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Introdução: 

Os primeiros 11 capítulos de Apocalipse seguem uma seqüencia, mais precisamente os capítulos de 6 a 11. 
(Lembrando que os primeiros cinco capítulos são de cunho introdutório.) 

Observe, a mesma seqüencia que vimos nos capítulos 6, 7, 8, 9, 11, encontramos agora com mais detalhes nos 
capítulos 12, 13, 14, 15 e 16. 

Confira: 

- Capítulo 6  (5º selo) Perseguição aos cristãos, mártires: Grande Tribulação (Cf. o estudo denominado: Ap.6 x Mt.24) 

- Capítulo 7  144.000 e o Arrebatamento 

- Capítulos 8, 9 e final do capítulo 11 A ira e o juízo de Deus: As Sete Trombetas do juízo 

 

E o que acontece no capítulo seguinte, o capítulo 12?  

Esta seqüencia de eventos narrada nos capítulos 6 a 11 é relatada novamente do capítulo 12 ao 16. 

Trata-se de uma narrativa bem mais detalhada que tem início nos capítulos 12 e 13, narra como Satanás e seus anjos 
são lançados na terra dando início a perseguição ao povo de Deus (capítulo 12), a ascensão do anticristo e a Grande 
Tribulação (capítulo 13), seguindo-se a narrativa dos 144.000 e do arrebatamento no capítulo 14. E o que encontramos 
nos capítulos seguintes, 15 e 16? A narrativa da ira e do juízo de Deus: as Sete Taças da ira.  

Isaías 
44:8 

Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas 
testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra Rocha; não conheço nenhuma. 
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Ou seja, verificamos a mesma seqüência narrada nos capítulos 6 a 11. Todavia, estes capítulos de 12 a 16, além de 
fornecerem mais detalhes do que havia sido narrado até o capítulo 11, também apresentam outras informações 
importantes e complementares.  

Confira o paralelismo entre os capítulos 6 a 11, na página anterior, com os capítulos 12 a 16, abaixo: 

- Capítulos 12 e 13  Perseguição do povo de Deus, ascensão do anticristo e Grande Tribulação 

- Capítulo 14  144.000 e o Arrebatamento 

- Capítulos 15 e 16  A ira e o juízo de Deus: As Sete Taças da ira de Deus “com elas se completa a ira de Deus.” Ap.15;1 

 
Os eventos que darão continuidade às narrativas descritas até o capítulo 16 (o período da ira de Deus) encontram-se a 

partir do capítulo 19, verso 11 (a Batalha do Armagedom), e continuam em ordem cronológica até o final do livro de 

Apocalipse, nos capítulos 20, 21 e 22. 

Durante a leitura dos 22 capítulos do Livro de Apocalipse é muito importante atentar para a seqüencia de eventos. 

Preste atenção quando uma seqüência de eventos é interrompida para dar lugar a outra narrativa, e esteja atento 

aonde a narrativa inicial foi interrompida e onde, em que capítulo, terá prosseguimento ou é repetida com mais 

detalhes. Devemos estar atentos também a “palavras-chave” que muitas vezes nos remetem ao texto (em outro 

capítulo) em que encontraremos detalhes daquilo que acabou de ser narrado ou citado e a sua continuidade. 

Quando estudarmos o texto denominado: “QUEM SÃO OS 144.000”, veremos detalhadamente como se dá a seqüência 

dos eventos proféticos descritos nos 22 capítulos do livro de Apocalipse. 

 

Então, vamos analisar agora o capítulo 12 e verificar o que ele nos conta. 

No capítulo 12, encontramos: 

 - uma mulher vestida de sol com a lua debaixo de seus pés que estava grávida e prestes a dar a luz.  - Ap.12:1,2 

- um dragão com sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete coroas – Ap.12:3 

- o Filho da mulher que ela deu à luz e foi arrebatado para o céu – Ap. 12:5 

- uma batalha/uma guerra no céu – Ap.12:7-9 

- os descendentes da mulher ou “o remanescente da sua semente” = “os que guardam os mandamentos de Deus, e 

têm o testemunho de Jesus Cristo.” Ap.12:17 

 

Apocalipse usa um estilo altamente simbólico, chamado “apocalíptico”. Embora suas visões muitas vezes pareçam 

estranhas, a própria Bíblia nos fornece todos os elementos para sua interpretação. Exemplo: as estrelas são anjos, os 

candelabros são igrejas (Cf. Ap.1:20), e assim por diante. 

Portanto, antes de lermos o texto deste capítulo, é importante lembrar que a Bíblia tem a capacidade de se explicar 

por si mesma, não necessitamos de elementos externos para entendermos o significado que está por detrás da 

linguagem simbólica, utilizada principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Encontraremos os significados de 

todas estas figuras na própria Bíblia e, desta forma, poderemos compreender o conteúdo da mensagem 

perfeitamente. 

Existe uma falsa doutrina que tenta explicar as ilustrações e figuras deste capítulo através da astrologia. Vejamos o 

que Deus tem a dizer a respeito daqueles que interpretam acontecimentos futuros através dos astros. 

 



Veja o que Deus nos diz em Isaías 47:13,14 Sobre os “fitadores” de estrelas: 

13 
Todos os conselhos que você recebeu só a extenuaram! Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles 
fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre 
você;  

14 
sem dúvida eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder 
das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém; não há fogueira para sentar-se ao lado. 

 

Confira também Isaías 44:7-8 

7 
Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde 
que estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir; que todos eles predigam as coisas futuras e o 
que irá acontecer. 

8 
Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas 
testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra Rocha; não conheço nenhuma. 

 

Portanto, com o auxílio do Espírito Santo, encontraremos na Bíblia todos os elementos que necessitamos para 
compreender esta linguagem altamente figurada que se aplica aqui no capítulo 12, assim como em muitos outros 
capítulos também. 

Vamos então ao texto de Apocalipse, capítulo 12: (Almeida Corrigida Fiel) 

1 
E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 
doze estrelas sobre a sua cabeça. 

2 E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. 

3 
E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e 
sobre as suas cabeças sete diademas*. (ou sete coroas*) 

 4  
E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão parou 
diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 

 5  
E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu filho foi arrebatado 
para Deus e para o seu trono. 

 6  
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada 
durante mil duzentos e sessenta dias. 

 7  
E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus 
anjos; 

8 Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 

9 
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; 
ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 

10 
E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o 
poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os 
acusava de dia e de noite. 

11 
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas 
até à morte. 

12 
Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar; porque o diabo 
desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 

13 E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 

14 
E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é 
sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 

15 
E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse 
arrebatar. 

16 E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. 



17 
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os 
mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. 

 
 
Vamos analisar inicialmente as partes, verso a verso, para então compreendermos o texto como um todo. 

Antes de iniciarmos esta análise, vale lembra que em Gênesis 35:9-11 Jacó passa a ser chamado por Deus de Israel: 

9 E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. 

10 
E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó; não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe 
Israel. 

11 
Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso; frutifica e multiplica-te; uma nação, sim, uma multidão de 
nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos; 

 
 
Vamos então ao primeiro verso de Apocalipse 12: 
 

1 
E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 
doze estrelas sobre a sua cabeça. 

 
 
Então, será que existe uma mulher com estas características? Literalmente? Claro que não. Vamos então tentar 

descobrir quem é esta mulher e o que ela representa. 

Diz o texto que ela estava vestida de sol e tinha a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de doze estrelas sobre a 

cabeça. Vamos buscar um texto no Antigo Testamento (AT) para desvendar este mistério. Em Gênesis 37:9-11 José 

tem um sonho e o conta a sua família. Neste sonho, aparecem o sol, a lua e as estrelas. Vejamos o que estes 

elementos significam.  

9 
E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho; e eis que o sol, e a 
lua, e onze estrelas se inclinavam a mim. 

10 
E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? 
Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? 

11 Seus irmãos, pois, o invejavam; seu pai porém guardava este negócio no seu coração. 

 

Veja, Jacó, o pai de José, o qual passou a ser chamado por Deus de Israel, interpreta o sonho, dizendo: “Porventura 

viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra?”  

Jacó interpreta o sol como sendo ele próprio, a lua sendo a mãe de José, e as estrelas sendo José e seus 11 irmãos, os 

quais deram origem às doze tribos de Israel. 

Diz o texto em Ap. 12, verso 2 que esta mulher estava grávida, prestes a dar à luz, e no verso 5 lemos que ela deu à luz 

a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro.  

 5  E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro; (...). 

 

Quem é aquele que há de reger todas as nações com vara de ferro? Vamos conferir em Apocalipse 2:27 e 19:15 

Ap. 2:27 E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de meu Pai.  

Ap. 19:15 
E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele 
mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.  

 



Jesus é, portanto, o filho homem que a mulher deu à luz. É Ele quem regerá todas as nações com vara de ferro. Vimos 

também no texto sobre o sonho de José a interpretação do sonho dada por Jacó, chamado por Deus de Israel. Vamos 

conferir mais uma vez: 

Jacó (pai de José) = é representado pelo sol 

Raquel (mãe de José) = é representada pela lua 

José e seus irmãos são os filhos de Israel (Jacó) que deram origem ás 12 tribos de Israel = representados pelas estrelas. 

Jesus, o Filho do Homem – segundo a carne é descendência de Israel: O filho da mulher em Ap.12:1 (Cf. Rm9: 4-5). 

Jesus, o Messias – segundo a promessa, é o Filho de Deus, conhecido antes da fundação do mundo. (1Pe1:19-20) 

Portanto, esta mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e com uma coroa de 12 estrelas representa Israel, 

a nação escolhida por Deus para trazer ao mundo seu Filho Unigênito em carne. 

