Lição 7: A mulher vestida de sol
“E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua
debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça.”
(Apocalipse 12:1).
Há, na Bíblia, vários símbolos que representam o fiel povo remanescente1
de Jesus. Uma das representações atribuídas ao Seu povo é a de ser a
esposa de Cristo (ver Efésios 5:22 e 23). Essa representação específica
ocorre em vários lugares da Bíblia. A figura feminina é usada para
representar a igreja em suas várias fases:
(a) Uma mulher pura representa a verdadeira igreja de Cristo (ver 2
Coríntios 11:2).
(b) Uma mulher idólatra, pervertida e prostituta representa uma igreja
apóstata, da qual o Espírito de Deus Se retirou, e que prega uma doutrina
que não foi ensinada pelo próprio Cristo (ver Ezequiel 23:1-4; Apocalipse
17:1-6).
Assim como há um só Senhor, há também uma só doutrina pura e
verdadeira (ver Efésios 4:5). Em meio à atual “galáxia de religiões”, há
sinceros de coração que servem diariamente a Deus nas inúmeras igrejas.
Entretanto, Ele propõe a todos que estudem mais a Palavra e se unam ao
verdadeiro povo de Deus (João 10:16). Segundo as palavras do próprio
Jesus, a Sua igreja nunca foi a mais popular, nem a mais numerosa entre as
igrejas (ver Lucas 12:32).

Desvendando o simbolismo da mulher vestida de sol
A mulher pura representa a verdadeira igreja. O sol representa Jesus (ver
Salmos 84:11). A lua é um astro, um satélite da Terra que reflete a luz do
sol durante a noite. Significa o sistema de sacrifícios de animais instituído
no Antigo Testamento. Aquele sistema de sacrifícios refletia a obra
redentora de Jesus Cristo e apontava para ela (ver Hebreus 9:11, 12, 23 e
24). As doze estrelas da coroa simbolizam os doze apóstolos de Jesus que
levaram o Evangelho a todo o mundo conhecido no primeiro século da era
cristã.
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Remanescente: Aquilo que remanesce, que sobra, que resta; o restante de algo.

Em determinado momento, o que acontece com a
mulher?
“E deu à luz um Filho, um Varão que há de reger todas as nações com
vara de ferro; e o seu Filho foi arrebatado para Deus e para o Seu trono.”
(Apocalipse 12:5).
O Salvador estava prometido à humanidade e deveria nascer do verdadeiro
povo de Deus (na época, os judeus). Quase 700 anos antes de Cristo, Isaías
profetizou acerca do nascimento dEle (Isaías 9:6). Em Salmos 2:7-9, é
profetizado que Ele haveria de reger as nações com vara de ferro, como é
descrito em Apocalipse 19:11-16, referindo-se ao tratamento quedispensará
àqueles que desprezaram Sua salvação.

O grande dragão vermelho
Quem representa o grande dragão vermelho de Apocalipse 12:3 e 4?
Satanás, que arrastou a terça parte das estrelas (anjos — ver Apocalipse
1:20), os quais converteu em demônios, tornando-os iguais a ele mesmo.
Usou Herodes para tentar matar Jesus logo após Seu nascimento em Belém
(ver Mateus 2:1-18). José e Maria foram avisados por um anjo e fugiram
para o Egito, cumprindo antigas profecias (ver Jeremias 31:15; Oseias
11:1). Ao ser usado como instrumento para destruir Jesus e Sua igreja, o
Império Romano também passou a ser representado pelo grande dragão
vermelho.

Como Satanás não pôde destruir Jesus, o que fez contra
a igreja?
“E, quando o dragão viu que fora lançado na Terra, perseguiu a mulher
que dera à luz o Varão.” (Apocalipse 12:13).
Mal a igreja primitiva foi organizada pelo próprio Jesus, começou a ser
perseguida. “E a mulher fugiu para o deserto [...].” (Apocalipse 12:6).
Assim como “água” representa multidões (ver Apocalipse 17:15), “deserto”
significa lugar (ou lugares) despovoado e secreto. Os fiéis de Cristo não
puderam se reunir publicamente por muito tempo, a fim de evitar
perseguição e morte.
Ao aplicarmos aos 1260 dias (ver Apocalipse 12:6) o princípio bíblicoprofético de substituir um dia por um ano (ver Números 14:34; Ezequiel
4:6), estamos diante de um período de 1260 anos de perseguição à igreja.
Esse período é localizado na História a partir do Edito de Justiniano (538
d.C.) e se estende por 1260 anos até 1798, quando Napoleão Bonaparte

revogou esse edito, cancelando de fato a grande perseguição, de modo
geral.

