parece ser que existe outro correspondente para 

a Santa Cidade. Ford (2008, p. 173) e Den Dulk (2008, p. 442) percebem corretamente 

que na literatura do período do segundo templo, o templo e a cidade são usados de 

forma intercambiável. Da mesma forma no próprio livro do Apocalipse, a cidade santa, 

a nova Jerusalém, é considerada como a consumação do templo, ou seja a habitação 

da divindade com o seu povo (Ap. 21:3, 22).139 Assim mesmo as dimensões da cidade 

tiradas da medição do templo em Ap. 21:3 são uma evocação direta das dimensões 

cubicas do Lugar Santíssimo do santuário hebreu (2 Cr. 3:8), o lugar de habitação da 

divindade e portanto compartimento que parece ser visto como o ναός. Além disso a 

Nova Jerusalém é composta da estrutura “física” do templo celestial, juntamente com 

o povo que habitará (ou que habita simbolicamente) nela. Isto posto e tendo em vista 

o pano de fundo de Dn. 8:9-14 no qual, lhe são entregues ao chifre pequeno tanto o 

santuário quanto o povo de Deus para serem pisoteados, a presente pesquisa sugere 

que a santa cidade em Ap. 11:2 representa o templo celestial de Deus e o seu povo 

                                                             
137 Ver também o artigo de Wright (1994, p. 59-77) sobre o uso de Jerusalém no Novo Testamento. 
Wright conclui que Jerusalém perdeu seu significado depois do evento Cristo. 
138 Cf. Müller (2001, p. 206); Mounce (1997, p. 214); Brighton (1999, p. 287); Kistemaker (2004, p. 417); 
Beale (1999, p. 568); Bauckham (1993a, p. 271); Paulien (2014, p. 6); Easley (1998, p. 188); Pollard 
(2007, p. 314). Ford (2008, p. 170) os identifica com os judeus fieis. 
139 Ver o paralelo entre a medição do templo em Ap. 11:1-2 e a medição da Nova Jerusalém em Ap. 
21:15-16. 



os quais são pisoteados140 pelos gentios, ou seja, pelos inimigos de Deus e do seu 

povo, durante um tempo determinado que será analisado a seguir. 

  

5.10. Quarenta e dois meses 

 

Na seção 4.2.5. foram apresentadas as evidências da clara alusão e dependência 

deste período mencionado em Ap. 11:2 com os períodos de dominação do “chifre 

pequeno” em Dn. 7:25 e também de Dn. 12:7, onde depois desses 3 ½ tempos, o livro 

de Daniel seria “aberto” e as suas profecias de tempo seriam cumpridas depois dessa 

“destruição do poder do povo santo” (ARA). Desta forma, esse período deve ser 

entendido em conexão com essas duas passagens de Daniel.  

Tendo em vista que o texto não parece se referir a um templo literal no futuro, nem 

à cidade de Jerusalém, assim como os gentios mencionados aqui não são 

necessariamente gentios literais em oposição aos judeus literais, a hipótese 

dispensacionalista 141  de que o tempo mencionado em Ap. 11:2 corresponde a 

quarenta e dois meses literais nos quais os judeus fieis serão perseguidos (o que eles 

chamam de “grande tribulação”) e o anticristo estará em possessão da cidade de 

Jerusalém profanando o templo, deve ser completamente descartada. 

Outra visão é que esse período alude a eventos que aconteceram no 1° século. 

Gentry (1998, p. 66) argumenta que os quarenta e dois meses são uma predição do 

período de sitio de Jerusalém, o qual segundo os seus cálculos, aconteceu desde a 

primavera do ano 66 até o Agosto do ano 70. Ford (2008, p. 177) sugere que pode 

estar relacionado aos 3 meses e meio que os zelotes conseguiram reter Jerusalém 

antes de que as legiões romanas pudessem penetrar as defesas da cidade. Nenhum 

desses casos aponta para um período preciso, assim, não há maneira de reconhecer 

esse tempo nos acontecimentos que os preteristas pretendem (destruição de 

                                                             
140 O verbo πατέω aparece 5 vezes no NT (Lc. 10:15; Lc. 21:24; Ap. 11:2; 14:20; 19:15). Com exceção 

de Lc. 10:15, em todas as ocasiões (ou pelo menos em Lc. 21.24 e Ap. 11:2) parece ser utilizado 
figurativamente num contexto de conquista, na qual a entidade conquistadora “pisoteia” o conquistado 
(ou derrotado). Dessa forma parece ser percebido pelo BAGD (1996, p. 635), Friberg et al (2000, p. 
303), Trail (2008, p. 223), Bratcher, Hatton (1993, p. 166). O TDNT no entanto, sugere uma ideia de 
profanação (SEESEMANN, 1976, p. 943). Essa última não parece ser a ideia principal em Ap. 11:2, 
todavia pode ser entendida como uma profanação espiritual antes de uma profanação física em vista 
do simbolismo da imagem (cidade santa= santuário+povo de Deus), ou seja perseguindo e poluindo o 
povo de Deus e subvertendo o sistema do santuário (TREIYER, 1988, p. 550. Ver também seção 4.2.6. 
da presente investigação). 
141 Ver: Walvoord (2008, p. 177); Ryrie (1996, p. 84); Thomas (1995, p. 85-86); Hitchcock (2007, p. 
228); Price (1993, p. 522-525); Custer (2004, p. 123). 



Jerusalém). Esse fato é reconhecido pela preterista Yarbro Collins (2011, p. 857) ao 

asseverar que: “Visto que é difícil correlaciona-lo aos acontecimentos históricos aos 

que o Ap. alude, é provável que o seu significado não seja literal”. 

Outra posição entende esses quarenta e dois meses como todo o período 

evangélico (ascensão de Cristo até a segunda vinda) no qual os cristãos passam por 

aflições pelo mundo.142 Beale (1999, p. 565-566) entende que esse período é uma 

reminiscência tanto de Daniel quanto do ministério profético de Elias e da 

peregrinação de Israel pelo deserto, além de relacioná-lo com o claro paralelo que 

existe com a peregrinação da mulher pelo período equivalente em Ap. 12, o qual no 

entanto, não é dado na mesma unidade de tempo. Contudo isto leva a Beale a concluir 

que os quarenta e dois meses se referem a toda a era cristã. Todavia, isso não explica 

que o pisoteamento tem uma nuança principalmente de conquista, relacionado com 

isso, com tal interpretação espiritualizadora, não pareceria haver paralelo com as 

ações da Besta de Ap. 13 que age pelo mesmo período de tempo (descrito igualmente 

como “quarenta e dois meses”, além disso não consegue capturar o significado total 

do objeto do pisoteamento (a Nova Jerusalém).  

Outra proposta é que os quarenta e dois meses se referem a uma perseguição 

escatológica ao povo de Deus.143 Essa interpretação possui algum mérito em vista de 

que essa perseguição está sendo projetada para tempo futuro, no entanto o pano de 

fundo de Dn. 7:25 e 12:7 não parece estar sendo respeitado, nem tampouco o 

entendimento que o autor do Apocalipse parece ter sobre tais profecias de tempo de 

Daniel (ver seção 3.2.). De qualquer forma, deve ser entendido que tal tempo 

escatológico deve ser considerado do ponto de vista do autor, não necessariamente 

do ponto de vista atual. 

A visão historicista considera esse período como sendo um intervalo de especial 

perseguição ao povo de Deus. A maioria deles identifica esse período como sendo o 

tempo em que o papado perseguiu o cristianismo que se encontrava em oposição de 

doutrina e práxis ao catolicismo romano durante a idade média144 interpretando os 

quarenta e dois meses sob o princípio dia-ano,145 sendo assim o período referido 

                                                             
142 Kistemaker (2004, p. 418); Beale (1999, p. 566); Hendriksen (2005, p. 129); Keener (2000, p. 287). 
143 Aune (2002b, p. 609); Osborne (2014, p. 467); Ladd (1986, p. 114). 
144 Para uma lista desses autores ver a seção 2.3.4. 
145 O princípio dia-ano entende que na profecia apocalíptica, quando o contexto o sugere (ou seja fatos 
demorados para períodos relativamente curtos) cada dia deve ser entendido como um ano literal. 
Algumas fundamentações para o principio dia-ano se encontram em Shea (1982, p. 67-110) e Timm 
(2004, p. 149-167). 



apontaria para 1260 anos. Dentre esses interpretes existem duas posições: a primeira 

indica que não devem ser colocadas datas fixas para tal período,146 essa posição 

escrupulosa parece ser provocada pelo temor de parecer acreditar numa abordagem 

“jornalística”. A segunda posição identifica as datas de começo e fim de ambos 

períodos, usualmente são datadas desde 538 com a aquisição do poder eclesiástico 

do papado (com a autorização para perseguir) até 1798 (data que autores historicistas 

consideram que a I República Francesa colocou fim ao poder do papado ao tomar 

prisioneiro ao papa Pio VI).147 Em vista dos propósitos do presente estudo, não é 

possível entrar na questão do mérito e a precisão histórica de tais datas. 