Diz o texto em Apocalipse 12, verso 2: 

2 E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Ap. 12:2 

 

Israel trouxe ao mundo o Filho de Deus encarnado: Jesus Cristo. As dores de parto representam os profetas que 

anunciaram a vinda do Messias e foram perseguidos e mortos.  

Portanto, A mulher – ISRAEL - deu à luz um filho. Seu filho é Jesus, descendência de Israel segundo a nação eleita, 

porém ele é o Cristo, segundo a promessa anunciada pelos profetas, o que havia de vir, Deus manifestado em carne, o 

Filho Unigênito de Deus. (João 1:1-3, 18; João 3:16; 1 Timóteo 3:16 ) 

Voltando para Apocalipse 12, verso 3.  

3 
E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e 
sobre as suas cabeças sete diademas*. (ou sete coroas*) Ap. 12:3 

 

Quem é o dragão? Em Apocalipse 12:9 lemos que ele é o Diabo, Satanás, a antiga serpente. (Ap20.2; Gn3.1-7)  

E as coroas? 

”(...) e sobre as suas cabeças sete coroas” Ap. 12:3 

As coroas indicam autoridade, poder. Foi dado a Satanás poder sobre todas as nações do mundo. Vamos verificar 

alguns textos sobre isto. 

Confira alguns versos da Bíblia, abaixo. Em João 16:7-11 lemos:  

7 
Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; 
mas se eu for, eu o enviarei. 

8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 

9 Do pecado, porque os homens não crêem em mim; 

10 da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; 

11 e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 

 

Quem é o príncipe deste mundo?  

Lúcifer, também chamado de Satanás, Diabo, a antiga serpente. 



Em João 14:30 lemos Jesus dizendo: 

30 já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim; 

 

Vamos relembrar o que o príncipe deste mundo, Satanás, prometeu a Jesus se ele, se prostrando, o adorasse. Confira 

aqui em Lucas 4:5-7: 

5 E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. 

6 
E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória; porque a mim me foi entregue, e dou-o a 
quem quero. 

7 Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. 

(Cf. também: 1 João 5:19; João 12:31; 2 Coríntios 4:4) 

Qual o significado das sete cabeças e dos dez chifres?  

Tanto as cabeças quanto os chifres representam reis (líderes), porém, as cabeças têm mais autoridade do que os 

chifres, pois são as cabeças que dão direção aos chifres. Os chifres fazem o que a cabeça quer. 

Para verificar o significado de “cabeça”, confira Apocalipse 17:9,10. A cabeça é aquele que lidera. Confira Efésios 5:23 e 

Isaías 9:15 

Para verificar o significado de “chifre”, confira Apocalipse 17:12 e Daniel 8:20 

Portanto, este dragão que João viu no céu é Lúcifer, Satanás, com os príncipes que estão sob seu domínio. São anjos 

rebeldes que se deixaram enganar por Lúcifer. Tanto as cabeças quanto os chifres são anjos caídos sob o domínio do 

dragão (Lúcifer), a quem ele delegou autoridade, principalmente às cabeças sobre as quais João viu as coroas. 

Voltando para Apocalipse 12, verso 4: 

 4  
E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão parou 
diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 

 

Qual o significado da cauda? Vejamos em Isaías 9:15 

15 as autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. 

 

A cauda é um profeta ou mensageiro que ensina falsas doutrinas a respeito de Deus e da sua Palavra, um enganador.  

Portanto, a cauda do dragão significa que Lúcifer, com seu engano, persuadiu um grande número de anjos a segui-lo. 

As estrelas, como já vimos, representam anjos, mensageiros. (Cf. Ap.1:20; Ap. 2:1; Ap.9:1,11). No caso deste verso em 

Ap. 12:4, as estrelas que a cauda levou consigo são os anjos que Lúcifer enganou e que o seguiram. 

Continuando em Apocalipse 12:4, lemos na segunda parte deste verso: 

 4  (...) e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 

 

Este texto nos remete à passagem bíblica em Mateus 2.13-16 onde encontramos o seguinte texto: 

13 
E, tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José dizendo: Levanta-te, e toma o 
menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o 
menino para matá-lo. 



14 Levantando-se, tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. 

15 
E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, 
dizendo: Do Egito chamei o meu Filho. [7]. [7] Os 11.1 

 16 
Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou- se muito, e mandou matar 
todos os meninos que havia em Belém, e em todas as suas fronteiras, de dois anos para baixo, segundo o 
tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. (Bíblia King James) 

 

Portanto, Satanás pensou que poderia matar o Messias assassinando todos aqueles bebês em Israel no tempo do seu 
nascimento, mas ele não conseguiu, pois Jesus escapou.  

Este texto corresponde ao que lemos em Apocalipse 12.4: 

 4  
E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão parou 
diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 

 

Depois que Jesus completou seu ministério, depois que terminou de anunciar a mensagem da salvação e ter sido 
crucificado pelos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está assentado à direita de Deus-Pai. Confira em 
Marcos 16:19 

19 Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. 

 

Este texto corresponde ao que está escrito em Apocalipse 12, verso 5: 

 5  
E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu filho foi arrebatado 
para Deus e para o seu trono. 

 

Tudo o que foi relatado nos versos 1 a 5 já aconteceu. Portanto, os primeiros cinco versos em Apocalipse, capítulo 12, 
estão ali com o propósito de dar entendimento de QUEM é a MULHER, sobre a qual encontramos um relato profético 
no verso 6 e nos versos de 13 a 17. Confira:   

 6  
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada 
durante mil duzentos e sessenta dias. 

 

13 E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 

14 
E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é 
sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 

15 
E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse 
arrebatar. 

16 E a terra ajudou a mulher; e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. 

17 
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os 
mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. 

 

A pergunta é: quando a mulher fugirá para o deserto?   

A resposta está nos versos 7 a 13.  Vamos conferir o que a Palavra de Deus nos diz nestes versos em Apocalipse 12: 

 7  
E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus 
anjos; 

8 Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 



9 
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; 
ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 

10 
E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o 
poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os 
acusava de dia e de noite. 

11 
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas 
até à morte. 

12 
Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar; porque o diabo 
desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. 

13 E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 

 

 

 

Ao lermos, por exemplo, o Livro de Jó, capítulo 1 versos 6 e 7, vemos que Satanás tem livre acesso à terra e ao céu.   

Até agora, ele ainda não foi lançado fora do céu, conforme profetizado em Apocalipse 12, versos 7 a 10.  

Confira Jó 1.6-7: 

6 E num dia em que os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 

7 
Então o Senhor disse a Satanás: Donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: De rodear a terra, e 
passear por ela. 

 

A mulher, Israel, passa a ser perseguida depois que Satanás e seus anjos são expulsos do céu e lançados na terra.  Diz o 

texto, ainda, que depois deste evento o diabo ficará muito irado, sabendo que lhe resta pouco tempo. 

12 
(...) Ai dos que habitam na terra e no mar; porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já 
tem pouco tempo. 

13 E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. 

 

Quando o dragão persegue a mulher?  

O verso 13 acima diz: “quando o dragão viu que fora lançado na terra” 



Portanto, vimos no capítulo 12 em Apocalipse que um dia haverá uma guerra no céu, será quando Satanás e seus 

anjos serão lançados na terra. 

 7  
E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus 
anjos; 

8 Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 

 

Quem é Miguel?  

Em Daniel 10:20 a 21 lemos que Miguel  é o anjo que protege Israel. Confira: 

20  
Então ele me disse: Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e, logo 
que eu for, chegará o príncipe da Grécia; 

 21  
mas antes lhe revelarei o que está escrito no Livro da Verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, 
senão Miguel, o príncipe de vocês, 

 

No último capítulo do livro de Daniel encontramos um texto paralelo ao verso 7 de Apocalipse capítulo 12, este texto 

também nos fala a respeito de Miguel.  Confira abaixo Daniel 12.1: 

1 
E naquele tempo se erguerá Miguel, o grande príncipe que está posto sobre os filhos do teu povo; e haverá 
um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo 
livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 

 

Aqui, igualmente, no último capítulo de Daniel em que encontramos o relato da profecia dos últimos dias, lemos que 
“naquele tempo” Miguel se levantará a favor do povo sobre o qual ele foi posto: Israel.  

Continuando no livro de Daniel, no mesmo verso em Dn12.1 lemos: 

1 
(...); e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas 
naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 

 

Onde mais a Bíblia relata um tempo de angústia o qual nunca houve antes, desde que houve nação até àquele tempo? 

Nós vimos sobre isto no estudo denominado “Apoc. 6 x Mt 24”. Jesus nos relata sobre este tempo em Mt 24:21 e 29, 
Mc 13:19 e 24,  e em Lc.21:17 e 23.   

Em Mt 24:21 Jesus chama a este tempo de “Grande Tribulação”, um tempo de perseguição sem precedentes aos 
cristãos, aos que são fiéis ao testemunho de Jesus. 

21  
Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem 
jamais haverá. 

Obs.: Quais são os dois principais eventos que se seguem após a grande tribulação?  O arrebatamento e o início do tempo da 
ira, ambos no mesmo dia. (Mt. 24:29-31) 

Vamos conferir o que mais este verso no último capítulo de Daniel nos revela. Diz o texto: 

1 

E naquele tempo se erguerá Miguel, o grande príncipe que está posto sobre os filhos do teu povo; e haverá 

um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo 

livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 

 

Observe bem o que diz a última parte do verso 1, em Daniel 12: 

“mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.” 