O remanescente, ou “povo de Deus restante”
De acordo com Apocalipse 12:17, quais são as características básicas do
remanescente fiel que permanece como descendência da igreja pura?
“E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua
semente [o remanescente], os que guardam os mandamentos de Deus e têm
o testemunho de Jesus Cristo.” (Apocalipse 12:17).
Pouco número — Como sempre, os fiéis que restam são poucos, em
número reduzido (ver Lucas 12:32; Mateus 20:16; 22:14).
Guardam os mandamentos de Deus — Parece algo simples e até óbvio que
os seguidores de Jesus guardem os Seus mandamentos. Entretanto, você
pode observar que as igrejas em geral guardam a maioria dos
mandamentos, mas não TODOS eles. Visto que o Mestre Jesus disse não
ter mudado a Lei nem autorizado mudança alguma nela (ver Mateus 5:1719), da mesma forma o Seu remanescente deve obedecer aos mandamentos,
como Jesus o fez. O remanescente falharia ao tentar mostrar ao mundo que
tem a fé de seu Mestre se tomasse uma posição contrária a um dos
mandamentos, um sequer.
Quando foi a última vez que você leu com atenção os Dez Mandamentos
com a intenção de aprender e obedecer? (Ver Êxodo 20:3-17).

De acordo com Apocalipse 19:10, o que é o testemunho
de Jesus?
“[...] adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o Espírito de
profecia.”
O testemunho de Jesus está contido em toda a Bíblia, a Palavra revelada.
Embora tenha sido escrita por homens e em linguagem humana, a Palavra é
inspirada pelo Espírito de Deus. “E há de ser que, depois, derramarei o
Meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas
profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.”
(Joel 2:28). A Bíblia predisse o retorno do dom de profecia nos últimos
dias. O remanescente tem a posse desse dom.

Identificando o remanescente
Encontram-se abaixo as principais características da igreja de Cristo do
tempo do fim:

1. Surgiu como movimento religioso depois da “era do deserto” (5381798 d.C.) – ou da perseguição.
2. É identificado como o “resto da semente da mulher” (Apocalipse
12:17), que mantém-se fiel, embora em pouco número.
3. Mantém as verdades apostólicas como estão na Bíblia, porque tem a
fé de Jesus (Apocalipse 14:12).
4. Tem o Espírito de profecia (Apocalipse 12:17; 19:10).
5. Guarda os mandamentos de Deus, inclusive o quarto, que ordena
repousar no sábado (ver Apocalipse 12:17; 14:12; Êxodo 20:3-17).
6. É um movimento mundial, pregando a toda nação, tribo, língua e
povo (Apocalipse 10:11).
7. Ensina que a salvação é obtida unicamente pela fé em Jesus. Essa fé
e conversão se manifestam pela obediência a Deus e aos Seus
mandamentos (ver Apocalipse 14:6; 1:5).

Testando seu conhecimento... Fique atento!
Leia atentamente o texto de Apocalipse 12:1. Em seguida, marque com
um “x” a opção correta:
1) A verdadeira igreja de Cristo é representada por quem?
a. ( ) Um homem puro.
b. ( ) Uma mulher prostituta e devassa.
c. ( ) Uma mulher pura.
2) O versículo 1 mostra vários acessórios que compunham o vestuário
da mulher. Identifique esses acessórios:
a. ( ) Roupa de sol, um capacete e uma bola debaixo dos pés.
b. ( ) A lua a vestia, pisava sobre o sol e tinha uma coroa com dez
pingentes.
c. ( ) Estava vestida de sol, a lua estava sob seus pés e sobre a cabeça havia
uma coroa com doze estrelas.
3) Informe qual opção desvenda corretamente os acessórios do
vestuário da mulher:
a. ( ) O sol representa Cristo; a lua representa o sistema de sacrifícios do
Antigo Testamento; as doze estrelas representam os doze apóstolos.
b. ( ) A lua representa a igreja; o sol significa o brilho da mensagem; as
doze estrelas são os patriarcas do Velho Testamento.

c. ( ) As doze estrelas são doze cometas que castigarão a Terra; a lua será
pisada pela mulher; o sol significa o aquecimento global que elevará as
temperaturas do planeta nos dias finais.
4) Leia atentamente Apocalipse 12:5. Quem é representado pelo varão,
ou filho, da mulher vestida de sol?
a. ( ) Lúcifer, que se transformou depois em Satanás.
b. ( ) Jesus Cristo.
c. ( ) O profeta Maomé.
5) Leia com atenção Apocalipse 12:6. Responda as interpretações
corretas acerca dos elementos “deserto” e “1260 dias”.
a. ( ) Assim como “águas” significam “multidões” (Apocalipse 17:15),
“desertos” significam lugares despovoados e secretos. Os 1260 dias
representam 1260 anos de perseguição à igreja, entre 538 e 1798 d.C.
b. ( ) A mulher fugiu e ficou 1260 dias escondida no Saara, na África.
c. ( ) Os climatologistas apontam que os desertos têm aumentado
constantemente. As profecias indicam que a humanidade terá de viver mais
de mil anos no deserto, com pouca água.

Hora da decisão!
( ) Hoje aprendi muito sobre a verdadeira igreja de Jesus — o
remanescente fiel. Gostaria de conhecer melhor esse remanescente, que
guarda a Sua Palavra.

