Lição 2 — A figura central do
Apocalipse
“Revelação de Jesus Cristo [...].” (Apocalipse 1:1).
O livro do Apocalipse conta, logo em seu primeiro capítulo, com uma
declaração surpreendente, que se estende além da palavra profética. É uma
perfeita representação da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando
aspectos fundamentais de Sua personalidade por meio de símbolos. Nos
vinte e dois capítulos do Apocalipse, há cerca de 250 referências diretas à
sublime pessoa do Salvador.
Acompanhe também na sua Bíblia:
“E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete castiçais
de ouro; e, no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem,
vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um
cinto de ouro. E a Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca,
como a neve, e os olhos, como chama de fogo; e os Seus pés, semelhantes a
latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha; e a Sua voz,
como a voz de muitas águas. E Ele tinha na Sua destra sete estrelas; e da
Sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o Seu rosto era como o
sol, quando na sua força resplandece.” (Apocalipse 1:12-16).

Livros misteriosos
No decorrer da leitura do Apocalipse, surgem descrições de livros que têm
conexão íntima com nossa vida na Terra. Acompanhe: “E vi os mortos,
grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E
abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas
coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.”
(Apocalipse 20:12). Os homens são julgados pelas coisas que estão escritas
nesses livros. Seu conteúdo indica que no Céu há um registro exato de
todos os atos humanos. Os seres celestes invisíveis anotam tudo a respeito
de todos. Um dia, todo ser humano enfrentará novamente esses registros,
um a um.1

Livros conectados ao juízo final
“E não entrará nela [na Nova Jerusalém] coisa alguma que contamine e
cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da
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vida do Cordeiro.” (Apocalipse 21:27 — colchetes acrescentados pelo
editor).
Os que são salvos têm o nome escrito no precioso livro da vida, e quem
desprezou a salvação de Jesus não terá seu nome escrito nele, e não terá
direito à entrada na cidade. Percebe-se que os dados usados no julgamento
dos indivíduos são fornecidos pelos livros de registro. A decisão de manter,
eliminar ou mesmo não incluir nomes no livro da vida é baseada na
avaliação criteriosa desses dados.

Uma cena de angústia
“E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por
dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com
grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E
ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro,
nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado
digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.” (Apocalipse
5:1-4).
“Por dentro e por fora” — Está em foco um “rolo”, e não um livro como
o conhecemos. Esse rolo é o da revelação de Jesus, o livro de Apocalipse,
que vamos estudar neste curso. O fato de esse livro ser escrito “por dentro e
por fora” demonstra que a revelação é completa, total. Na antiguidade, a
escassez de material de escrita levava os escribas a aproveitar os dois lados
da folha do rolo de papiro, ou pergaminho. Os rolos escritos “por dentro e
por fora”, ou de ambos os lados, eram chamados opistographi, do grego
opisthen = face de trás.
“[...] Nem debaixo da terra” — Quando o autor menciona os três estágios
(céu, terra e “debaixo da terra”), ele não sugere que alguém mora no
subsolo ou nas profundezas — seja homem, anjo ou demônio —, mas, de
acordo com os principais comentaristas, João deseja destacar a ideia de que
ninguém no Universo, acima ou abaixo da Terra, era digno de “abrir o
livro, nem de o ler.”
Os selos — Eram usados como símbolo de autoridade e autenticidade de
documentos. Eles davam garantia e “fechavam” os documentos a fim de
manter intacto o seu conteúdo secreto até chegarem ao destinatário.
Somente pessoas autorizadas podiam quebrá-los para ler a mensagem
contida no documento. Este é o verdadeiro significado dos selos da visão
divina dada a João.

Quem abrirá os selos
Quem foi o único ser, em todo o Universo, que teve capacidade e dignidade
para abrir o livro fechado com sete selos? A resposta está em Apocalipse
5:5-9.
“E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro,
nem de o ler, nem de olhar para ele.” (Apocalipse 5:4). João compreendeu
em poucos momentos de suspense, como nunca antes, a total incapacidade
do ser humano, quando entregue a si próprio, de conhecer os mistérios
divinos. Por isso João chorava desconsoladamente, até que um dos anciãos
lhe disse: “[...] Não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a Raiz de
Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos.”
(Apocalipse 5:5). Como o verbo “vencer” está conjugado no pretérito
perfeito do indicativo [venceu], isso indica que Jesus já havia conquistado o
direito de abrir os selos. Isso aconteceu quando Ele redimiu o mundo
derramando Seu sangue em agonia na cruz do Calvário.

Testando seu conhecimento... Fique atento!
Leia com atenção os enunciados e marque com um “x” a resposta
correta:
1) Leia o texto de Apocalipse 1:12-18. Quem o texto está descrevendo?
a. ( ) Lúcifer, o “anjo de luz”.
b. ( ) Satanás, o enganador.
c. ( ) Jesus Cristo, Autor da revelação do Apocalipse.
2) Leia atentamente Apocalipse 20:12. Nesse texto são citados uns
livros, e especificamente um, cujo nome é relatado. Qual é o nome
desse livro?
a. ( ) Livro da vida
b. ( ) Livro do pecado
c. ( ) Livro das promessas
3. Qual foi o verdadeiro motivo que levou o apóstolo João a chorar?
a. ( ) Ele entendeu que o homem é capaz de compreender, sem a ajuda de
Deus, os mistérios divinos.
b. ( ) Ele achou que tudo aquilo era um desperdício de tempo.
c. ( ) Ele entendeu, como nunca antes, a total incapacidade do ser humano,
quando entregue a si próprio, de conhecer os mistérios divinos.

4. Além de ser uma revelação profética de eventos que irão acontecer,
o que mais é revelado no livro do Apocalipse?
a. ( ) A pessoa do apóstolo João
b. ( ) A pessoa do profeta Daniel
c. ( ) A pessoa de Jesus Cristo