De qualquer forma devem ser colocadas algumas questões básicas; o período 

parece ser repetido várias vezes no Apocalipse (42 meses em Ap. 11:2; 13:5; 1260 

dias em 11:3; 12:6; tempo, tempos e a metade de um tempo em 12:14), embora esteja 

expressado em diferentes formas. É provável de que essas menções, embora em 

unidades de tempo diferentes, são equivalentes (AUNE, 2002b, p. 609; HUMPHREY, 

2003, p. 87-88). Desta forma, ao mesmo tempo que os gentios pisoteiam a cidade 

santa, as duas testemunhas pregam sua mensagem vestidas de pano de saco (Ap. 

11:2-3), a mulher é sustentada no deserto, (Ap. 12:6, 14). Mais próxima é a conexão 

com Ap. 13:5, onde à Besta que surge do mar, lhe é conferida a autoridade para agir 

por quarenta e dois meses (mesma unidade de tempo de Ap. 11:2). Paulien (2003, p. 

24) observa que a menção de 1260 dias (Ap. 11:3 e 12:6) é dada em contextos de 

imagens positivas do povo de Deus (duas testemunhas e a mulher de Ap. 12). Os 

quarenta e dois meses (Ap. 11:2; 13:5), no entanto, apontam para as atividades dos 

poderes em oposição ao povo de Deus (gentios e besta do mar). Isto em outras 

palavras poderia identificar os gentios com a besta do mar. Da mesma forma, para 

alguns eruditos, os quarenta e dois meses e os períodos equivalentes representam 

exatamente o mesmo período que os períodos equivalentes de Dn 7:25 e 12:7. 

(MÜLLER, 2000, p. 196; STEFANOVIC, 2009, p. 351). 

                                                             
146 LaRondelle (1997, p. 258) entende que uma identificação de datas na história para tais eventos sería 
algo “dogmático”. Paulien (2003, p. 52-53) considera que não há (e, na ótica dele provavelmente nunca 
haverá) pontos de partida e termino fixos que se encaixem em tais 1260 anos, pois todas as propostas 
são inconvincentes para ele. 
147 Müller (2000, p. 196); Stefanovic (2009, p. 351); Neall (1992, p. 211); Maxwell (1951); Shea (1992, 
p. 306); Veloso (1999, p. 143); Treiyer (1988, p. 3334-335); Timm (2005, p. 7-18). A dissertação doutoral 
de Zukowski (2009), embora orientada totalmente à história eclesiástica, mostra diversas 
particularidades que mostram a relevância do ano 538 como a data onde começa o poder eclesiástico 
papal. Da mesma forma Maxwell (1992, p. 122-132) responde a certas objeções realizadas à 
identificação dessas datas. 



Assim, esses quarenta e dois meses parecem ser um período de especial ataque 

daquele poder inimigo do povo de Deus representado pelos gentios, no qual ele 

recebe permissão para “conquistar” e “oprimir” o povo de Deus, além de atacar os 

fundamentos do sistema do santuário conforme apontado pelo background de Dn. 8:9-

14. 

 

5.11. Conclusão 

 

O templo de Deus em Ap. 11:1, segundo as evidências internas, parece apontar 

para um templo celestial literal no céu, o qual aparece ao longo do Apocalipse, e que 

é referido várias vezes tanto no AT, NT e na literatura judaica extra-bíblica. No 

Apocalipse, a palavra ναὸς provavelmente se refere exclusivamente ao lugar 

santíssimo, desta forma o compartimento especifico do santuário celestial que é 

referido aqui é o lugar santíssimo. Assim mesmo, a medição do templo (lugar 

santíssimo) deve ser entendida à luz do contexto interno de Apocalipse, do AT, NT, 

da literatura contemporânea judaica. Essas fontes levam a concluir neste trabalho, 

que a medição do templo/santuário em Ap. 11:1 aponta para um julgamento do templo 

celestial, do altar e dos adoradores os quais indubitavelmente simbolizam a 

comunidade dos santos (o povo de Deus mencionado em todo o Apocalipse), esse 

julgamento, o qual é dado pouco antes da consumação final (sétima trombeta) aponta 

abertamente para um Yom Kippur escatológico (do ponto de vista do autor de 

Apocalipse) devido a que somente no ritual do Yom Kippur era feito um julgamento do 

templo, do altar e dos adoradores, ficando ainda mais claro por causa da alusão a Lv. 

16 e a Dn. 8:14, a qual foi argumentada no cap. 4 desta investigação.  

O pátio parece significar os aspectos terrestres do ministério do santuário, o qual 

não deve ser medido e ao mesmo tempo deve ser expulso, ou melhor excomungado 

em vista de que foi entregue aos gentios. Esses gentios aparentemente são o mesmo 

poder que oprime os santos e ataca a verdade ao longo do Apocalipse (besta que 

surge do mar em Ap. 13), os gentios possivelmente formam parte do professo povo 

de Deus e acabam recebendo o pátio. Os gentios também pisoteiam a santa cidade, 

título que ao longo do Apocalipse somente se refere à Nova Jerusalém. A presente 

pesquisa propôs que a cidade santa simbolizaria tanto o templo celestial (como o lugar 

de moradia de Deus, ou seja o lugar santíssimo) juntamente com o povo de Deus que 

adora simbolicamente nele. Desta forma, o pisoteamento da cidade santa por parte 



dos gentios deve apontar a um domínio e perseguição ao povo de Deus assim como 

a uma substituição e “blasfêmia” contra o santuário de Deus, se atribuindo a si mesmo 

prerrogativas que não lhe pertencem. Isto ultimo se torna ainda mais evidente devido 

ao pano de fundo de Dn. 8:9-14. 

No mesmo contexto, o período que os gentios “pisoteiam” a cidade santa é o 

mesmo período que a besta do mar tem permitido atuar, ou seja 42 meses, um período 

de tempo repetidamente mencionado tanto em Daniel quanto no Apocalipse, tal 

período, de acordo com o contexto e o pano de fundo de Daniel, aponta claramente 

para um ataque do poder inimigo do povo de Deus cujo objeto são o povo de Deus e 

o santuário, sendo uma evidente reminiscência da ação do chifre pequeno de Dn. 7 e 

8. 

Uma vez que já foram vistas a interpretação dos símbolos mais relevantes 

presentes em Ap. 11:1-2 será necessário compreender como eles se articulam na 

mensagem do texto, no contexto da perícope e no inteiro livro de Apocalipse, como 

será argumentado no próximo capítulo. 

  



6. Paralelos no Apocalipse 

 

6.1. Relação ao selamento de Ap. 7. 

 

Já foi vista a conexão estrutural da medição do templo em Ap. 11:1-2 e de todo o 

interlúdio no qual se encontra com o interlúdio de Ap. 7 no qual se descrevem os 

144.000 e a grande multidão. Paralelamente ambos são vistos como interrupções 

onde o foco passa a ser o povo de Deus (ver seção 3.2.). O sexto selo (Ap. 6:12-17) 

conclui com uma convulsão cósmica onde há terremoto e sinais no céu, em reação a 

esses sinais, a humanidade temerosa pergunta “quem é que pode suster-se? [diante 

da ira do Cordeiro]” e Ap. 7 parece se apresentar como a resposta para essa pergunta 

(MOUNCE, 1997, p. 154; O’BRIEN, 1996, p. 46; SCHUSSLER FIORENZA, 1997, p. 

