Um Breve Esboço do Livro de
Apocalipse
Introdução
A. Um esboço natural do livro: 1:19
• Coisas Passadas, “as coisas que tens visto” - Capítulo 1
• Coisas Presentes, “as coisas que são” - Capítulos 2,3
• Coisas Futuras, “as que despis destas hão de acontecer” - Capítulos 4-22
B. Mensagem: 1:1, “Revelação de Jesus Cristo, ... para mostrar as coisas que brevemente devem
acontecer”
C. Autor: O Apostolo João, 1:4 (o mesmo que escreveu o Evangelho de João e as três epistolas de
João).

I. As Coisas Passadas - Capítulo 1
A. João em Patmos, 1:9, Patmos é uma ilha no Mar Mediterrâneo, no sul de Turquia
B. Jesus foi revelado a João e as coisas que “devem acontecer” foram dadas por ‘notificação’.
Notificar quer dizer: dar sinal, significar, indicar, fazer conhecer (Strong’s, # 4591)
C. Recebeu missão, 1:19, “Escrever as coisas”

II. Coisas Presentes - Capítulo 2,3
A. As sete cartas à sete igrejas. As igrejas são épocas de espiritualidade do tempo de Cristo até a
tribulação. Parece que estamos hoje na era de Laodicéia, 3:14-22 (apatia para com as coisas de
Deus, rica no que não importa, espiritualmente fria e uma condição miserável).
B. Propósito das cartas
1. Corrigir problemas nas igrejas na época de João
2. Descrever o futuro da Cristandade até a tribulação
3. Instruir os crentes de todas as épocas - II Tim 3:16,17

III. Coisas Futuras - Capítulos 4-22
A. O Começo - O Arrebatamento .Capítulo 4:1,2
1. “Porta aberta no céu” (única outra vez o céu aberto é 19:11 quando Cristo vem com os seus).
2. Voz “como de trombeta ouvira falar comigo” - I Tess 4:16,17; João 5:28
3. “Sobe aqui” - o arrebatamento, I Cor 15:51-53 (depois do arrebatamento, e até Cristo volta com os
Seus, o ajuntamento do povo de Deus é só visto no céu).
B. A Tribulação - Capítulos 4:2-19:11
1. Capítulo 5 - No céu, “um livro escrito ... selado com sete selos”
2. Capítulo 6 - 1-8, na terra com os primeiros quatro selos; 9-11 no céu com o quinto selo; 12-17 na
terra com o sexto selo. Antes que seja aberto o sétimo selo vem um intervalo (cap. 7)
3. Capítulo 7 - um intervalo entre as aberturas. Vs. 1-8, os 144.000 judeus que serão salvos durante a
tribulação; 9-17, os gentios salvos, os judeus selados, e todos os salvos antes do arrebatamento ao
redor do trono.
4. Capítulo 8 - vs. 1, abertura do sétimo selo, que mostra sete trombetas (vs. 2-6).
5. Capítulos 8:7-11:19 os juízos das sete trombetas. Capítulo 10-11:12 um intervalo vem entre a
sexta e a sétima trombeta para falar do livro e das duas testemunhas. Capitulo 11:13-19, o juízo da
sétima trombeta. Metade da tribulação já aconteceu até agora
6. Capítulos 12,13 - um intervalo que explica os grupos que comporão a tribulação

2
7. Capitulo 14 - acontece no céu; vs. 1-5 uma descrição dos 144.000 judeus; vs. 6-20 os quatro anjos
e seu trabalho. Os versículo 6-20 nos dão uma panorama de todos os eventos finais da última
metade da tribulação. Capítulos 15-19 mostram em detalhes o que é brevemente descrito nestes
versículos.
8. Capítulo 15 - aconteça no céu, preparação da última metade da tribulação, uma introdução aos
julgamentos das taças.
9. Capítulo 16 - os últimos 3 ½ anos da tribulação com os julgamentos das taças.
10. Capítulo 17 - intervalo na cronologia para descrever o fim do governo civil do mundo
11. Capítulo 18 - intervalo na cronologia para descrever o fim da religião mundial
12. Capítulo 19:1-10 - intervalo na cronologia para descrever as bodas do Cordeiro (o fim do período
da tribulação; a reação dos santos sobre a tribulação)
13. Capítulo 19:11-21- volta à cronologia com A Batalha de Armagedom (16:16) e a volta de Cristo
ao mundo
14. Capítulo 20 - vs. 1-6, o milênio (o reino de Cristo na terra com seus santos), vs. 7-10, a conclusão
do milênio (a batalha de Gogue e Magogue e a condenação de Satanás), vs. 11-15, o julgamento
final.
15. Capítulos 21,22:17 - 21:1-8 - acontece no céu com visão do lar eterno com avisos aos pecadores;
21:9-27, no céu, descrição da Nova Jerusalém (vs. 9-23) e da família de Deus (vs. 24-27); 22:1-5,
no céu, descrição da Nova Jerusalém; 22:6,7, uma mensagem de conforto; 22:8-17, conclusão do
livro com resposta de João ao que viu (v. 8,9), aviso da vinda de Cristo (vs. 10-12) e convite e
promessas (vs. 13-17);
16. Capítulo 22:18-21, conclusão do livro.

Terminologia
O Arrebatamento
1. É a vinda de Cristo para Seus santos - I Tess 4:16,17
2. Pode acontecer em qualquer momento, não há eventos que precisam precede-lo (Apoc 22:20, “cedo
venho”; II Ped 3:10; parábolas das dez virgens - Mat. 25).
3. Terá uma ressurreição dos que morreram em Cristo (I Tess 4:16; João 5:28).
4. Os Cristãos vivos serão arrebatados, transformados e subirão para encontrar Cristo nos ares (I Tess
4:16,17; I Cor 15:51-52.).
5. Os não salvos ficarão na terra (Lucas 17:34-36; Mat. 24:37-43).
6. O arrebatamento começará o período da tribulação

A Tribulação
1. Um período de sete anos. A primeira metade terá uma forma de paz (Dan 9:27). A segunda
metade (42 meses ou 1.260 dias) será um tempo de grande tristeza e aflição na terra - Apoc 13:5
2. Deus derramará a Sua ira sobre todos na terra (Apoc 8:1). Sete selos (Cap 6, 8); sete julgamentos
das trombetas (Cap 8,9 e 11); sete julgamentos das taças (cap. 16); homens clamarão para morrer
mas não podem (Apoc 6:15-17; 9:6)
3. O tempo para ser pronto é hoje (Lucas 21:36; Mat. 25:1-13).
4. Os que são salvos antes deste período não passarão pela tribulação (Rom 5:9; I Tess 5:9; Apoc
3:10).
5. Apoc 6:12-17 nos dá uma descrição geral deste período
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