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Falando de maneira geral, há duas atitudes extremas em relação
ao Apocalipse. Alguns dizem que o livro não pode ser entendido e, portanto, não deveria ser estudado, ensinado ou pregado. Diferenças de
interpretação, apontam eles, têm dividido os cristãos e, portanto, o livro
não deveria ser interpretado. Outros se consideram tão certos de cada
detalhe do livro que estabelecem datas e propõem interpretações altamente fantasiosas. Para eles, o Apocalipse parece ser o único livro da
Bíblia que vale a pena ser estudado. Que a nossa abordagem não seja
nem teórica nem imparcial, mas sempre pessoal e com compromisso.
Deus pode motivar os crentes por meio do entendimento daquelas coisas que Ele revelou através de João no Apocalipse.2
Charles C. Ryrie

Prefácio
Onde estamos hoje? Quanto tempo mais ainda temos? O
que está acontecendo na terra? Onde estamos nós no calendário profético de Deus? Sejam quais forem o histórico e as
crenças de uma pessoa, estas são as perguntas que elas têm
em mente em todos os lugares hoje.
O Livro do Apocalipse é a pedra angular da Palavra de
Deus para o homem. Ele nos diz para onde este mundo está
se dirigindo. Responde a grandes questões que todos temos
acerca do futuro. Não obstante, para muitos, ele permanece
um livro fechado. Infelizmente, seu panorama de profecias é
um mistério selado para a maioria dos cristãos.
Há muitos comentários e estudos excelentes sobre o
Apocalipse, mas muitas pessoas acham que estes são intimidadores demais, profundos demais, ou irrelevantes demais.
Tendo em vista o que está acontecendo no mundo atualmente, nunca foi tão importante que as pessoas entendessem
o Apocalipse. Entretanto, ao mesmo tempo, muitos parecem
não saber por onde começar. Achei que seria útil escrever um
livro que respondesse às perguntas chave sobre o Apocalipse
de uma maneira acessível e com um formato fácil de ser usado. Quando esta ideia foi apresenta ao pessoal da Harvest
House, eles concordaram entusiasticamente de que este formato ofereceria uma contribuição nova e única juntamente
com os muitos ótimos comentários que estão disponíveis sobre o Apocalipse.
Na Igreja Faith Bible, em Edmond, no estado americano
de Oklahoma, onde sirvo como pastor, levamos um ano para
completar um estudo, versículo por versículo, de Apocalipse.
Como professor adjunto no Seminário Teológico de Dallas,
no Departamento de Exposição Bíblica, tenho tido o privilégio, em várias ocasiões, de ensinar o Apocalipse. Mesmo
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depois de ter feito estes estudos, não afirmo ter todas as respostas sobre o Livro do Apocalipse. Mas creio, sim, que fiquei
familiarizado com os tipos de perguntas que as pessoas estão
fazendo. Compilei 101 dessas perguntas neste livro e a minha
esperança é que este recurso venha a ajudá-lo a entender
melhor o Apocalipse, e que também aprofundará seu amor
pela Palavra de Deus e por nosso Senhor, o qual é o Sujeito do
Apocalipse.
Neste livro, tenho dois objetivos: (1) responder perguntas
chave sobre o Apocalipse de uma maneira clara e concisa, e
(2) motivar-nos a viver como Deus gostaria que vivêssemos, à
luz do que está por vir nos dias que estão adiante de nós.
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1
Por que estudar o livro do Apocalipse?
Por que ele é importante?
O Apocalipse é um livro importante para ser estudado
mesmo que não houvesse nenhuma outra razão além dele
ser a pedra angular da autorrevelação de Deus ao homem.
O Apocalipse é o livro da consumação. Ele nos conta o final
da história que teve início em Gênesis 1. O maior valor do
Apocalipse é o que ele nos afirma sobre o futuro. Ele desvenda o fato de que este mundo está caminhando em direção a um período devastador de sete anos de julgamento
divino; o surgimento de um governo mundial final; um
governo, uma economia e uma adoração globais; a grande
batalha do Armagedom; a Segunda Vinda de Cristo; o reinado de 1.000 anos de Cristo na terra; o julgamento final; e
o novo Céu e a nova terra. O Apocalipse nos diz para onde
o mundo está se dirigindo e para onde nós estamos nos
dirigindo.
O Apocalipse também é importante porque revela e reafirma muitas das grandes doutrinas das Escrituras. O Apocalipse é teologicamente rico. Ele mostra a soberania e a santidade
de Deus. Ensina-nos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem um plano e que está trazendo esse plano ao
seu cumprimento. Revela que somente Deus pode predizer o
futuro e que Ele o faz com 100 por cento de exatidão.
A Cristologia (Doutrina de Cristo) é gloriosa em Apocalipse. Jesus é o Cordeiro (28 vezes) que foi morto, no entanto, que
vive para sempre. Ele é Deus (Ap 1.17; ver também Is 44.6). Ele
é adorado como Deus (Ap 5.13). É o foco de toda a história e
de toda a profecia (19.10). A salvação vem somente por meio
de Cristo, somente pela fé na morte dEle na cruz (1.5). Somente Seu sangue pode lavar os nossos pecados (5.9; 7.14). Ele é o
16
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Leão de Judá, que está retornando como Rei dos reis e Senhor
dos senhores (19.16).
O Apocalipse desvenda a total depravação do homem, que
merece julgamento, e mostra a desesperada necessidade pela
graça de Deus. Em nenhum outro lugar das Escrituras nós vemos uma figura mais terrível da depravação, da rebelião e da
blasfêmia do homem. O livro do Apocalipse nos proporciona
uma visão divina da história. Vemos que nenhum império
humano pode perdurar. Os dias do homem chegarão a um
final trágico.
Nos 404 versículos do Apocalipse, há cerca de 278 alusões
ao Antigo Testamento. O Apocalipse é saturado do Antigo
Testamento. João crê que a Escritura do Antigo Testamento é
a Palavra de Deus, e afirma que sua própria mensagem é divinamente inspirada e possui autoridade (1.2).
O Apocalipse tem muita coisa a dizer sobre anjos e demônios. Na verdade, ele fala sobre os anjos mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Os anjos estão em atividade por
todos os capítulos, especialmente em trazer a ira de Deus
sobre a terra. A realidade e a perversidade de Satanás e suas
hostes também são evidentes. Satanás acusa e persegue o
povo de Deus, odeia os judeus e tenta destrui-los, dá poder
ao Anticristo e ao falso profeta e, finalmente, é destinado ao
lago de fogo.
Um motivo final para se estudar o Apocalipse é que ele é o
único livro da Bíblia que contém uma bênção especial para
aqueles que o lerem e que guardarem as coisas nele escritas
(Ap 1.3). Por esta razão, o Apocalipse também é chamado justamente de “o Livro que Abençoa”. Oro para que a rica mão
abençoadora de Deus descanse sobre você à medida que juntos estudamos este livro e que buscamos entender e aplicar
suas verdades à nossa vida.
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