Seria esta referência, Dn 12:1, “a mulher” em Apocalipse 12 que fugiu para o deserto e que será sustentada por 1.260 

dias? 

Como bem diz o final deste texto em Dn 12:1, nem todo Israel será poupado deste tempo de angústia, mas aqueles 
cujos nomes foram achados escritos no livro.   

Conforme lemos em Romanos 2:28,29, Gálatas 3:7, Romanos 9:6-8 assim como em muitos outros textos das 
Escrituras, nem todos os que se dizem judeus são descendência de Israel. Veja por exemplo, Romanos 9.6-8: 

6  (...), porque nem todos os que são de Israel são israelitas; 

7 Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será chamada a tua descendência. 

 8  
Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como 
descendência. 

 

7 Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. (Gálatas 3:7) 

 

Portanto, não somente aqueles que são Israel segundo ascendência étnica, mas dentre os tais, os circuncidados no 
coração (Rm2:29) – os que crêem no nome do Filho de Deus (Gl.3:29) – , são os que serão poupados.  

O texto diz que o povo de Daniel (Israel) será livrado, porém, é ainda mais específico, e complementa: “todo aquele 
que for achado escrito no livro.” (Dn 12;1b)  

Nos verso seguinte deste mesmo capítulo do AT, em Daniel capítulo 12.2 lemos: 

2 
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros para vergonha e 
desprezo eterno. 

 

Num único verso lemos que os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para o 

desprezo eterno. Embora o texto diga que dois grupos ou dois tipos de pessoas ressuscitarão, uns para a vida eterna e 

outros para o desprezo eterno, sabemos que entre a ressurreição do primeiro grupo e do segundo haverá um espaço 

de tempo. A ressurreição destes dois grupos não se dará no mesmo momento, conforme estudamos anteriormente. 

Podemos encontrar outras passagens bíblicas em que dois eventos distantes um do outro são citados num mesmo 
verso.  

Veja, por exemplo, quando Jesus lê um texto do profeta Isaías e diz que naquele dia, aquela profecia que Ele havia 
acabado de ler estava se cumprido.  Vamos conferir em Lc 4.16 a 21: 

 16  
E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e 
levantou-se para ler. 

 17  E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: 

18 
O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os 
quebrantados de coração, 

19 
A pregar liberdade aos cativos, E restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade os oprimidos, A 
anunciar o ano aceitável do Senhor. 

 
 
Observe atentamente, Jesus leu o profeta Isaías somente até aonde está escrito: “A anunciar o ano aceitável do 
Senhor.”  Então Ele afirmou no verso 21: Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. 

20 
E, cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos 
nele. 

21 Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. 

 



Vamos ver esta passagem que Jesus leu do profeta Isaías: 

 16  
O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas novas aos mansos; 
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos 
presos; 

 17  A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; 

 
Perceberam? Neste texto do profeta Isaías, verso 17 acima, citado por Jesus, ele não diz a segunda parte do verso 17, 
somente a primeira parte: “A apregoar o ano aceitável do Senhor”. Esta é a parte que Jesus disse que havia se 
cumprido, refere-se a sua primeira vinda.  
 
Quando Jesus esteve aqui na sua primeira vinda, ele apregoou o ano aceitável do Senhor, foi quando Ele veio para 
anunciar as Boas Novas da Salvação, o Evangelho, e para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa 
justificação. (Rm4: 25; Rm8: 33-34) 
 
Porém, ao lermos até o final do verso 17 em Isaías 61, o que vemos? 
 

 17  A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; 

 
Quando será “o dia da vingança do nosso Deus”? Na sua segunda vinda, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens para 
arrebatar os santos, então naquele mesmo dia terá início a vingança do nosso Deus, o tempo da Ira de Deus, o Dia do 
Senhor.  

Portanto, num único versículo, em Isaías 61:17 encontramos dois eventos muito distintos, e separados um do outro 
por pelo menos 2 mil anos que retratam a primeira e a segunda vinda de Jesus.  

Por esta razão, quando Jesus leu este texto do profeta Isaías e disse que aquilo que havia acabado de ler estava se 
cumprindo naquele dia, ele parou na metade do verso 17 e não leu a outra metade, já que esta última parte ainda não 
estava se cumprindo, mas se cumprirá na sua segunda vinda. O mesmo ocorre em Daniel 12:2. 

2 
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros para vergonha e 
desprezo eterno. 

 

Conforme vimos, Apocalipse capítulo 12 nos apresenta basicamente dois grupos de pessoas:  

( 1 ) A “Mulher”: representando Israel (Ap.12:1-5)  

( 2 ) e a sua descendência: “os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.” (Ap.12:17) 

Jesus, certa vez, disse que Ele é a videira verdadeira. João 15.1: 

1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 

 

– A parte de Israel que permanece na videira são os que crêem ( 1 ),*ou os que crerão.* [Rm8:29; Rm11:24-28; João 8:31.] 

– Os que foram enxertados na videira são os que passam a ser descendência de Abraão por adoção, pela fé ( 2 ).   
[Romanos 8:15 e 23; Gl.3:28,29; Gl.4:5; Ef.1:5-7; Jo.1:11-13; Rm.11] = “os descendentes da mulher” [Ap.12:17] 

De modo que todos nós somos Israel, todos aqueles que crêem no nome do SENHOR Jesus Cristo: uns são ramos 

naturais da oliveira cultivada, outros são ramos da videira silvestre que foram enxertados. (Rm 10:12) 

O corpo da videira, todavia, é um só, e a cabeça do corpo é Jesus Cristo. (João 15:1-7; Ef.2:13-18; Ef3:6; Rm11:11-32; Rm12:5; 1Co10:17) 

Ef.3:6 A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho; 

 

Estes são, portanto, os dois grupos de pessoas que encontramos no Livro de Apocalipse, capítulo 12. 



Este texto profético nos conta que a “Mulher”, Israel, fugirá para o deserto onde será protegida e sustentada por 1.260 

dias. (v. 6 e 14) 

O restante da sua descendência, o remanescente da sua semente, conforme o próprio texto diz, os que guardam os 

mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo,  passarão a ser perseguidos pelo dragão, Satanás, a antiga 

serpente, conforme lemos em Apocalipse 12:17; 13:7,10 e 14:12-13. Será um tempo para nós, cristãos, darmos 

testemunho e provarmos a nossa fé. 

Então, o que Apocalipse 12 está dizendo é que a Mulher – Israel – será poupada, estará protegida por 1.260 dias num 

lugar preparado por Deus, fora do alcance do dragão, Satanás e, portanto, não sofrerá o período da Grande 

Tribulação. 

A sua descendência, por sua vez, os que crêem no nome do SENHOR Jesus, serão perseguidos e passarão pelo período 

da Grande Tribulação. 

A estas alturas, você deve estar se perguntando: “Como assim?” 

Bem, acontece que a grande tribulação terá duração de 70 dias, conforme vimos no estudo denominado “Apoc. 6 x Mt 

24”. Jesus disse que se estes dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria (Mt.24:22). Logo após estes 70 

dias de perseguição extrema nós, os cristãos, seremos arrebatados, conforme lemos em Mateus 24:29 a 31.  

A Mulher, todavia, que estará protegida num local preparado por Deus por um período de 1.260 dias (a mesma 

extensão de tempo em que o anticristo estará no poder, cf. Ap.13:4-5), não passará pela tribulação, mas também não 

será arrebatada com a igreja, já que a igreja será arrebatada 70 dias após o início da grande tribulação.  

A Mulher não passará nem pela grande tribulação, e nem pelo período da Ira de Deus, que terá início logo após o 

arrebatamento. Ela ficará na terra durante todo este tempo até o final do período de sete anos, chamado de 

septuagésima semana de Daniel, ou seja, os últimos 1.290 dias. (Dn12:11) Confira as ilustrações ao final deste estudo. 

Vamos conferir mais uma vez aquele texto em Daniel 12:1 que lemos anteriormente: 

1 
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um 
tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o 
teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. (Daniel 12:1) 

 

Sabemos que após o tempo da ira de Deus, após a Batalha do Armagedom, terá início um período de mil anos em que 

Jesus Cristo governará a Terra juntamente com os santos, os que foram arrebatados, bem como os que fizerem parte 

da primeira ressurreição. Este período retratado em Apocalipse capítulo 20 é chamado de Milênio.  

Primeira ressurreição – Confira aqui em 1 Tessalonicenses 4.14-17 e em Apocalipse 20.5-6: 

14 
Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a 
trazer com ele 

15 
Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não 
precederemos os que dormem. 

16 
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que 
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

17 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor 
nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 

 

Apocalipse 20:5-6 diz: 

5 Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 

6 
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda 
morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. 



Ao lermos todos estes textos das Escrituras neste estudo que fizemos até o presente momento, parece provável que 

Israel não só permanecerá aqui durante a septuagésima semana de Daniel, como também povoará a terra durante 

este período de mil anos e será governada por Jesus Cristo em pessoa, juntamente com todos os seus santos. (Ap.20:6) 

Confira também Gênesis 35:11 

Talvez a pergunta inicial tenha sido: por que os cristãos serão perseguidos, enquanto Israel permanecerá em 

segurança fora do alcance de Satanás e do anticristo? 

A resposta é simples, será neste período de grande perseguição em toda parte que o povo de Deus dará o seu maior 

testemunho para humanidade, testemunhando com a própria vida a sua fidelidade e confiança em Jesus Cristo, nosso 

SENHOR e Salvador. E o Evangelho será pregado em todo o mundo, até os confins da terra, conforme está escrito em 

Mt. 24.14: 

14 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 

 

Portanto, talvez a pergunta a mais intrigante seja: por que Israel não seria arrebatada com os cristãos?  

