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O tema do livro de Apocalipse  
 

Hernandes Dias Lopes 
 

 

O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás 
e seus seguidores (17:14). A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como 
parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios 
perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará. Cristo é sempre apresentado 
como vencedor e conquistador (1:18; 5:9-14; 6:2; 11:15; 19:9-11; 14:1,14; 15:2-4; 19:16; 
20:4; 22:3). Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a 
Babilônia e os ímpios. 

A igreja perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando martírio, é 
vencedora (7:14; 22:14; 15:2). Os juízos de Deus mandados para a terra são uma 
resposta dele às orações dos santos (8:3-5). 

O livro de Apocalipse pode ser sintetizado em dez características básicas: 

 

1. É um livro centrado na Pessoa de Cristo — Este livro magnifica a grandeza e 
a glória de Cristo. É a revelação de Jesus, da sua glória, majestade e triunfo, e 
não simplesmente a revelação de eventos futuros. 

 
2. É um livro aberto — João recebeu a ordem para não selar este livro (22:10), 
porque o povo de Deus necessita da mensagem que ele contém. Ele deveria ser 
lido nas igrejas em voz alta, em culto público (1:3). 
 
3 É um livro cheio de símbolos — Este livro é claro para uns e misterioso para 
outros. Os símbolos eram janelas abertas para os salvos e fechadas para os 
ímpios. 
 
4. É um livro de profecia — Este livro é uma profecia (1:3; 22:7,10,18-19) que 
assegura a vitória de Cristo e da igreja sobre todos os seus adversários, num 
tempo em que a igreja estava sendo perseguida. Apocalipse nasceu num berço 
de aflição. 
 
5. É um livro com uma bênção completa — Este livro fala de sete bem-
aventuranças e sete é o número completo (1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 
22:14). 
 
6. É um livro de juízos e condenações — Charles Erdman diz que o livro de 
Apocalipse jamais procura ocultar o lado sombrio do quadro que pinta. 
Menciona-se “o Cordeiro que foi morto”, mas igualmente a ira do Cordeiro. Há 
um rio de água da vida” e também um “lago de fogo”. 
 
7. É um livro relevante — Este livro trata das coisas que em breve devem 
acontecer (1:3), porque o tempo está próximo (1:3). Veja também 
(22:7,10,12,20). Breve aqui não é imediatamente, mas pronto. Deus não mede 
o tempo como nós (2 Pe 3:10). Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo, por 
isso, precisamos estar preparados. 
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8. É um livro majestoso — Apocalipse é o livro do Trono. A palavra trono 
aparece 46 vezes no livro. Este livro magnifica a soberania de Deus. Cristo é 
apresentado em sua glória e domínio. Apocalipse é um livro de poesia e louvor. 
Os anjos, a igreja, a natureza e todo o cosmos engrandecem e exaltam àquele 
que está no trono. 
 
9. É um livro universal — João vê nações e povos (10:11; 11:9; 17:15) como 
parte do programa de Deus. Ele também vê a sala do trono no céu e ouve vozes 
vindas dos confins do universo. 
 
10. É um livro apoteótico — Apocalipse é o clímax da Bíblia. Tudo que 
começou em Gênesis irá se completar e se consumar em Apocalipse. Jesus é o 
alfa e o ômega. Tudo o que ele começa, ele termina gloriosamente. 

 
 

Fonte: Apocalipse: o futuro chegou, Hernandes Dias Lopes, Editora Hagnos, 
pág. 17-19. 
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