97) mostrando como os 144.000 e a grande multidão podem sim, permanecer em pé 

diante dos juízos vindouros, assim eles são salvos e protegidos dessas punições 

escatológicas (SCHUSSLER FIORENZA, 1997, p. 99)148 Da mesma forma parece 

haver uma vindicação daquela multidão, pois conseguiram passar pela “grande 

tribulação” e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim o tema que subjaz 

em Ap. 7 é salvação (YARBRO COLLINS, 2011, p. 852-853) onde tais 144.000 são 

selados para ser preservados diante das catástrofes que irão vir (cap. 7:1-3). No 

entanto somente um grupo é salvo de tais castigos como pode ser visto em Ap. 7:2-3 

onde um grupo é selado antes de que essas punições sejam soltas. Tal medida de 

“seleção” ou “separação” entre um grupo (o povo de Deus/144.000) e o outro (os 

moradores da terra) parece se encontrar implicitamente em Ap. 11:1-2 como já foi 

visto anteriormente, enquanto que o templo e os seus adoradores são julgados, o pátio 

(e implicitamente os que se encontram nele) não são medidos e pelo contrário são 

expulsos à maneira da excomunhão (ver seção 5.7.). Da mesma forma, no ritual do 

Yom Kippur, o qual segundo esta pesquisa é o pano de fundo para a cena de 

Apocalipse 11:1-2, eram expulsos do povo aqueles que não seguiram o ritual 

conforme foi prescrito. É digno de ser mencionado, que o selamento em Ap. 7 está 

construído sobre o “selamento” descrito em Ez. 9, onde os justos que clamavam pelas 

abominações feitas em Jerusalém deviam ser selados para não sofrerem das 

                                                             
148 Com respeito à identidade dos 144.000 e da grande multidão, alguns os apresentam como dois 
grupos diferentes, enquanto que para outros são o mesmo grupo. De qualquer forma, tal discussão 
não afeta nem está maiormente relacionada aos alcances desta monografia. 



punições enviadas sobre Judá, assim tal punição parece ter um duplo objetivo em 

relação aos justos; separar os justos dos injustos e vindicar os justos diante dos 

injustos. Assim, o julgamento ao/no templo celestial descrito em Ap. 11:1 parece ser 

ecoado por uma ação na terra, onde os “adoradores” são separados dos “gentios” os 

quais adoram no pátio que já foi deixado atrás no momento em que o visionário se 

encontra (no Yom Kippur escatológico). Assim os não selados corresponderiam aos 

que adoram no pátio, enquanto que os 144.000 selados parecem corresponder aos 

adoradores que são julgados juntamente com o templo celestial, no qual se encontram 

adorando. 

Sumarizando, ambas as cenas; o selamento e a medição/julgamento dos 

adoradores no templo são paralelas, em ambas havendo a noção de vindicação do 

povo de Deus e a separação entre um grupo e o outro, tal como se encontrava no 

ritual do Yom Kippur149  

 

6.2. Relação a Ap. 13-14 

 

Ap. 13 (e por consequência Ap. 14) é aparentemente um desenvolvimento da 

batalha cósmica entre o Dragão e o remanescente da descendência da mulher 

descritos nos versos finais de Apocalipse 12 (WONG, 2003, p. 337; PAULIEN, 2014b, 

p. 1). Segundo Paulien (2013b, p. 1-2) tal conflito narrado em Ap. 12:17 é elaborado 

do lado da obra do dragão em Ap. 13 e a sua contraparte, a obra do remanescente, é 

descrita em Ap. 14, desta forma, assim como Ap. 11:1-2 descreve os contrastes entre 

o lado do remanescente em Ap. 11:1, e o lado dos inimigos do povo de Deus em Ap. 

11:2, Ap. 13-14 parece descrever duas partes opostas de um mesmo todo.  

Ap. 13 descreve uma besta que surgiu ou subiu do mar de sete cabeças e dez 

chifres com nomes blasfemos sobre suas cabeças. Entre suas caraterísticas se 

encontram o fato de que tal besta era parecida a um leopardo, seus pés como de urso 

e seu focinho era como leão (Ap. 13:2). Tal imagem é claramente extraída da lista de 

quatro animais de Dn. 7:3-7, os quais estão apontando para quatro reinos que 

surgiriam na terra (Dn. 7:17). No entanto as principais caraterísticas em relação ao 

que este estudo visa são 1. A besta blasfema contra Deus e contra seu tabernáculo 

                                                             
149 Uma explanação mais detalhada de tal relação entre o ritual de Yom Kippur e o selamento presente 
em Ap. 7:1-3 pode ser encontrada em Treiyer (1988, p. 525-527). 



(gr. σκηνὴν, cf. Ap. 13:6),  2. Lhe é permitido à besta fazer guerra contra os santos (Ap. 

13:7). 3. Seu domínio é de 42 meses. Tais caraterísticas são uma reminiscência do 

chifre pequeno de Dn. 7 150  Da mesma forma, os gentios de Ap. 11:2 são uma 

reminiscência do chifre pequeno presente em Dn. 7 (ver seções 4.2.5.-4.2.6. e 5.8).  

Além da alusão a Daniel 7, a besta de Ap. 13 e os gentios de Ap. 11:2 

compartilham outras semelhanças. A ambos lhe é conferida (gr. ἐδόθη) a autoridade 

de atacar o povo de Deus (Ap. 11:2//13:7), sendo assim ambos se encontram nos 

respectivos contextos como inimigos do povo de Deus. O período de tempo em que 

recebem autoridade de agir em ambos os casos é de quarenta e dois meses (Ap. 

11:2//13:5). Assim mesmo a besta do mar parece atacar simbolicamente uma 

estrutura relacionada ao santuário, o tabernáculo (gr. σκηνὴν, Ap. 13:6), assim mesmo, 

o foco do ataque dos gentios é a cidade santa, uma estrutura que se encontra em 

relação ao templo/santuário (ver seção 5.9.). 

Com respeito ao ataque realizado ao tabernáculo, deve ser dito que em ambos 

casos parece ser o mesmo. Já foi visto que a cidade santa simboliza a Nova 

Jerusalém, ou seja, a morada celestial de Deus, isto é, o templo celestial, juntamente 

com o povo de Deus que simbolicamente adoram nele, tal é o objetivo do ataque da 

forca “gentílica” em Ap. 11:2. Do mesmo modo em Ap. 13 o objetivo do ataque da 

besta é tanto o tabernáculo quanto “τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας” (aqueles que 

“tabernaculizam” no céu), os últimos parecem ser uma referência para o povo de 

Deus, conforme Beale (1999, p. 697, tradução livre) declara: “Na linha de Ap. 11:1-2 

em Ap. 13:6 os santos na terra são o objetivo visível da perseguição da besta”.  Assim 

mesmo, Ap. 7:15 deixa em claro que “grande multidão”, os quais evidentemente se 

encontram na terra, mas se encontram “servindo” no santuário celestial portanto 

parece evidente que os tais “que tabernaculizam no céu” se refere aos santos 

presentes na terra. Assim, tanto o templo celestial quanto o povo de Deus aparentam 

ser os objetivos do ataque em ambos os casos, tanto Ap. 11:1-2 quanto Ap. 13.151 

                                                             
150 A maioria dos scholars reconhece isto, alguns deles são: Friesen (2004, p. 308); Beale (1999, p. 
682-683); Wong (2003, p. 337-348); Aune (2002b, p. 742-746); Beckwith (1919, p. 636) etc. Alguns 
eruditos tem afirmado que a besta do mar em Ap. 13 cuja ferida de morte foi curada está em conexão 
com a crença de alguns na época de que o imperador Nero (morto há 30 anos) iria ressuscitar. Cf. 
Klauck (2001, p. 691-693); Schussler Fiorenza (1997, p. 120); Yarbro Collins (2011, p. 859) dentre 
outros. Tal discussão desse fato (chamado do “Nero Redivivus”) está fora dos limites desta pesquisa. 
151 Beale (1999, p. 566) entende que tais habitantes no céu se referem a pessoas que se encontram na 
terra no entanto figurativamente se encontram no céu e assim mesmo considera que tal ataque ao povo 
de Deus em Ap. 13:5-6 está em paralelo com o ataque ao povo de Deus de Ap. 11:1-2, e conclui que 



Sumarizando o paralelo entre ambos, os gentios e a besta do mar, serão 

apresentados na tabela a seguir:152 

 

Gentios de Ap. 2 Besta de Ap. 13 

Ecoa o chifre pequeno de Dn. 7 Ecoa o chifre pequeno de Dn. 7 

Lhe foi entregue o pátio Lhe foram entregues os santos (Ap. 13:7) 

Ataca a cidade santa (a morada de 
Deus e o seu povo). 