Talvez porque sua conversão, enquanto nação, se dará apenas no último momento, muitos se converterão somente 

depois de terem visto e ouvido as duas testemunhas enviadas pelo SENHOR, e que realizarão grandes sinais através do 

poder que receberão de Deus (Ap.11). Elas pregarão Jesus, o Messias, e profetizarão durante 1.260 dias no templo em 

Jerusalém, confira o estudo denominado: “Quem São as Duas Testemunhas”.  

Nesse estudo, verificamos que elas estarão atuando durante a primeira metade da septuagésima semana de Daniel, 

ou seja, na primeira metade deste período de sete anos, antes da “Abominação da Desolação”, citada por Daniel em 

Dn 9:24-27, Dn 11:31, Dn 12:11 e por Jesus em Mt.24:15 e Mc13:14 

Ao que tudo indica, lendo as Escrituras, será durante o milênio que Deus cumprirá sua promessa quanto à salvação de 

Israel. Confira ainda Romanos 11, o capítulo inteiro. Vamos citar apenas um pequeno trecho aqui. 

Romanos 11.24-31: 

24 
Porque, se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira 
boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? 

25 
Porque eu não quero irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, 
que endurecimento ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. 

26 E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador, e desviará de Jacó as impiedades. (Is. 59:20) 

27 E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. 

28 
Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós; mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos 
patriarcas. 

29 Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento* (são irrevogáveis*) 

30 
Porque assim como vós também em tempos passados não críeis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia 
pela desobediência deles, 

31 
assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar 
misericórdia. 

 

Para finalizar este estudo, vamos conferir um último ponto muito interessante que se evidencia em duas das sete 

cartas de Jesus enviadas às igrejas em Apocalipse capítulos 2 e 3, e que pode estar diretamente relacionado aos dois 

grupos de pessoas que aparecem aqui, em Apocalipse capítulo 12 (os “ramos naturais” e os “ramos enxertados”). 

Nota: Nos nossos estudos apresentados nesta série, nós não coadunamos com a doutrina que defende que as sete 

igrejas de Apocalipse representam sete períodos sucessivos da História da Igreja. Essa interpretação é conhecida como 

“As Sete Eras da Igreja” e é geralmente adotada pelos quem defendem a doutrina Dispensacionalista. 



Conforme apresentamos no estudo denominado “As Sete Cartas às Sete Igrejas”, as igrejas e o conteúdo de suas 

cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a História da Igreja, ou seja, não descrevem um 

período especifico, mas realidades que sempre estiveram presentes ao longo da história da igreja até os dias de hoje. 

Vale enfatizar, no entanto, que essas mensagens foram dadas a sete igrejas literais que existiram na Ásia Menor 

naquela época, cerca de dois mil anos atrás. Essas igrejas são informadas sobre coisas que estavam fazendo bem, e/ou 

coisas que elas estavam fazendo mal. E a razão pela qual nós termos essas mensagens no livro de Apocalipse é para 

fornecer exemplos para nós, para as igrejas de hoje.  (Cf. estudo complementar: “As Sete Cartas às Sete Igrejas”) 

Estas sete igrejas representam basicamente padrões de igrejas, e qualquer igreja hoje pode encontrar-se em uma 

situação semelhante às situações descritas naquelas igrejas, listadas em Apocalipse capítulos 2 e 3. Elas representam 

formas de conduta e de comportamento de pessoas que se reúnem em nome de Jesus Cristo em todas as épocas, em 

diferentes circunstâncias, lugares e contextos históricos e que podem passar por diferentes fases como aquelas 

descritas nas cartas às sete igrejas. Elas são, portanto, representações que se aplicam a qualquer igreja, em qualquer 

período histórico, desde aquele tempo até os tempos do fim. 

Portanto, as cartas que Jesus mandou João escrever estão direcionadas não só às igrejas daquela época, mas a todas 

as igrejas, em qualquer tempo, especialmente a nós, hoje, que estamos vivendo os últimos dias, e fazemos bem em 

dar ouvidos ao que Jesus está dizendo às igrejas, para que possamos estar atentos e preparados para glorioso dia da 

sua volta. 

Ao final de cada uma das sete cartas, Jesus reiteradamente conclui: 

 
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. (Ap. 2:7, Ap.2:11, Ap.2:17, Ap.2:29, Ap.3:6, Ap. 3:13, Ap. 3:22) 

 

Portanto, se temos ouvidos, fazemos bem ouvir o que Jesus está nos dizendo, a todos nós que somos de Cristo e 

fazemos parte de uma igreja do nosso tempo, em nossa localidade. Jesus está falando conosco através destas cartas. 

Estas cartas contêm princípios, advertências e orientações muito importantes aos quais devemos estar atentos, além 

de muitas promessas para aqueles que vencerem. (Ap. 2:7; 2:11, 2:17, 2:26-28, 3:5, 3:12, 3:21) 

E quem são os que vencem? Vamos conferir em 1 João 5:4-5: 

4 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 

5 Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 

 

Há, ainda, um terceiro aspecto a ser considerado em relação às sete cartas às sete igrejas. Pois, além de terem sido 
igrejas literais e representarem padrões de conduta que se aplicam às igrejas em todas as épocas, algumas destas 
cartas contêm ainda uma abordagem profética.  

Ou seja, algumas destas cartas trazem revelações proféticas que dizem respeito às igrejas literais daquele tempo e, 

portanto, em parte já se cumpriram. Todavia, estas profecias também dizem respeito a acontecimentos futuros e que 

terão cumprimento nos últimos dias. Em outras palavras, algumas destas profecias que se cumpriram naquele tempo 

eram apenas pré-figurações de acontecimentos futuros e que ainda estão por se cumprir.  

Sob este aspecto profético, vamos analisar duas dentre as sete cartas de Jesus às igrejas em Apocalipse capítulos 2 e 3, 

e verificar se existe alguma relação entre elas e os dois grupos de pessoas que identificamos aqui neste estudo de 

Apocalipse, capítulo 12. 

Estas duas cartas que vamos analisar apresentam algumas características em comum, porém os desfechos que elas 

trazem para cada uma das igrejas às quais foram enviadas são diametralmente opostos, ou seja, elas recebem 

mensagens proféticas bem diferentes, conforme veremos. São elas a carta para a igreja que se encontrava em Esmirna 

(Ap. 2:8-11), e a carta para a igreja que se encontrava em Filadélfia (Ap. 3:7-13). 



Quando lemos as sete cartas em Apocalipse capítulos 2 e 3, uma das características que logo chama a atenção é que 

todas elas seguem um mesmo padrão de exposição, ou seja, elas basicamente têm um mesmo formato, uma mesma 

seqüencia de elementos que compõem a apresentação de cada uma delas. 

 Em todas elas, Jesus começa se identificado e apresenta vários de seus atributos, porém em cada carta ele se 

apresenta de uma forma única, específica para àquela igreja. Na seqüência, Jesus diz a cada uma delas: “Conheço as 

tuas obras” e passa então a elencar qualidades, dificuldades, problemas e faltas de cada umas das sete igrejas, seguido 

de advertências e orientações. Por fim, Jesus faz promessas a cada uma delas e encerra todas com a mesma afirmação 

final: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas” 

Agora, o que logo chama a atenção também é que, dentre todas as sete igrejas, há apenas duas para as quais Jesus 

não faz nenhuma advertência, nenhuma exortação, não aponta nenhuma falta ou erro de conduta. Ao escrever para 

duas dessas igrejas, Esmirna e Filadélfia, Jesus não faz nenhuma crítica.  

Será então que estas duas igrejas eram perfeitas?  Será que os seus membros eram perfeitos, ou os seus pastores e 

líderes? É mais que certo que estas duas igrejas, tanto enquanto unidade congregacional, como enquanto pessoas 

individuais que se reuniam tivessem muitos defeitos, já que todos nós somos pecadores e falhos. A Palavra de Deus 

claramente afirma isto, conforme lemos em Romanos 3.8-9: 

8 
Então o quê? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que, tanto 
judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado, 

9 como está escrito: Não há um justo, nem um sequer.  (Sl 14.1-3; Sl 53.1-3; Ec 7.20)  

 

Ou será que elas tinham algum atributo em comum e que as diferenciava de todas as demais, o qual era suficiente 
para que Jesus não lhes apontasse nenhum defeito?  

Vamos então ler as duas cartas e verificar o que mais elas tinham em comum, além do fato de Jesus não ter-lhes 
apontando nenhuma falta. 

Na carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:8 a 11 lemos: 

8 E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto, e está vivo: 

9a Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza (mas tu és rico),  

9b e eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. 

10a 
Não temas estas coisas que tu sofrerás; eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais 

tentados; e tereis tribulação por dez dias.  

10b Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. 

11b Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte.  

11a Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: (King James) 

 

Na carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:7 a 13 lemos: 

7 
E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro; aquele que tem a 

chave de Davi; que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre: 

8a Eu conheço as tuas obras; eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la; 

8b porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. 

9 
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser Judeus e não o são, mas mentem; eis que eu farei 

com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. 

10 
Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre 

todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. 

11 Eis que em breve eu venho; retém firme o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. 



12 
Aquele que vencer eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não mais sairá de lá, e eu escreverei sobre 
ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu 
Deus; e eu escreverei sobre ele o meu novo nome.   

13 Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. (King James) 

 

Vamos analisar por partes e conferir as semelhanças e as diferenças. Inicialmente, conforme Jesus fez em todas as sete 
cartas, ele começa se apresentando de uma forma única e particular, diferente para cada uma das igrejas, e isto 
também é o que vemos aqui, logo no início destas cartas. Vamos analisar sua maneira de se apresentar a estas duas 
igrejas mais adiante. 
 
