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João estava na ilha de Patmos quando escreveu o livro do Apocalipse. Ele 

estava sendo perseguido e agora exilado por causa do seu testemunho da 
Palavra de Deus. A Igreja Cristã também estava sob perseguição naquele tempo. 
Nos dias de Nero o imperador, os cristãos foram perseguidos de tal forma que 
eram empalados vivos numa estaca e então piche era colocado em seus corpos, 
para queimarem com fogo. Nero pegava esses cristãos em chamas e iluminava 
as festas em seu jardim à noite, enquanto seus corpos queimavam. Havia este 
tipo de ódio por aqueles que se chamavam pelo nome de Cristo. 

 
Nos primeiros anos do Império Romano houve na Ásia o 

desenvolvimento do que chegou a ser conhecido como o culto ao Imperador – a 
adoração do imperador como o próprio Deus. Isso eventualmente se espalhou 
por todo o Império Romano, mas especialmente na Ásia menor, onde as igrejas 
de Jesus Cristo são identificadas: as sete igrejas da Ásia menor. Com isso, 
iniciou-se uma perseguição ferrenha contra aqueles que não colocavam incenso 
no busto e diziam “César é o senhor”. Quando os cristãos diziam “não!”, “Jesus é 
o Senhor, não daremos este título a César”, eles eram executados. 
Frequentemente os cristãos foram jogados aos leões ou colocados no estádio 
para as pessoas assistir e serem entretidas com o extermínio deles. 

 
Havia um grande ódio pela Igreja Cristã. Além disso, os primeiros dias da 

Igreja tornaram-se piores porque aqueles que estavam mais próximos dos 
cristãos e entendiam o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, aqueles 
que tinham tradicional e historicamente sido identificado como o povo de Deus 
– os próprios judeus! – perseguiram os cristãos.  Como lemos no livro de Atos, 
os judeus instigaram problemas para os cristãos. Repetidamente Lucas nos 
mostra como os judeus criavam dificuldades para aqueles que tinham chegado a 
ver Jesus como o Messias. Por um lado, você tinha os judeus perseguindo a 
Igreja e instigando problemas para ela. Por outro lado, o mundo Romano na 
Ásia menor e no próprio centro do Império também estava perseguindo os 
cristãos. É no meio de toda essa perseguição que João escreve do seu exílio e 
diz: “Eu tenho boas novas para vocês. Jesus triunfará sobre toda a oposição”. 
Esse é o tema do livro do Apocalipse! 

 
 
Fonte: Victory in Jesus: The Bright Hope of 
Postmillennialism, de Greg L. Bahnsen, p. 5. 
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