Ataca o tabernáculo e os que habitam nele 
no céu. 

O foco do seu ataque é vertical (ao céu) O foco do seu ataque é vertical (ao céu) 

Seu domínio dura 42 meses Seu domínio dura 42 meses 

 

Dessa maneira, se configura o panorama Ap. 11:1-2 o qual se encontra por razoes 

teológicas, exegéticas e literárias, em paralelo com Ap. 13, especificamente no que 

respeita à obra da besta que surge do mar, assim ambas descrições proféticas 

parecem se referir ao mesmo fato. Tal situação é comum no Apocalipse, DeSilva 

(1999, p. 73) explica tal ideia da seguinte forma: 

A linguagem do Apocalipse é altamente repetitiva, de tal forma que 
João aparenta deliberadamente estar configurando ecos audíveis e 
referencias cruzadas ao longo da sua obra, o efeito cumulativo daquilo 
é fortalecer seu pensamento bipolar e reforçar sua apresentação 
estratégica das opções em face das suas audiências. A investigação 
desses padrões repetitivos (tanto de dentro quanto além da 
passagem) mostra que João está guiando às audiências para “ver” e 
“dividir” o mundo ao redor delas e assim que aceitem a interpretação 
de João sobre seu mundo, mesmo até seu nível mais básico.  

Tal situação parece ser replicada com aquilo que segue ao relato do capítulo 13, 

ou seja Ap. 14:1-5 e 6-13, o qual parece apontar novamente para o povo de Deus 

(uma vez que o cap. 13 se foca nas ações das bestas). Vários eruditos percebem que 

Ap. 14 é a direta continuação de Ap. 13153 e de fato se encontra em contraste com 

ela, uma vez que o dragão chama seus auxiliares em Ap. 13, aparentemente o 

Cordeiro tem os seus em Ap. 14. Aune (2002b, p. 794-795) menciona alguns dos 

motifs presentes em Ap. 14:1-13 que já vem sendo trazidos desde Ap. 13: 1. A 

                                                             
os eventos presentes em ambos textos, além de Ap. 11:3; 12:6; e 14b ocorrem em tempo paralelo. Tal 
entendimento parece ser entendido pela expectativa apocalíptica do “agora/não ainda”. 
152 Paulien (2013b, p. 2-3) argumenta prolixamente que ambas as bestas (aquela que surge do mar e 
aquela que surge da terra) contrastam com as duas testemunhas de Ap. 11, sendo as últimas, as 
agentes de Deus na sua obra, enquanto que as duas primeiras são os seguidores e auxiliares do dragão 
e desta forma, parece haver mais um paralelo entre o combate de Ap. 13 com a situação ocorrente no 
interlúdio de Ap. 10:1-11:13. 
153 Dentre eles Beale (1999, p. 731); DeSilva (1991, p. 205); Yarbro Collins (2011, p. 860); Mounce 
(1997, p. 264) e Johnson (1981, p. 537) segundo o qual, o Cordeiro de pé no monte Sião se encontra 
em contraste direto com o dragão ficando em pé na areia do mar em Ap. 13:1.  



imposição da marca “χάραγμα” da besta na frente ou na mão em Ap. 13:16-17 em 

contraste com o selo “σφραγίς” de Deus colocado nas testas dos 144.000 (Ap. 7:2), 

chamado em Ap. 14:3 como o nome do Cordeiro e do seu Pai. 2. Aqueles que adoram 

a besta e recebem sua marca estão condenados pela mensagem do terceiro anjo em 

Ap. 14:9-11. 3. O apelo para a perseverança dos santos de Ap. 14:12 “aqui está a 

perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fe [πίστιν] 

em Jesus” é similar em forma ao apelo de Ap. 13:10 “Aqui está a perseverança e a 

fidelidade [πίστις] dos santos.”154 4. A benção dada aos que morrem por sua fe em Ap. 

14:13, tal morte é mencionada em Ap. 13:5. Paulien (2013, p. 19) também acrescenta 

que a menção de toda nação, tribo, língua e povo em Ap. 13:7 mostra que a besta que 

surge do mar oferece um evangelho rival ao evangelho eterno de Ap. 14:6. Sendo 

assim, parece haver uma evidente conexão entre o cap. 13 e o cap. 14, formando 

assim um bloco temático único onde o cap. 13 contrasta com o cap. 14, assim, será 

necessário explorar brevemente o conteúdo do cap. 14 

A descrição de Ap. 14:1-5 mostra o cordeiro em pé com os 144.000, os quais já 

foram mencionados anteriormente em Apocalipse 7 (AUNE, 2002b, p. 796), sendo 

assim, a menção aqui está se remetendo à obra do selamento, o qual já foi visto que 

se encontrava em conexão direta à medição do templo de Ap. 11:1-2. Desta forma tal 

imagem parece ter uma tríplice menção no Apocalipse (Ap. 7; 11:1; 14:1-5), a qual 

parece ser mais esclarecida nos versos que seguem (Ap. 14:6-13). 

Ap. 14:6-13 contém as comumente chamadas “três mensagens angélicas”. A 

primeira mensagem angélica começa com a clausula: “Vi outro anjo voando pelo meio 

do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e 

a cada nação, e tribo, e língua, e povo” (ARA). Tal clausula parece ter uma ligação 

com Ap. 11:1-2 e a perícope que o contém. Em primeiro lugar, tanto o bloco de Ap. 

10:1-11:2 quanto o de Ap. 14:6-13 se encontram no contexto de um kerygma a ser 

anunciado, Ap. 10:7 de fato utiliza o verbo εὐηγγέλισεν que encontra eco no anuncio 

do 1° Anjo em Ap. 14 6 onde traz o “Evangelho eterno” para ser “evangelizado” (gr. 

εὐαγγελίσαι) em Ap. 14:6 a toda nação, tribo, língua e povo (gr. ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ 

γλῶσσαν καὶ λαόν) o qual, ao mesmo tempo encontra uma semelhança gritante com a 

                                                             
154 A ARA traduz de forma diferente a raiz πίστις (como “fidelidade” em Ap. 13:10 e como “fe” em Ap. 

14:12). No entanto como pode ser visto, a palavra é exatamente a mesma. Ver também a comparação 
de Aune (2002b, p. 798). 



ordem do “profetizar” (προφητεῦσαι) sobre povos, nações, línguas e reis (λαοῖς καὶ 

ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν).155  

Não apenas no formato do Kerygma é que Ap. 14:6-13 guarda semelhanças com 

Ap. 11:1-2, existem paralelos tanto temáticos quanto estruturais entre ambos. O apelo 

do primeiro anjo aponta para o fato de que a obra do juízo de Deus chegou “ὅτι ἦλθεν 

ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ”.156  Tal noção de julgamento se encontra claramente em Ap. 

11:1-2 como foi visto na seção 5.3. no qual, em vista dos pecados dos “moradores da 

terra”, (Ap. 9:20-21) deve ser executado o julgamento descrito em Ap.11:1, da mesma 

forma o julgamento em Ap. 14:6 deve ser anunciado aos que se “assentam sobre a 

terra”.  