O que vem a seguir?  
 
Jesus diz: “Eu conheço as tuas obras” e passa então a citá-las. Vamos conferir lado a lado o que Jesus diz sobre isto a 
estas duas igrejas. 
 
“Eu conheço as tuas obras...” 

Versos: ESMIRNA FILADÉLFIA Versos: 

v.9a Enfrenta tribulação Tem pouca/pequena força v.8 

v.9a pobreza Tem guardado a Palavra de Cristo v.8 

v.9a (mas tu és rico) [rico espiritualmente: têm fé sincera 
e verdadeira] 

Não negou o nome de Jesus v.8 

v.9b Sofre perseguição da sinagoga de Satanás Sofre perseguição da sinagoga de Satanás v.9 

“tu guardaste a palavra da minha paciência” v.10 

 

 Qual é a obra que Jesus requer de nós? Vamos conferir o que o próprio SENHOR Jesus nos diz, em João 6.27 a 29: 
 

27 
Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do 
homem vos dará; porque a este o Pai, Deus, o selou. 

28 Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de Deus? 

29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou. 

 

Muitas igrejas têm trabalhado arduamente, como vimos, por exemplo, na descritiva de Jesus a respeito da igreja de 

Éfeso, todavia, apesar de todas as boas obras que Jesus reconhece em sua primeira carta à igreja em Éfeso, Ele diz em 

Apocalipse 2, verso 4: 

 

4 Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 

 

Diante disto, qual é a orientação dada por Jesus para a igreja em Éfeso? Vamos ver no verso seguinte: 
 

5 Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; (...) 

 

Jesus esta dizendo a igreja em Éfeso que deixaram o primeiro amor e, portanto, que se arrependam e pratiquem as 
primeiras obras. 
 
O primeiro amor é aquele “de quem trabalha pela comida que permanece para a vida eterna”, (Jo 6:27) que provê e 

alimenta a fé daqueles que estão sendo salvos. Quem assim procede demonstra seu amor por Jesus e sua obra na cruz. 

Esta é a principal obra que Jesus requer. É, pois, a única “obra” que conduz à vida eterna: a fé.  Crer e viver pela fé. 

 

Viver pela fé e para a fé em Cristo Jesus. Ganhar vidas para Cristo, e sustentar estas vidas em Cristo. Como? Pela fé. 

Como produzir fé? Através do estudo e da pregação da Palavra de Deus. (Romanos 10:13-15) 

 
Por esta razão: 
 

29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou. (João 6:29) 

 



Fé que persiste em meio à tribulação, à pobreza, à perseguição e ao desprezo, até mesmo o desprezo e perseguição de 

irmãos, dos próprios concidadãos, esta é a fé verdadeira, esta é a fé que agrada a Deus, pois é por meio da fé que 

somos salvos, e não por obras. Toda fé será provada, assim como o ouro é provado no fogo. Se a fé for insípida, ela se 

desvanecerá diante das dificuldades da vida. (Confira a parábola da semente em Marcos 4:3-23). 

A Palavra de Deus é clara quando diz: 
 

6 
Porém, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele 
existe, e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. (Hebreus 11:6) 

 

Por mais obras que uma igreja apresente, por maior que seja a sua dedicação e comprometimento com a comunidade, 

se não estiver alimentando e desenvolvendo a fé n’Aquele que Deus enviou, suas obras serão vãs.  

 

Por esta razão, lemos em Mateus 7.22-23 a seguinte afirmação de Jesus: 

 

22 
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não 
expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 

23 E então lhes declararei: Eu nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniqüidade. 

 

Observe bem, Jesus diz: “Eu nunca vos conheci”, Ele não diz, eu os conhecia antes, mas agora não os conheço mais. 
Ou, eu conheci suas obras, mas agora não as reconheço mais.  
 
Sabe por quê? Porque nós não seremos justificados por meio das obras, nossas obras são para Deus como trapos de 
imundícia. Confira em Isaías 64.6: 
 

6 
Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos; e todos 
nós iremos murchar como uma folha. E nossas iniqüidades, como o vento, nos têm arrastado. 

 
 

Conforme lemos em Efésios 2:9 e Romanos 3:20, nenhum de nós será salvo por meio de obras.  
 

8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de nós; é dom de Deus. 

9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.  (Efésios 2:9) 

 
 

20 
Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do 
pecado. 

21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas; 

22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem; porque não há diferença. 

23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; 

24 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. (Romanos 3:20-24) 

 
Quanto àquelas igrejas que prometem toda sorte de bênçãos para esta vida, mas não ensinam a Palavra que alimenta 
para a Vida Eterna, estas nem mesmo convém citar aqui. Nem tampouco aquelas que pregam boas obras para a 
salvação, porque até as religiões falsas e seitas pagãs praticam boas obras, e até mesmo os que se dizem ateus 
também sabem praticar boas obras. (Cf. Lucas 17:5-10).  Longe de nós apresentarmos diante do SENHOR as nossas obras para salvação! 
 
Por outro lado, há igrejas que estão continuamente servindo um alimento ralo e sem consistência, um alimento tão 

fraco, que não é capaz de sustentar a fé na hora da provação. Uma pregação muitas vezes poética, bonita de se ouvir, 

mas que não provê conhecimento consistente, amplo e profundo na Palavra de Deus para alimentar uma fé sincera e 

verdadeira, capaz de enfrentar dificuldades e se manter firme diante das tribulações e adversidades da vida, e que 

conduz para a vida eterna. São pregações cheias de apelos emocionais, com muitos discursos bonitos, mas pouco 

conteúdo bíblico. 



Assim como o corpo necessita de alimento sólido e consistente para se manter saudável e ativo nesta vida, também o 

espírito do homem necessita de alimento espiritual profundo e consistente da Palavra de Deus para se manter 

espiritualmente saudável e ativo na fé. (Oséias 4:6) 

 

Decerto que a Palavra de Deus também contém poesia, mas provê muito mais do que isto para aqueles que dela se 

alimentam. A Palavra de Deus traz conhecimento e sabedoria para alimentar uma fé sólida e verdadeira que nos 

direciona ao seu objetivo final: a salvação de nossas almas. O objetivo da nossa fé não é a solução dos nossos 

problemas nesta vida. (Mt. 6:31-33) 

 

Confira em 1 Pedro 1:5 a 9. Leia atentamente o que diz no final, no verso 9, qual é o fim da nossa fé: 

 

5 
(...) estais guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no 
último tempo, 

6 
na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por 
causa das muitas tentações, 

7 
para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com 
fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória, na aparição de Jesus Cristo; 

8 
ao qual, não o havendo visto, amais; em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais 
com gozo inenarrável e pleno de glória. 

9 Recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. 

 
Este é o fim da nossa fé, o objetivo final da nossa fé: a salvação das nossas almas. 
 
Nem tampouco é objetivo da fé praticar boas obras. Pois as obras são provenientes da fé, elas são resultado da fé. 
Pela fé recebemos o Espírito Santo, e é por meio d’Ele que realizaremos as obras de Deus, e não as nossas, aquelas 
que julgamos que devemos fazer pela nossa própria vontade. (Mt.6:1-4) 
 
Mas Deus é quem realiza as suas obras através de nós. E se assim procedermos, em tudo sendo guiados pelo Espírito 
Santo, já não é nosso o mérito das boas obras que realizamos, mas de Deus. (Cf. João 15:5b; Ef.2:10; Tito 3:8; João 5:17-19; João 7:16-

17) 

 
Este é o trabalho que Deus requer da igreja, ganhar almas para Cristo, alimentar continuamente a fé dos que vão se 

salvando através da sua Palavra. E como podemos ter uma fé firme e inabalável se a Palavra não nos é pregada com 

zelo e profundidade? Se não nos dedicamos cada qual a buscar o conhecimento da Palavra de Deus? 

 

A Bíblia não é um amuleto para se ter em casa num local “secreto” ou “sagrado”, supostamente para guardar a casa e 

seus moradores, a Bíblia é para ser aberta e lida todos os dias debaixo de oração, cabalmente, de Gênesis a 

Apocalipse. 

 

Infelizmente, o que vemos são muitas igrejas em que grande maioria de seus membros, mesmo estando ali há anos, 

tem pouco ou nenhum conhecimento da Palavra. No que está fundamenta a fé deles? O que será destes irmãos no dia 

da angústia, no dia da provação? Eles resistirão? Até onde isto é responsabilidade dos líderes e pastores da igreja? 

 

 
Paulo em Atos 20:28 recomenda aos presbíteros da igreja de Éfeso: 
 

28 
Tenham cuidado, pois, de vós mesmos, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, 
para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. 

 

17 Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. (Romanos 10:17) 

 

O alimento da fé é a Palavra de Deus, por meio da qual a nossa fé cresce, se desenvolve, e se fortalece. 

 



Em Lucas 18:8 Jesus disse: 
 

8 (...). Quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? 

 
Esta pergunta que Jesus deixa no ar deveria, no mínimo, nos deixar alerta. Deveria nos fazer refletir muito sobre nós 
mesmos e a nossa fé, e buscar cada dia mais fortalecê-la através da leitura da sua Palavra, e de um relacionamento 
contínuo e profundo com o SENHOR através da oração. 
 

Vamos voltar às duas igrejas que estamos analisando, Esmirna e Filadélfia, será que havia falta de fé em alguma delas?  

Será que em meio às provações elas renunciaram a sua fé? Vamos agora retomar os textos das duas cartas a essas 

igrejas e rever à luz do que foi exposto. 

