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O Código do Apocalipse: 
Descubra o que a Bíblia realmente diz sobre o Final 

dos Tempos e porque isso é importante hoje 
 

Hank Hanegraaff 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

INTRODUÇÃO 

• O objetivo da leitura da Escritura é receber a Palavra de Deus, e receber 
a Palavra de Deus para você. 

• Visto que Deus falou, a próxima pergunta é: O que Deus disse? 
• Como posso ler a Bíblia diante de toda a sua importância? 
• Uma chave é lê-la como você faria com qualquer outra forma de 

comunicação: tomando-a no sentido mais óbvio e natural. 

LUZES: Uma metodologia para ler a Bíblia diante da sua importância 

• Princípio Literal de Interpretação Bíblica 
o Devemos tomar a Bíblia no sentido pretendido por ela. 
o Isso não significa que tomaremos a linguagem bíblica num 

sentido literalista grosseiro… uma símile ainda é uma símile, uma 
metáfora ainda uma metáfora. 

o Jesus é o herdeiro da riqueza lingüística do Antigo Testamento. 
Ele não transformou essa linguagem numa prosa vulgar e literal, 
mas a amplificou. 

• Princípio Iluminador de Interpretação Bíblica 
o Um modelo é uma estrutura que você impõe sobre a Escritura. 
o Uma metodologia apropriada significa entender a arte e a ciência 

da interpretação bíblica. 
o A interpretação bíblica é uma arte porque quanto mais a praticar, 

melhor você ficará. 
o A interpretação bíblica é uma ciência porque se aplicam certas 

regras. 
o Exegese: extrair da Escritura o que Deus colocou ali. 
o Eisegese: ler na Escritura as suas próprias teorias pessoais. 

• Princípio Gramatical de Interpretação Bíblica 
o Quando lemos uma palavra na Escritura, não devemos re-

interpretar essa palavra desnecessariamente. 
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o As regras da gramática ainda são as regras da gramática quando 
estamos lendo a Bíblia. 

• Princípio Histórico de Interpretação Bíblica 
o Esse princípio pergunta: Como esse texto funcionou 

originalmente como comunicação ao povo vivendo num tempo 
e lugar específico? 

o O Livro de Apocalipse é muitas coisas, mas em primeiro lugar 
sete cartas de amor a uma Noiva perseguida, experimentando a 
plena fúria da Besta. 

• Princípio Tipológico de Interpretação Bíblica 
o Tipologia é a idéia que pessoas, lugares, coisas e eventos da Bíblia 

são na verdade apenas tipos ou sombras de verdades espirituais 
maiores. 

o Todos os tipos do Antigo Testamento encontram sua 
culminação em Jesus Cristo. 

o Os escritores do Novo Testamento viram Jesus em tudo o que 
aconteceu antes, no Antigo Pacto. 

• Sinergia Escriturística 
o Devemos ler a Escritura sempre à luz da Escritura. 
o O maior problema dentro do evangelicalismo é que somos 

biblicamente analfabetos. 
o Se você não estiver familiarizado com o artigo genuíno, se 

apaixonará por todo engano que aparecer. 

 

CONCLUSÃO: O método LEGADO (LEGACY) para entender um 
livro da Bíblia: 

• Location (Localização) 
• Essence (Essência) 
• Genre (Gênero) 
• Author (Autor) 
• Context (Contexto) 
• Years (Anos) 

 

 
Fonte: www.equip.org 
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