O seguinte apelo se encontra em Ap. 14:7 o qual chama a adorar àquele que fez 

o céu, a terra, o mar e as fontes das aguas “ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 

θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων”157 encontra um forte paralelo com Ap. 10:6 “ὃς ἔκτισεν τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ” onde 

se menciona que o Anjo forte de Ap. 10:6 jurou por àquele que criou o céu, a terra e 

o mar e o que está nele. Osborne (2014, p. 601) percebe que em ambos os casos se 

repetem as áreas afetadas pelas quatro primeiras trombetas e taças. Assim em ambos 

os casos o tema principal parece ser a criação, o qual é frequentemente utilizado ao 

longo do Apocalipse (3:14; 4:7, 11; 5:13), no entanto, apenas em Ap. 10:6 e Ap. 14:7 

(e de uma forma totalmente diferente em Ap. 5:13), se alude de forma conjunta com 

os mesmos elementos ao criador do céu, da terra e do mar. Portanto, tal presencia 

desses três elementos (céu, terra e mar) na mesma ordem parece aproximar ainda 

mais ambos os textos e aparentemente devem ser compreendidos conjuntamente 

com o restante das suas perícopes. 

Depois, em Ap. 14:8 o segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, o qual parece 

ser uma prolepsis ou antecipação para a meretriz de Ap. 17. No vs. 9-11, o terceiro 

anjo adverte sobre as consequências de aceitar a marca da besta, concluindo com o 

apelo para a perseverança dos santos e a benção para aqueles que morrem em Deus, 

                                                             
155 A descrição de ambos os textos é o bastante próxima para negar alguma conexão. Basicamente as 
diferencias estão na ordem, no número (em Ap. 10:11 se encontram no plural e em Ap. 14:6 estão no 
singular) e no uso de βασιλεῦσιν “reis” em Ap. 10:11, enquanto Ap. 14:6 substitui “reis” por φυλὴν “tribo”. 

Todavia o foco parece ser universal em ambos os casos. 
156 É evidente que o uso do aoristo em ἦλθεν se encontra num sentido proléptico (AUNE, 2002b, p. 

828). 
157 Tal parece ser uma alusão direta a Ex. 20:11 (PAULIEN, 2014, p. 19-22) ou a Sl. 146:6 (SWETE, 
1907, p. 180). 



pois suas obras estão completadas. Embora deve ser observado que aparentemente 

não há conexão entre a segunda e a terceira mensagem angélica de Ap. 14:8-13 com 

a medição do templo de Ap. 11:1-2 ou com a primeira parte do interlúdio de Ap. 10:1-

11:2, no entanto parece ser que a segunda e a terceira mensagem angélica são 

desenvolvimentos da primeira pelo uso do verbo ἀκολουθέω “seguiu” em Ap. 14:7-8, 

indicando que tanto a segundo quanto o terceiro anjo, seguem o caminho traçado pelo 

primeiro anjo. 

Assim, é evidente a conexão entre essa primeira parte do interlúdio de Ap.10:1-

11:14, que abrange desde o cap. 10:1 até o 11:2, com a perícope de Ap. 13:1-14:13, 

os paralelos parecem ser mais evidentes com a mensagem do primeiro anjo de Ap. 

14:6-7. Dessa forma, a imagem parece ser configurada como paralela na qual, em 

função da impiedade da humanidade, Deus envia o anuncio do juízo (Ap. 11:1; 14:6-

7) de forma universal (Ap. 10:11; 14:6). A seguir será sumarizada na seguinte tabela 

sobre forte paralelo entre Ap. 10:1 e Ap. 13:1-14:13. 

 

Ap. 10:1-11:2 Ap. 13:1-14:13 

É um Kerygma Ap. 10:11 É um Kerygma Ap. 14:6 

O Kerygma é universal 

Ap. 10:11: προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ 
ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν 
πολλοῖς 

O Kerygma é universal  

Ap. 14:6: εὐαγγελίσαι ἐπὶ [...] πᾶν ἔθνος 
καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν 

A mensagem é “evangelizada” 

Ap. 10:7: εὐηγγέλισεν 

A mensagem é “evangelizada” 

Ap. 14:6: εὐαγγελίσαι 

Menção ao criador do céu, terra e mar 

Ap. 10:6: ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν 
αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν 
θάλασσαν 

Menção ao criador do céu, terra e mar 

Ap. 14:7: ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
γῆν καὶ θάλασσαν 

 

Anuncio do juízo 

Ap. 11:1  

Anuncio do juízo 

Ap. 14:7 

Poder que oprime o povo de Deus e 
ataca a mensagem do santuário 
 
Ap. 11:2  

Poder que oprime o povo de Deus e 
ataca a mensagem do santuário 
 
Ap. 13:6-7 

Tempo de ação de 42 meses 

Ap. 11:2 

Tempo de ação de 42 meses 

Ap. 13:5 

Background em Dn. 7 Background em Dn. 7 



 

Assim ambos os textos estão relacionados estreitamente, e aparentemente estão 

apontando para a mesma expectativa da proclamação “kerygma” do juízo 

escatológico, chamando ao povo de Deus ao arrependimento. Da mesma forma, em 

relação ao juízo, previamente parece ser que um poder escatológico que se opõe ao 

povo de Deus e à mensagem do santuário, havendo tanto perseguição física quanto 

corrupção espiritual. 

  



7. Sumario e conclusões 

 

7.1. Resumo  

 

Neste trabalho foi apresentada uma exegese com o objetivo de propor um 

significado para a medição do templo de Ap. 11:1-2. Foram consideradas as 

evidências veterotestamentárias; o pano de fundo da imagem descrita, quanto a 

função da ação profética realizada, assim mesmo, foi feita uma análise orientada pelo 

próprio texto e dos elementos contidos nele. Finalmente foi feita uma comparação com 

as alusões internas em outras partes do Apocalipse para conferir como se configura 

a imagem e o significado da medição do templo em Ap. 11:1-2. 

O primeiro capítulo introduziu o tema a ser tratado nesta monografia e quais foram 

os focos e os alcances dela. Da mesma forma também foram conferidos os diferentes 

passos da sequência desta pesquisa e também a metodologia utilizada para a 

elaboração da pesquisa e dos pressupostos interpretativos que guiaram o 

entendimento deste texto. 

No segundo capítulo foi feita uma revisão de literatura de diferentes autores desde 

o século XIX. Tal divisão foi feita em base à época em que foram feitas as obras de 

tais autores e também classificados pela escola de interpretação à qual se adere o 

determinado estudioso. Foi percebido que as pressuposições de tal escola 

interpretativa moldam o significado proposto por esses autores.  

Os autores dispensacionalistas enxergam a medição do templo no contexto da 

provação final que eles consideram que haverá no mundo, na qual um templo futuro 

literal construído em Jerusalém será “medido” por Deus para sua posterior profanação 

durante três anos e meio literais por parte de gentios literais conforme descrito em Ap. 

11:2, sendo assim sua interpretação é literalista e futurista.158 

Os autores futuristas parecem entender a medição do templo como a preservação 

e a proteção espiritual de Deus para a igreja cristã ou povo de Deus no final dos 

tempos durante uma tribulação que sobrevirá sobre eles. Uma variante dessa 

interpretação considera que ao invés de haver uma perseguição, preservação e 

proteção para a igreja no tempo final, tais coisas sobrevirão ao povo judeu.159 

                                                             
158 Exemplos: Walvoord, Thomas, Price. 
159 Exemplos: Beckwith, Ladd. 



Os eruditos preteristas interpretam a medição do templo em base ao sitz im leben 

da destruição de Jerusalém no ano 70. Enquanto que uma corrente mais 

conservadora160, entende a medição do templo como a preservação dos aspectos 

espirituais de Israel, todavia os aspectos físicos como o templo literal e a cidade foram 

deixados para destruição por parte da forca das legiões romanas. Outra corrente mais 

crítico-histórica considera que os fatos que ocorreram na destruição de Jerusalém 

forma reinterpretados em vista de não haver proteção divina sobre a cidade 

considerada como santa e porque a descrição apresentada em Ap. 11:1-2 não se 

corresponde com os fatos históricos os quais, segundo os preteristas, o texto parece 

aludir. Assim o templo passaria a ser entendido como a igreja ou como o templo 

celestial os quais se encontrariam preservados e/ou protegidos do poder gentílico 

romano.161 

A interpretação espiritualizadora ou idealista considera que os eventos relatados 

em Ap. 11:1-2 não descrevem realidades históricas pontuais como o aplicam as 

correntes anteriores (sejam tanto no passado ou no futuro). No entanto, a medição do 

templo parece apontar para a preservação da igreja em face às perseguições que 

viriam durante o período evangélico, mas que a despeito de tais tribulações, a igreja 

continuaria pura e sobreviveria ao final. Da mesma forma, o fato de haver uma 

medição no templo, mas deixando excluído o pátio, é entendida como a separação da 

verdadeira igreja da igreja falsa. 