 

Inicialmente, em sua apresentação à igreja em Esmirna, Jesus se anuncia como aquele que é o primeiro e o último, que 

foi morto e reviveu. Ou seja, é o cumprimento da profecia consolidada e registrada no Novo Testamento (NT). Nesta 

carta, a esta igreja, Jesus é o Cristo do NT, “que foi morto e reviveu”. 

 

Em outras palavras, é neste tempo que Jesus passa a ser anunciado a todas as pessoas sem distinção, pessoas 

contemporâneas do tempo em que ele viveu, anunciou as boas novas, morreu, foi sepultado, e ressuscitou. Ele é 

anunciado a todos, não só aos judeus, mas também aos gentios. 

 

As palavras que Jesus usa para se apresentar a esta igreja contém uma linguagem que até mesmo os gentios podiam 

compreender muito bem, pois toda a obra de Jesus Cristo anunciada pelos profetas havia recém se cumprido, e eles 

eram testemunhas de todas estas coisas. Jesus está se identificando aqui para uma igreja de pessoas que podia 

compreender perfeitamente quem é aquele que “foi morto e reviveu”. Ou seja, Jesus está se identificando numa 

linguagem também acessível aos gentios. 

 

Já em sua apresentação à igreja em Filadélfia, Jesus se anuncia como aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a 

chave de Davi.  Esta é uma linguagem com a qual apenas os judeus estavam familiarizados. Ele “é o que é santo e 

verdadeiro”, Ele é o messias que havia de vir, o anunciado pelos profetas, da linhagem de Davi, e é aquele que tem a 

chave para o Reino Eterno, “o que abre, e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre.” Jesus é aquele que tem o poder de 

abrir ou fechar o acesso ao Reino de Deus (simbolizado aqui como o reino de Davi), por isso a expressão chave de Davi. 

Nesta carta, para esta igreja, Jesus é o Cristo do AT, “o que tem a chave de Davi”.   

 
Encontramos no Antigo Testamento (AT), em Isaías 22:22, uma referência sobre a “chave de Davi”, confira: 

 

22 
E a chave da casa de Davi eu a farei repousar sobre os ombros dele. Então ele abrirá e ninguém fechará e ele 

fechará e ninguém abrirá. (King James)  

 
De quem o profeta estava falando? De Jesus Cristo. Jesus é o único por meio de quem temos acesso ao Reino Eterno. 
(Cf. Atos 4:12; João 14:6; 1 Timóteo 2:5) 
 
Os judeus conheciam bem a lei e os profetas (Rm 3:21-22; João 5:39), eles esperavam o Messias, vindo da linhagem de 
Davi, conforme profetizado, por exemplo, em 2Samuel 7: 12-17 pelo profeta Natã a Davi. Confira: 
 

12   
Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a 
tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. 

13 Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. 

14 
Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho; e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com 
açoites de filhos de homens. 

15 Mas a minha benignidade não se apartará dele; como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. 

 
Deus não revogou a sua promessa a Israel, ainda que sofra as conseqüências da sua desobediência e incredulidade. (v.14,15) 
 Na seqüência deste texto, lemos:  



16 Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu trono será firme para sempre. 

17 Conforme a todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. (2Sm 7:12-17) 

 
Conforme vimos anteriormente, em Romanos 11:26-29, “os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento”, confira: 

 

26 E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador, e desviará de Jacó as impiedades. 

27 E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. 

28 
Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós; mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos 
patriarcas. 

29 Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento* (são irrevogáveis*) 

 
Vimos, portanto, que Jesus se apresenta de modo singular a cada igreja, para a igreja de Esmirna Ele é “o primeiro e o 
último, o que estava morto, e está vivo” (Ap. 2:8) 

 
Para a igreja de Filadélfia Ele é “o que é santo, o que é verdadeiro; aquele que tem a chave de Davi;” (Ap. 3:7) 
 
Certa vez, quando estava pregando, em João 5:39, Jesus disse: 
 

39 Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam; 

 
Para quem Jesus está dizendo estas palavras? Para os judeus, Ele estava falando aos judeus, eram eles que estavam 
familiarizados com as Escrituras. Assim também, na sua carta para a igreja de Filadélfia, Jesus se identifica numa 
linguagem com a qual os seus destinatários estavam familiarizados. 
 
Portanto, há um forte indício aqui de que a Carta escrita para Esmirna era para os gentios que se converteram, 
enquanto que a Carta para Filadélfia era para os judeus que se converteram.   
 
Esta é a primeira característica que se apresenta nestas duas cartas que estamos analisando, a maneira como Jesus se 
apresenta para cada uma delas. 
 
A segunda característica, conforme citamos anteriormente, é o fato de Jesus não apontar nenhuma falta a estas duas 
igrejas: somente as cartas às igrejas Esmirna e Filadélfia têm esta característica. Mais adiante retomaremos isto. 
 
A terceira característica em comum é que, em ambas as cartas, Jesus cita a sinagoga de Satanás. Em nenhuma outra 
carta lemos Jesus usar esta terminologia. A sinagoga de Satanás está relacionada à perseguição implacável que 
sofreram os cristãos da igreja primitiva, tanto judeus quanto gentios convertidos. 
 
Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, os que eram chamados de “o Caminho” eram todos aqueles que se convertiam a 

Jesus Cristo no início da igreja primitiva, tanto judeus quanto gentios, indistintamente. E estes, por sua vez, foram 

perseguidos, presos, e muitos foram até mortos por causa da sua fé em Jesus, por crerem que ele era o Messias.  

 

Atos 
18:28 

Porque com grande veemência, [Apolo] convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus 
era o Cristo.  

 
Esta perseguição implacável tinha origem principalmente da parte dos judeus que não creram, especialmente por 

parte dos líderes das sinagogas que atiçavam o povo contra todos os que se convertiam. Todos, indistintamente, que 

creram na mensagem de que Jesus é o Cristo eram arrastados para fora das sinagogas, açoitados, apedrejados e, 

muitas das vezes, entregues às autoridades romanas exigindo-se que fossem punidos. Em Atos 21:30-32 lemos: 

 

30  
Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo; e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, 
e imediatamente foram fechadas as portas. 

31  
Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava 
amotinada. 

 32  
Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os 
soldados, cessaram de espancar Paulo. 



Em Atos 14:1 e 2, lemos: 
 

1  
E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande 
multidão, não só de judeus, mas de gregos. 

2 Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram, contra os irmãos, os ânimos dos gentios. 

 
 
Neste mesmo capítulo, nos versos 21 e 22 lemos: 
 

21 
E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e 
Antioquia, 

22 
Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos 
importa entrar no reino de Deus. 

 
É por meio das tribulações que a fé em Jesus Cristo é confirmada. “(...) no mundo tereis tribulações”, é o que Jesus nos 
diz em João 16:33.  
 

Ao citar a sinagoga de Satanás nas cartas às igrejas em Esmirna e em Filadélfia, Jesus está se referindo à perseguição 

que estas igrejas estavam sofrendo por parte dos judeus não convertidos, especialmente por parte dos líderes 

religiosos do judaísmo. 

 

E como estas igrejas reagiram perante a perseguição que sofreram? Será que abandonaram a fé em Cristo, 
abandonaram a igreja, renunciaram a tão grande salvação que Jesus prometeu a todas as igrejas que vencerem? 
Vamos conferir mais uma vez: 
 
Na carta à igreja em Esmirna, Jesus diz: 
 

9a Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza (mas tu és rico),  

9b e eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. (Ap.2:9) 

 
Ao que tudo indica a igreja em Esmirna, mesmo diante da tribulação, da pobreza, da perseguição por parte da 
sinagoga de Satanás permanece fiel. Jesus diz: “(mas tu és rico)”. De que riqueza Jesus está se referindo?  
 
Riqueza daqueles que ajuntam para a Vida Eterna, e não para esta vida passageira (Mt. 6:19-20). É aquela riqueza que 
juntamos por meio da nossa fé, crendo que nosso Deus e Pai tudo vê e é galardeador dos que o buscam, e n’Ele 
descansam, e que crêem na sua Palavra. É desta riqueza que Jesus está falando: da fé!   
 
Fé que não desvanece diante das dificuldades da vida, nem das doenças, nem da pobreza, nem de perseguições, e nem 
mesmo diante da morte, mas que coloca sua confiança e dependência inteiramente no SENHOR Jesus, no seu amor e 
nas suas promessas. 
 
A mesma fé que justificou Abraão.  Confira Romanos 4.3: 
 

3 Que diz a Escritura? "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça". (Cf. Gênesis 15:6) 

 
Abraão certamente não era perfeito, ele era pecador como todos nós somos e como as Escrituras testificam que 
somos. E assim como ele, nenhum de nós será justificado por meio de obras, mas tão somente pela fé. Por esta razão 
Jesus não aponta nenhuma falta a esta igreja, não faz nenhuma advertência, nenhuma exortação.  
 
E qual é a orientação que Jesus dá a igreja em Esmirna?  
 

10 
Não temas estas coisas que tu sofrerás; eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; 
e tereis tribulação por dez dias. Sê fiel até a morte, (...) 

 
Jesus está dizendo que eles sofrerão perseguição, prisão, tribulação, mas que devem perseverar até a morte. Jesus 
está falando com pessoas que têm fé, fé que é capaz de perseverar até diante da ameaça de morte.   



Antes de conferirmos a promessa que Jesus faz a esta igreja, vamos analisar o que Jesus disse a outra igreja: Filadélfia. 
 
Na carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:8-9 lemos: 

8 
Eu conheço as tuas obras; eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la; 
porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. 