Finalmente, a posição historicista dos últimos anos, parece entender a medição 

do templo como um julgamento ao templo ou santuário celestial pouco antes da 

segunda vinda, mas sem negar a noção de preservação e proteção da igreja prevista 

pelas outras correntes, entretanto, a exclusão do pátio é vista pela grande maioria 

dessa corrente como a perseguição da igreja católica romana à igreja “do deserto” 

durante a idade média.  

O terceiro capítulo tenta introduzir o texto, apresentando primeiramente e de forma 

superficial, algumas questões fundamentais sobre o Apocalipse, como seu autor, data 

e destinatários. O autor, embora sem um estudo mais aprofundado, foi considerado 

como João o apostolo, no entanto, a autoria não tem influência nos alcances desta 

tese. Sobre a data, a maioria esmagadora dos eruditos de Apocalipse, entendem em 
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do domínio. Exemplo: Gentry, Chilton, etc. 
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base à evidência externa e interna que o livro foi escrito ao redor do ano 95 d. C. Os 

destinatários parecem ser claramente os cristãos das sete igrejas da província romana 

de Ásia que são mencionadas em Ap. 1-3. 

Logo foram introduzidos brevemente os três gêneros literários presentes no livro; 

apocalíptico, profecia e carta, dos quais o mais característico é o apocalíptico e de 

fato, Ap. 11:1-2 parecem ter as marcas de um texto apocalíptico, considerando as 

semelhanças deste texto com alguns trechos do livro de Daniel e com outros livros 

apocalípticos apócrifos como 1 Enoque. 

Da mesma forma foi introduzido o tema do templo/santuário no Apocalipse. Foi 

visto que tal motif influi e permeia completamente a estrutura e a trama do livro de 

Apocalipse, o qual parece ir numa progressão dos serviços do santuário passando 

desde o serviço diário para o serviço anual (Yom Kippur). O texto de Ap. 11:1-2 parece 

se encontrar justamente na transição de serviço diário para serviço anual, uma chave 

relevante na hora de interpretar o texto. 

Finalmente foi apresentada a perícope que contém Ap. 11:1-2 a qual começa no 

cap. 10:1 e conclui no 11:14 (ou 13). Tal perícope é na verdade um interlúdio ou 

parêntese entre a sexta e a sétima trombeta, na qual se quebra o foco de julgamentos 

aos ímpios para centralizar a imagem no povo de Deus. Tal interlúdio está dividido em 

três partes; 1) Ap. 10:1-11 apresenta a visão do anjo e o pequeno rolo. 2) Ap. 11:1-2 

descrevendo a medição do templo e 3) Ap. 11:3-13 narrando o relato das duas 

testemunhas. Em vista das considerações léxicas (inexistência de mudanças de cena, 

aparentemente o emissor e receptor, uso continuo do aoristo imperativo ativo, etc) e 

temáticas (aparente conteúdo do rolo), parece ser que Ap. 11:1-2 está unido a Ap. 

10:1-11 e é uma continuação dele mais do que de Ap. 11:3-13. Assim, Ap. 11:1-2 deve 

ser considerado como parte da visão do anjo e o pequeno rolo de Ap. 10. Tal visão 

alude diretamente a Dn. 12 e ao seu contexto geral o qual começa em Dn. 7. Ap. 10:1-

11 parece indicar que o tempo das profecias de tempo de Daniel já concluiu, pois o 

pequeno rolo está aberto. Assim, uma vez que tais profecias de tempo de Daniel (Dn. 

7:25; 8:14; 12:7, 11, 12) se cumpriram, deve ser proclamado um novo kerygma (Ap. 

10:11) o qual é parcialmente descrito em Ap. 11:1-2, que é o foco desta pesquisa. 

Além disso foi visto que Ap. 11:1-2 forma uma unidade consistente, portanto a imagem 

da medição do templo, altar e adoradores e da não medição e exclusão do pátio que 

foi entregue aos gentios é uma só, portanto o texto de Ap. 11:1-2 deve ser analisado 

em sua totalidade. 



O quarto capítulo trata sobre o pano de fundo para o texto de Ap. 11:1-2, ou seja, 

de onde é que a imagem descrita no texto recebe sua “inspiração” ou o antecedente. 

Existem principalmente duas posições sobre a fonte na qual está fundamentada a 

medição do templo, a primeira é uma fonte judaica extra-bíblica no contexto da 

destruição do templo de Jerusalém e a segunda indica que há fortes alusões 

veterotestamentárias. Entretanto deve ser ponderado que na maioria dos casos, os 

eruditos que aceitam a primeira posição não se opõem necessariamente à segunda e 

que no caso dos estudiosos que acreditam que o texto deve ser entendido à luz do 

Antigo Testamento não há consenso sobre qual seria a passagem do AT sobre o qual 

se constrói a medição do templo de Ap. 11:1-2. Por esse motivo, a presente pesquisa 

considerou adequado analisar as principais posições. 

 Conforme já foi dito, alguns eruditos sugeriram que Ap. 11:1-2 está baseada 

numa fonte judaica anterior à destruição de Jerusalém, a qual era supostamente um 

oráculo dos zelotes que previa que o templo e aqueles que se refugiarem nele seriam 

protegidos em meio à destruição do restante da cidade. Tal asseveração não parece 

ter maior fundamento e está construída sobre conjecturas, a despeito do nível dos 

scholars que defendem tal ideia. Todavia, sem importar se tal conjectura for 

verdadeira ou não, o texto deve ser entendido à luz do uso que o autor do Apocalipse 

faz dele, conforme reconhecem a maior parte dos estudiosos. 

A maioria dos eruditos reconhece que há uma alusão ao AT por trás de Ap. 11:1-

2. Popularmente têm sido atribuídos tanto Zc. 2:1-5 quando Ezequiel 40-48 como o 

pano de fundo, aparentemente sem maior discussão até o trabalho de Strand (1984) 

quem argumentou convincentemente contra o uso de tais textos como o pano de 

fundo. De fato, nenhum desses textos parece prover o suficiente de Ap. 11:1-2. 

Aspectos como o total da medição do templo, incluindo a não medição e expulsão do 

pátio, o pisoteamento da cidade santa por parte dos gentios a menção do altar de dos 

adoradores não parecem se encontrar nem em Zc. 2:1-5 nem em Ez. 40-48. Da 

mesma forma o período temporal descrito em Ap. 11:2 de 42 meses não parece 

encontrar eco na metade da semana de Dn. 9:27, pois os períodos e unidades de 

tempo descritas são diferentes. Isto posto, tais backgrounds comumente relacionados 

a Ap. 11:1-2 não parecem satisfazer a totalidade do texto e guardam profundas 

diferenças com ele. 

Strand propôs o texto de Lv. 16 o qual descreve o ritual do dia da expiação (Yom 

Kippur) como o pano de fundo para Ap. 11:1-2, a principal base para isto parece ser 



que se utiliza a medição com o sentido figurativo de julgamento o qual se encontrava 

presente no ritual do Yom Kippur, onde cada membro do povo era avaliado nesse dia. 

Da mesma forma, tal julgamento do Yom Kippur em Lv. 16 era aplicado ao templo, ao 

altar e aos adoradores, portanto parece haver um forte paralelo temático em ambos 

os textos. Todavía Lv. 16, embora tenha uma inegável semelhança temática com Ap. 

11:1, não consegue capturar o significado de Ap. 11:2, assim foi necessário procurar 

uma alusão mais forte a Ap. 11:1-2. 

O período de tempo de Ap.11:2 “Quarenta e dois meses” é uma reminiscência de 

Dn. 7:25, o qual descreve o período em que os santos do altíssimo são entregues na 

mão do chifre pequeno por tempo, tempos e a metade de um tempo. Existem 

diferentes paralelos linguísticos com a versão grega de Dn. 7:25 e Ap. 11:1-2 que 

levam à conclusão de que a imagem do pisoteamento da cidade santa é uma alusão 

a Dn 7:25. Assim mesmo Dn. 7 aponta para um juízo em favor dos santos (o povo de 

Deus), da mesma forma a medição aos adoradores em Ap. 11:1 também aponta para 

um julgamento para o povo de Deus. 

Existe outro antecedente veterotestamentário ainda mais próximo de Ap. 11:1-2 

que é Dn. 8:9-14. Nesse texto, se apresenta o chifre pequeno (aparentemente o 

mesmo de Dn. 7) o qual ataca o “fundamento do santuário”, pisoteia o exército e 

destrói o povo santo. Tal ação se encontra em paralelo com o pisoteamento da cidade 

santa em base ao significado que tem a “cidade santa” no Apocalipse. Além disso o 

“tamid” é entregue ao chifre pequeno no mesmo sentido em que o pátio, lugar onde 

acontecia uma parte importante do “tamid”, é entregue aos gentios para ser pisoteado. 

Assim mesmo, em ambos textos se alude não apenas ao chifre pequeno de Dn. 7, 

mas também ao julgamento escatológico referido nele, pela menção da 

“purificação/vindicação/julgamento” do santuário em Dn. 8:14 e Ap. 11:1-2, da mesma 

forma, ambos os textos aludem ao Yom Kippur.  

Assim, o principal background veterotestamentário por trás de medição do templo 

se encontra em Dn. 8:9-14, o qual consegue capturar a totalidade da imagem descrita 

em Ap. 11.1-2, a diferença dos outros textos que comumente são atribuídos como 

pano de fundo para Ap. 11:1-2, portanto esse texto deve ser entendido à luz daquilo 

que Dn. 8:9-14 descreve; um poder profano tentando destruir o fundamento do 

santuário de Deus e perseguindo o seu povo, mas que ao final, o templo celestial 

acabaria sendo julgado e vindicado (um julgamento do tipo “Yom Kippur”) uma vez 

que se cumprem as 2300 tardes e manhãs. 



O quinto capítulo se dedicou a analisar o texto de Ap. 11:1-2, com especial 

atenção à medição do templo em si e à identidade do templo referido nele. A maioria 

dos eruditos considera que a medição presente em Ap. 11:1-2 simboliza preservação 

ou proteção seja ela física ou espiritual, outra posição o entende como indicando uma 

separação da área santa da profana em vista de que o templo é medido e o pátio não 

é medido e pelo contrário é “expulso”. Embora talvez possa existir uma noção de 

preservação ou proteção e definitivamente existe a noção de separação entre o que 

é “santo” e o que é “profano” não parecem ser os principais pontos em vista na 

medição. A medição pode ter várias conotações no AT, dentre as quais podem ser 

consideradas; destruição, preservação, reconstrução e julgamento, sendo assim não 

pode ser concluído em base apenas no AT qual seria o significado da medição. No 

NT o verbo μετρέω é utilizado sempre como uma metáfora de julgamento. Na literatura 

judaica extra-bíblica, a qual recolhe tradições contemporâneas a João o escritor do 

Apocalipse, se refere diversas vezes a juízo por meio do uso da metáfora de medição. 

Sendo assim a metáfora de uma medição seria facilmente reconhecida nos dias de 

João como um julgamento. 

Outro aspecto que recebe considerável atenção neste trabalho é a identidade do 

templo referido em Ap.11:1. A visão mais popular sobre ele é que esse templo 

representa a Igreja. Os argumentos esgrimidos para apoiar tal asseveração 

geralmente são os seguintes: 1. As várias alusões paulinas e petrinas à igreja cristã 

como um templo. 2. Argumentos teológicos de que o lugar da habitação de Deus 

deixou de ser uma estrutura física para passar para a igreja. 3. O suposto uso de tal 

metáfora em fontes judaicas extra-bíblicas como a comunidade de Qumran e a 

literatura rabínica. Todavia tal interpretação é problemática em vista de que: 1. A 

palavra ναός nunca é utilizada para a Igreja no Apocalipse, 2. A imposição de teologia 

paulina e petrina no Apocalipse parece artificial. 3. A medição aplicada aos que 

adoram no templo “προσκυνοῦντας”, parece tornar redundante que o templo esteja aqui 

simbolizando ao povo de Deus e não consegue explicar o uso das variadas imagens 

presentes. 4. É ousado considerar que depois do evento Cristo, a presencia divina 

passou do templo de Jerusalém para a igreja, em vista de que no NT também existe 

outro lugar que parece ser a habitação de Deus, uma vez que já aconteceu o evento 

Cristo, que é o templo celestial (Hb. 8:1-5; 9). Sendo assim, é muito improvável que 

especificamente o templo em Ap. 11:1-2, esteja simbolizando a igreja como é 

comumente aceito. 



Uma outra visão sobre o templo em Ap. 11:1-2 parece ser que ao invés de 

simbolizar a igreja cristã conforme comumente é crido, o templo simboliza judeus fieis. 

O arrazoamento feito para chegar nessa conclusão é o fato que aqueles elementos 

cúlticos estão apontando para algo exclusivamente judaico. Entretanto parece incorrer 

no mesmo erro do anterior pois se os judeus estivessem em vista em Ap. 11:1-2, eles 

se encontrariam como os adoradores e não como o templo, e de qualquer forma o 

judaísmo não parece ser o foco do Apocalipse. 

 Outra opção dada para a identificação deste templo é o templo de Jerusalém 

destruído no ano 70. Frequentemente é dito que como a cena aparentemente se 

encontra na terra, o templo em vista aqui deve ser um templo na terra, da mesma 

forma o pátio é vulnerável aos gentios e sendo assim, não poderia ser um templo no 

céu. No entanto, o fato de que a cena se encontre na terra não parece afetar a locação 

desse templo pois tanto no cap. 10 quanto no cap. 11 há várias mudanças de locação 

tanto no lugar físico do visionário quanto aquilo que ele está vendo, indo do céu para 

a terra e o contrário repetidamente. Assim mesmo o templo em si não está sendo 

atacado pelos gentios mas o pátio o qual não é parte do templo pois ele é expulso. 

Sendo assim tais fatos não podem ser utilizados para arguir que o templo de Ap. 11:1-

2 se encontra na terra. Além disso, é pouco provável que João estivesse aludindo a 

um templo que estava destruído há mais de 20 anos. Uma referência como essa, 

resultaria ser uma memória distante e pouco pertinente a cristãos em Ásia Menor. 

Contudo, mesmo se não fosse assim, os eventos que narra Ap. 11:1-2 não se 

correspondem com os fatos históricos que aconteceram no sitio da cidade de 

Jerusalém. Sendo assim, o templo não pode estar se referindo ao templo de 

Jerusalém destruído no ano 70. 

Do mesmo modo, a asseveração de que o templo em vista aqui é um templo literal 

restaurado no futuro na cidade de Jerusalém, também parece estar fora de foco devido 

a que não há maior interesse na restauração do templo nem no Apocalipse nem no 

NT. Assim mesmo um templo judaico não é pertinente ao relato do Apocalipse visto 

que o povo judeu não parece receber uma visão positiva nele. 

Segundo a presente monografia, a forma mais adequada de ver o templo de Ap. 

11:1-2 parece ser um templo literal mas localizado no céu. As razões para tal 

argumentação são as seguintes: 1. O templo no Apocalipse parece ser sempre o 

templo celestial. 2. A expressão ναὸν τοῦ θεοῦ se refere ao templo celestial (Ap. 11:19). 

3. A noção de um templo celestial era amplamente difundida no período do segundo 



templo, tal templo era modelado de acordo com o arquétipo que Deus revelou a 

Moises em Ex. 25:9, 40. 4. O NT, particularmente o livro de Hebreus é claro e explicito 

sobre a existência do santuário/templo celestial ao qual Jesus subiu depois de falecer 

e ressuscitar. 5. Ap. 11:1-2 está construído sobre Dn. 7 e 8 cujas cenas se encontram 

no contexto do santuário/templo celestial. Assim, para os destinatários originais do 

Apocalipse de finais do século I, pareceria lógico pensar que o templo descrito em Ap. 