9 
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser Judeus e não o são, mas mentem; eis que eu farei 
com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. 

 
Ao citar a sinagoga de Satanás na carta destinada à igreja em Filadélfia, vemos que esta igreja também sofreu 
perseguição implacável por parte dos líderes religiosos incrédulos, a ponto de Jesus chamá-los de “sinagoga de 
Satanás”. Será que Jesus foi muito drástico ao usar uma expressão tão forte? 
 
Jesus diz ainda na carta: “que dizem ser Judeus e não o são”. Será que eles não eram judeus? O que Jesus está dizendo 

com isto? Quem é que se diz judeu e freqüenta uma sinagoga?  

 

A única religião no mundo que tem sinagogas é o judaísmo. Quem são os seguidores do judaísmo e freqüentam uma 

sinagoga? Na sua maioria, sabemos que são judeus. Porém, os judeus seguidores do judaísmo negam que Jesus é o 

CRISTO.  

 

O que as Escrituras dizem sobre todo aquele que nega que Jesus é o Cristo? Em João 2:22-23 lemos: 

 

22 
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o 
Filho. 

23 Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 

 
Como vimos anteriormente neste estudo, nem todos que se dizem judeus são realmente judeus. Vamos conferir mais 
uma vez o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, em Romanos 2:28-29: 
 

28 Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. 

29 
Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra; cujo louvor não 
provém dos homens, mas de Deus. 

 
 Portanto, Jesus, ao citar a sinagoga de Satanás e afirmar que “dizem ser Judeus e não o são, mas mentem” está se 
referindo aos judeus incrédulos, todos os judeus que negam que Jesus é o Cristo. 
 
Em João 8:33, os judeus disseram a Jesus: 
 

33 Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém; como dizes tu: Sereis livres? 

 
E, após argumentarem com Jesus nos versos seguintes deste mesmo capítulo, em João 8:44 Jesus lhes respondeu: 
 

44 
Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não 
se firmou na verdade, porque não há verdade nele. (...) 

 
Fica claro, portanto, a quem Jesus está se referindo ao usar a expressão “sinagoga de Satanás,” nas cartas escritas às 
igrejas em Esmirna e Filadélfia. 
 
Por outro lado, muitos judeus já se converteram a Jesus Cristo ao longo da história, desde a época em que Jesus lhes 
falava frente a frente até os dias de hoje. Vamos conferir, neste mesmo capítulo, em João 8:30-31: 
 

30 Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. 

31 
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis 
meus discípulos; 



Deus haverá de circuncidar o coração de Israel enquanto nação, conforme a sua promessa em Deuteronômio 30:6, 
bem como em muitas outras partes das Escrituras. Confira: 
 

6 
E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus 
com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas. 

 
O Senhor circuncidará o coração de Israel e de “sua descendência”: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o 
testemunho de Jesus Cristo. (Cf. Ap.12:17; Gl.3:16) 
 
Vamos voltar a análise destas duas igrejas.  Conforme acabamos de ver, a igreja de Filadélfia também sofre 
perseguição da Sinagoga de Satanás.  E o que Jesus diz sobre eles? 
 

8 
Eu conheço as tuas obras; eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la; 
porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. 

9 
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser Judeus e não o são, mas mentem; eis que eu farei 
com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. 

 
Jesus está dizendo que eles têm pouca força, mas têm guardado a sua palavra e não negaram o seu nome, mesmo 

diante da perseguição da sinagoga de Satanás. Jesus diz ainda que àqueles que se dizem judeus, mas não o são, irão 

reconhecer que estavam errados, e que aqueles a quem eles chamaram de blasfemadores são amados do SENHOR 

Jesus, o Messias que eles foram incapazes de reconhecer, ainda que as Escrituras testificassem amplamente a seu 

respeito: o Cristo que havia de vir. 

 

Estes que se dizem judeus e não o são, um dia reconhecerão que são eles próprios os que blasfemaram contra os seus 

irmãos, contra aqueles que são os verdadeiros judeus, pois que estes últimos creram no nome do SENHOR Jesus.  

 

Vimos, portanto, que ambas as igrejas, Esmirna e Filadélfia, sofrem perseguição da Sinagoga de Satanás, e que ambas 

permanecem fiéis. Isto nos leva à segunda característica em comum que identificamos nestas duas igrejas: a fé.  

 

Este é o atributo que ambas as igrejas analisadas têm em comum, a sua fé. A fé que resiste às tribulações e à 

perseguição, esta fé lhes é imputada como justiça. Assim sendo, em suas cartas à Esmirna e Filadélfia, Jesus não faz 

nenhuma advertência ou exortação. São as duas únicas cartas para as quais Jesus não aponta nenhuma falta. 

 

Porém, na carta à igreja em Filadélfia, lemos que, além da fé (“tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu 

nome”), esta igreja tem ainda a seu favor a promessa de Jesus: “eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e 

nenhum homem pode fechá-la” (v.8). Jesus está se referindo a salvação dos judeus enquanto nação, conforme Deus 

prometeu desde a antiguidade, como também pela fé em Jesus Cristo.  

 

Assim sendo, a salvação de Israel enquanto nação se cumprirá, não por causa da sua ascendência étnica, mas por causa da Palavra 

de Deus que é irrevogável, e por causa da fé daqueles que creram em Jesus, e daqueles que ainda virão a crer, enquanto nação. 

 

Rm 11:29 Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. 

 

Qual a orientação que Jesus dá a igreja de Filadélfia? 

 

11 Eis que em breve eu venho; retém firme o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. 

 
E qual é a orientação que Jesus deu a igreja em Esmirna? Vamos relembrar: 
 

10 Não temas estas coisas que tu sofrerás; (...). Sê fiel até a morte (...) 

 
 
Vamos ver agora as promessas que Jesus faz para estas duas igrejas. 



Para a igreja em Esmirna, Jesus promete a coroa da vida. Serão coroados com a Vida Eterna, esta é a promessa de 
Jesus para aqueles que tiverem fé mesmo diante da morte. A estes, Jesus promete que não sofrerão o dano da 
segunda morte. Confira em Apocalipse 2.10-11: 
 

10 (...). Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 

11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano da segunda morte. 

 
O que é a segunda morte? Vamos conferir na Bíblia, em Apocalipse 20:14-15: 
 

14 E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 

15 E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 

 
 
Portanto, Jesus está encorajando a igreja em Esmirna para que permaneçam firmes na fé.  Em Ap. 2, verso 10 Ele diz: 
 

10  Não temas estas coisas que tu sofrerás; 

 
Em Mateus 10:28 Jesus disse: 
 

28 
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no 
inferno a alma e o corpo.  

 
Sabemos que durante a Grande Tribulação, todos os que crêem em Jesus serão perseguidos e muitos serão mortos. 

Vamos conferir alguns textos em Apocalipse que nos falam sobre isto.  

 
Em Ap. 12:11 lemos: 

11 
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à 
morte. 

 
Em Apocalipse 13:7 lemos: 

7 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. 

 
Em Apocalipse 13:8 lemos: 

8 
E adoraram-na [a besta] todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida 
do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 

 
Em Ap.20:4 lemos: 

4 
(...); e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não 
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; (...). 

 
Em Ap. 13:10 lemos:  

10 
Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, à espada haverá de 
ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. 

 
Em Ap.14:12 lemos:  

12 Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 

 
Quem são “os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”? 
 
Vimos isto em Apocalipse, capítulo 12, no último versículo: 
 

17 
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os 
mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. 



Quem é o remanescente da semente da Mulher? O próprio versículo responde: ”os que guardam os mandamentos de 
Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.” 

 
Vemos claramente que há algo em comum entre “os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de 

Jesus Cristo” (Apocalipse 12) com a igreja em Esmirna (Apocalipse 2): 

 
- A perseguição do dragão, Satanás, na pessoa do anticristo (a besta). 
 
Vamos conferir a revelação profética que encontramos na carta à igreja em Esmirna. Jesus disse: 
 

10 
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais 
tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. (Ap.2:10) 

Esta é uma palavra profética de Jesus para a Igreja literal que existiu há dois mil anos atrás: Esmirna (Ap.2:10).  Porém, 

esta palavra profética também se aplica à igreja fiel a Jesus Cristo nos últimos dias, àqueles que guardam os 

mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo (Ap.12:17).  

 

17 
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os 
mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. 

 

A tribulação da igreja literal, Esmirna, conforme as palavras de Jesus em Ap.2:10, foi de 10 dias. Ao estudarmos o 

período da tribulação no estudo dirigido desta série, vimos que a grande tribulação terá duração de 70 dias. (10 dias 

para cada um dos sete anos da septuagésima semana de Daniel). Confira o estudo dirigido “Apoc. 6 x Mt 24”. 

 

Para encerrar, vamos conferir a palavra profética de Jesus para a outra igreja que analisamos: a igreja de Filadélfia. 
 

10 
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre 
todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 

 
Esta é uma palavra profética de Jesus para a Igreja literal que existiu há dois mil anos atrás: Filadélfia (Ap. 3:10).  

Porém, esta palavra profética também se aplica à Mulher, em Apocalipse 12:1-5 (Israel) que será protegida e 

sustentada por 1.260 dias num lugar preparado por Deus (Ap. 12:6 e Ap. 12:14). Confira: 

 

6 
E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil 
duzentos e sessenta dias. 

14 
E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é 
sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 

 

Além de estar em concordância com o que vimos em Daniel, capítulo 12, verso 1: 

1 
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um 
tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o 
teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 

 

 

Lembre-se: A salvação depende da nossa fé em Jesus Cristo. Seja fiel até a morte, e Jesus lhe dará a coroa da vida! 
 

 

O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos 34:22 
 

 
Confira as ilustrações e tabelas nas ultimas três páginas. 

 
Deus abençoe a todos! 

 
                                                   25/05/2018.................... – Emtosnriecgaefier 



 



 



RESUMO DOS CAPÍTULOS DO LIVRO DE APOCALIPSE: A REVELAÇÃO (Capítulos 6 a 22) 

CAP.6 CAP.7 CAP.8 CAP.9 CAP.10 CAP.11 
 

Jesus abre o Livro: 
 

Os primeiros Seis Selos 

   
   

 

 

 
 

Os 144.000 
e o 

Arrebatamento 

Juízo - Tempo 
da Ira 

 
O 7º SELO: 

 
 

Anuncia o início 
do Juízo:  

As 7 Trombetas 
 

Juízo: Tempo 
da Ira  

 
(Continuação) 

 
Intervalo na seqüência de 

eventos 
 

 
 

“Outro anjo” 

 
As Duas 

Testemunhas 
 

             
e 

 A Sétima 
Trombeta 

 
 

 
A SEPTUAGÉSIMA SEMANA DE DANIEL 

 

- Início das dores: 
 

1º - Anticristo 
2º - Guerras 
3º - Fomes 

     4º - Morte ¼    
  &           

* Duas Testemunhas 
(Cap. 11:1-13) 

 

 
 

 
Arrebatamento 
 
 

 
As primeiras  

quatro  
Trombetas da 

Ira de Deus 
 

               
  

 

 
A 5ª e a 6ª 

Trombeta da 
Ira de Deus 
Os 3 “ais”: 

 

 1º“ai” 

 (...) 

 
 
 

O Livrinho 
 
 

Prenúncio da 7ª 
Trombeta 

 
 
 

 
 

*As Duas 
Testemunhas 
Ap. 11:1-13 

O 2º “ai” é citado 
(ref.6ª trombeta) 

Ap. 11:14 

 
5º - A grande Tribulação 

 

A 7ª Trombeta 

 3º“ai” 
(Continuação na 
   seqüência de  
        eventos) 

Ap. 11:15-17 

6º - Dia do Senhor: 
Escurecimento do sol, 
lua e estrelas caindo 

                                                  ------------ --------------------------------------   

CAP.12 CAP.13 CAP.14 CAP.15 CAP.16 CAP.17 CAP.18 CAP.19 CAP.20 CAP.21 CAP.22 

 
A grande Tribulação 

 
(detalhadamente) 

 
Os 144.000 

e o 
Arrebatamento 

 
Juízo: Tempo 

da Ira  
 

Anúncio das 
 7 Taças 

 
(Continuação) 

 
Juízo: Tempo 

da Ira  

 
As sete 

taças da Ira 
de Deus são 
derramadas 

 
O Governo 

do 
anticristo 
e a falsa 
igreja: a 

prostituta 

 
O 

julgamento 
da 

“Babilônia” 
 

(Cf. Ap.14:8) 

 
Os santos 
comemo-

ram 
 

v. 1 a 10 
 

 
- O Milênio; 

 
- Gogue & 
Magogue 

(v.8); Ez 38,39 
 

- O Julga-
mento do 

Trono Branco; 
(...) 

 
A 

(Verda-
deira) 

Nova 
Era 

 
Fim da 
Antiga 
Ordem 

 

 
-Rio da 
água da 
vida e a 

árvore da 
vida 

 
-Fim da 

maldição 

 
 

 

 
Jesus vem 
com seus 
exércitos: 
v. 11 a 21 

 

 
         A SEPTUAGÉSIMA SEMANA DE DANIEL 

 

Milênio Novos Céus e Nova 
Terra 

 
1) A 

mulher 
no 

deserto 
 

 2) A 
persegui

ção à 
descend

ência 
da 

Mulher 

 
Os 

capítulos 
12 e 13 

narram os 
detalhes 
sobre a 
Batalha 

no Céu, o 
Tempo da 

Grande 
Tribulação 

e o 
Governo 

do 
anticristo 

 

 
Pregação do 
Evangelho 

 
e o 

 
Arrebatamento 

 
Os sete anjos 
vem com as 
sete últimas 

pragas 
 

“com elas se 
completa a ira 

de Deus.” 
(Ap.15.1)  

 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

 
 

“Está feito” 
(Ap. 16.17) 

  

 
Explicação 

sobre a 
falsa 

igreja: 
“Babilônia” 
e sobre o 
governo 

do 
anticristo 

 
(Cf. Ap.13) 

 
Narrativa 

da 
Destruição 

da 
“Babilônia” 

pelo 
governo do 
anticristo 

 

Ap.19: 
1 a 10 

- 
 Satanás é 

acorrentado 
por 1000 anos; 

 
- O Milênio; 

 
- Satanás é 

solto; 
 

- A Batalha 
Gogue & 
Magogue 

 
- Satanás é 

lançado no lago 
de fogo; 

 
- O Julgamento 

(...) 

 
Novos 
Céus e 
nova 
terra; 
 
A Nova 
Jerusa-
lém  
desce 
do céu 

 
Avisos e 

reco-
menda-

ções finais 
de Jesus 

 
Ap. 19:  
11 a 21 

 
- A Batalha 

do 
Armage-

dom 
(ver. Ap.16: 

12 a 14) 
 

- A besta e 
o falso 

profeta no 
lago de 

fogo 

“Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de 

Deus”. (Ap.15.1) = As Sete Taças da Ira    



RESUMO DOS PRIMEIROS 11 CAPÍTULOS DE APOCALIPSE 

CAP.1 CAP.2 CAP.3 CAP.4 CAP.5 CAP.6 CAP.7 CAP.8 CAP.9 CAP.10 CAP.11 
 

Introdução 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Preparação das 

Igrejas 
 
 
 

antes de revelar a 
Profecia 

 
 
 
 
 

 
Apresentação 

 
Deus-Pai na sala 

do Trono: 
 

O Autor da 
Profecia 

 
Descrição do 

local onde Deus 
governa. 

 

 
Apresentação 

 
Jesus, o único 

digno de 
abrir o Livro 

 
Deus-Pai tem 

o Livro nas 
mãos para 

entregá-lo ao 
Filho. 

 
 

 
Jesus abre o 

Livro: 
 

Os 
primeiros 
Seis Selos 

  
  

 

 
Os 144.000 

e o  
Arrebata-

mento 

 
Juízo - 

Tempo da 
Ira 

 
O 7º SELO: 

 
 

Anuncia o 
início do 

Juízo:  
 

As 7 
Trombetas  

 
Juízo: 

Tempo da 
Ira  

 
(Continuação) 

 
Intervalo na 

seqüência de 
eventos 

 

 
 

Aparece 
Outro anjo: 

 

 
As Duas 

Testemunhas 
atuarão no 

período: 
“início das 

dores” 
(antes da 
Grande 

Tribulação) 
 

 
a  7ª 

Trombeta 
 

 

 
INTRODUÇÃO À PROFECIA: PRÓLOGO A SEPTUAGÉSIMA SEMANA DE DANIEL 

 
- Autoria 
- Assunto 
- Destinatários 
- Motivação 
- Importância 

 
As Sete Cartas às 

Sete Igrejas: 
 
 
- Identidade e 
atributos do autor 
das 7 Cartas: JESUS 

 
- Reconhecimento:  
“Conheço as tuas  
   obras...”; 
 
- Advertências; 
 
- Orientações; 
 
- Promessas.  
 

 
Local da mais 

absoluta 
santidade e 
reverência 

 
Deus comanda o 

universo 
 

Adoração a 
Deus 

 
Jesus recebe 
o Livro com 
7 Selos de 
Deus-Pai: 

 
A Revelação 

 

 
- Início das 

dores;  
(1º, 2º, 3º, 4º 

selos) 
e 

As Duas 
Testemunhas 

(Cap.11) 
 

 
Os 144.000 

e o  
Arrebata-

mento 

 
As primeiras  

quatro  
trombetas 
da Ira de 

Deus     
 

         
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 5ª e a 6ª 
Trombeta 
da Ira de 

Deus 
 
 

Os três 
“ais”: 

 

 

 1º“ai” 
 

 (...) 
 
 

 
O Livrinho 

 
 

 
Prenúncio  
    da 7ª 
Trombeta: 

 
Só será 

tocada no 
final do 
capítulo 

11 
 

 
As Duas 

Testemunhas 
 

Ap.11:1-13 

- Grande 
Tribulação; 

(5º selo) 

 
Escureci-
mento do 
sol, lua e 
estrelas: 

 
(6º selo) 

 

 

 
Ap.11:14 

 
O 2º “ai”  é 
citado (...) 

Referente à 6ª 
trombeta do 

cap.9. 

 
Ap.11:15-19 

A 7ª 
Trombeta 

(Continuação 
na seqüência 
de eventos) 

 3º “ai” 

 
- Dia do    

   Senhor* 

Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: “Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por 
causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos!” Cap.8:13 

   

Pergunta: Como entender em que ordem cronológica se encontra o período de atuação das duas testemunhas, narrado 
entre a 6ª Trombeta do capítulo 9 e o 2º “ai” no capítulo 11? (sabendo-se que o 2º “ai” corresponde à 6ª trombeta). 

Re: Pelo contexto de todos os demais eventos da profecia narrados no Livro de Apocalipse. (Cf. o estudo: “Quem São 

as Duas Testemunhas”de Apocalipse 11) 

 
 

OBS: Confira o estudo denominado: “Quem São os 144.000”em Apocalipse 7 e 14. 