11:1-2 se refere a um templo celestial. O ναὸς, na literatura pagã, simbolizava 

especificamente o lugar onde habitava a divindade, diferentemente do ἱερόν  que 

incluía todo o complexo do templo. Entretanto a palavra ναὸς no Apocalipse parece 

apontar para um imóvel mais especifico; o lugar santíssimo, em vista de que as 

ocorrências da palavra no livro parecem apontar para isto na maioria dos casos (ex. 

Ap. 11:19; 15:5). 

O segundo elemento a ser medido é o altar, a respeito disso, existem duas 

possíveis opções, o altar do sacrifício ou o altar do incenso. Em Ap. 11:1-2 parece ser 

o altar do incenso (ou altar de ouro) em vista de que, como é evidente, o templo de 

Ap. 11:1-2 está modelado conforme ao santuário hebreu do deserto, no qual o altar 

do sacrifício se encontrava no pátio, e o pátio acaba sendo excluído da medição e 

“expulso”, sendo assim o altar de Ap. 11:1 é o altar do incenso. 

Os adoradores têm sido vistos como judeus, cristãos ou como sacerdotes visto 

que adoram no ναὸς. É pouco provável que se refira a judeus pois eles não recebem 

maior intenção positiva no Apocalipse, além disso o templo em vista é o celestial, não 

o templo de Jerusalém, o que exigiria que os adoradores aqui fossem exclusivamente 

judeus. Portanto tais adoradores no templo parecem ser cristãos, os quais são tidos 

em conta ao longo do Apocalipse como o povo de Deus, além disso para o autor do 

Apocalipse, os crentes são considerados sacerdotes e portanto tem o direito de adorar 

no templo. 

A João lhe o ordenado que o pátio que se encontra fora do templo deve ser 

expulso. Com respeito à identidade deste pátio deve ser dito que considerando que o 

templo (lugar santíssimo) da imagem parece estar modelado no santuário hebreu, o 

pátio deveria ser o lugar onde era realizado o sacrifício. Semelhantemente, o fato de 

que o pátio fosse entregue aos gentios sugere que ele se encontra na terra em 

contraste com o templo, assim o pátio parece indicar os aspectos terrestres da 

tipologia do santuário. A expulsão desse pátio tem a noção de uma excomunhão de 

sinagoga, sendo assim poderia estar indicando que certas pessoas que costumavam 



ser parte do povo de Deus, tem sido expulsas da comunidade. O fato pelo qual elas 

foram expulsas implicitamente parece ser que elas adoram no pátio em contraste com 

os que adoram no templo, os quais são parte do povo de Deus, em contraste com os 

gentios que não são parte dele. Tais gentios parecem estar modelados em base ao 

chifre pequeno de Dn. 7 e 8, no Apocalipse, os gentios (com algumas exceções) 

parecem simbolizar uma força que se opõe a Deus e ao seu povo, não 

necessariamente indicando que são gentios do ponto de vista “étnico”. 

Os gentios pisoteiam a cidade santa por quarenta e dois meses, o mesmo período 

no qual as duas testemunhas profetizam em Ap. 11:3. A cidade santa não parece ser 

a cidade de Jerusalém, em vista que a cidade santa em Apocalipse é um título para a 

Nova Jerusalém que descerá do céu, cujas medidas parecem ter uma 

correspondência direta com o lugar santíssimo do santuário (Ap. 21:3//2 Cr. 3:8).  Além 

disso a cidade santa, Jerusalém e outros títulos semelhantes são utilizados no AT 

como metáforas para o povo de Deus, isto posto, a cidade santa pisoteada pelos 

gentios aparentemente está apontando para uma mistura da imagem do templo 

celestial juntamente com o povo de Deus que simbolicamente adora nele, isto se 

encontraria em correspondência com o principal pano de fundo que a presente 

investigação atribui para Ap. 11:1-2 que é Dn. 8:9-14. 

No capítulo 6 finalmente foi visto como tal imagem acaba se configurando em 

função de outras passagens do Apocalipse que parecem guardar semelhanças 

temáticas, léxicas e estruturais com Ap. 11:1-2 e com a perícope na qual ela se 

encontra (Ap. 10:1-11:2). O primeiro texto é o de Ap. 7 com a obra do selamento. Tal 

selamento é uma reminiscência do selamento de Ez. 9, no qual os justos são selados 

para que não sofram das consequências do julgamento executivo dado por Deus 

contra a infiel cidade de Jerusalém. Portanto a obra de julgamento se encontra 

implícita no selamento de Ap. 7, além de estar estruturalmente em paralelo com Ap. 

11:1-2 por se encontrarem num parêntese no meio da sexta e da sétima parte do 

septeto ao qual pertencem (selos e trombetas respectivamente). O segundo texto 

envolve tanto o cap. 13 quanto os primeiros versos do cap. 14 do Apocalipse, no qual 

se esclarecem as partes da proclamação do juízo que Ap. 10:1-11 indica. Em Ap. 14:6-

7 se chama a temer a Deus e dar-lhe gloria posto que a hora do juízo chegou, em 

contraste com a adoração à besta e à sua imagem estabelecida em Ap. 13, tal besta 

se encontra em paralelo com os gentios de Ap. 11:2 pois a ambos lhe são entregados 

os santos para serem oprimidos, além de atacarem partes cúlticas do santuário.  



Assim fica definida uma imagem tríplice, onde de diferentes ângulos, Ap. 7, Ap. 

10:1-11:1 e Ap. 13-14 parecem estar descrevendo o mesmo evento escatológico; uma 

proclamação da mensagem do juízo sobre o santuário e sobre o povo de Deus, e 

ambos são os objetos do ataque de um poder satânico modelado a base do chifre 

pequeno de Dn. 7 e 8 que faria guerra contra o povo de Deus e tentaria atacar a 

mensagem do santuário. 

 

7.2. Conclusão final 

 

Portanto a conclusão final desta pesquisa, considerando os significados tanto do 

contexto (Ap. 10:1-11) quanto dos elementos do texto, a medição do templo em Ap. 

11:1-2 indica que uma vez que as profecias de tempo de Daniel se cumprissem (Ap. 

10:6) e pouco antes da consumação final (Ap. 10:7) haveria uma proclamação (Ap. 

10:11) de um julgamento escatológico realizado tanto ao próprio santuário celestial 

(especificamente ao lugar santíssimo) quanto ao povo de Deus que simbolicamente 

adora nele (Ap. 11:1), no entanto, àqueles que não se encontrarem adorando no lugar 

santíssimo, porém, adoram no pátio seriam expulsos da comunidade de Deus, pois 

esse pátio foi entregue aos gentios, uma força que se opõe ao povo de Deus e à 

mensagem do santuário. Tal proclamação da mensagem do santuário e do juízo 

escatológico parece encontrar eco no selamento de Ap. 7 que indica que aqueles que 

forem julgados serão selados para não participarem dos juízos punitivos que virão ao 

mundo e também em Ap. 14 apontando de forma ainda mais explicita que a 

proclamação ou kerygma escatológico é que começou o juízo ao santuário celestial e 

ao povo de Deus que simbolicamente adora nele. 

 

7.3. Sugestões para investigações futuras 

 

Finalmente esta investigação considera conveniente a realização de um estudo 

histórico sobre o cumprimento das datas em Ap. 11:2-3 segundo a perspectiva 

historicista. Uma das principais vertentes da mencionada escola de interpretação 

identifica os anos de começo e fim dos 42 meses/1260 dias sob o princípio dia-ano 

como começando no ano 538 d.C. e concluindo no ano 1798 d.C. Enquanto que já 

foram feitas algumas pesquisas de cunho histórico sobre a data inicial, não há maiores 



estudos, talvez com exceção do estudo de Maxwell (1951), que refinem o argumento 

de 1798 d.C. como data final, pois até agora comentários historicistas do Apocalipse 

não tem feito a articulação exegética-histórica para a identificação desta última data. 

Alguns comentários que se focam no “cumprimento histórico” da profecia (Maxwell, 

Treiyer, Smith) têm descuidado uma maior análise exegética dos alcances de ambas 

datas, especialmente do fim da profecia. Enquanto que outros comentários mais 

exegéticos (Paulien, Stefanovic) têm simplesmente assumido o cumprimento em tais 

datas sem fazer a relação entre o que o texto diz e o cumprimento histórico atribuído 

a tal profecia. 
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