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Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra 

passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova 

Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva 

adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, 

dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará 

com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. 

E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já 

não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas 

passaram. (Apoc. 21:1-4).  

O escritor do livro de Apocalipse é identificado simplesmente como 

João. Ao escrever o livro, em meados de 90-96 da era cristã, ele se 

encontrava preso na ilha de Patmos, um elevado rochoso localizado 

no mar Egeu, muito usado pelos romanos como colônia penal. 
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Para a maioria das pessoas, as 

palavras apocalipse e escatologia estão associadas a imagens de 

destruição e caos: grandes desastres, guerras sangrentas, morte, 

horror, o planeta envolto em chamas. E quando vemos as manchetes 

dos jornais nos falando de aumento da violência, das guerras e 

desastres ambientais, do desamor que faz até irmãos matarem irmãos 

e filhos matarem pais, não é raro que alguém exclame: é o fim do 

mundo! "Fim do mundo" é o objeto de estudo da escatologia, na 

origem grega da palavra: éschatos significa "as coisas dos últimos 

tempos". Mas, acredite: a mensagem da escatologia cristã não é de 

destruição, mas de esperança. 

  

Já a palavra apocalipse, também de origem grega, significa "revelação", o 

que até nos parece contraditório: afinal, a linguagem simbólica com a  

qual o livro foi escrito às vezes parece mais ocultar do que revelar. 

Muita gente acha que, por trás das misteriosas imagens do 

Apocalipse de João, escondem-se previsões de fatos históricos e 

políticos. Há quem busque o Apocalipse como um guia de 

acontecimentos futuros - o que o reduziria, lamentavelmente, a uma 

espécie de "Nostradamus cristão"... Nesta linha de interpretação 

podemos encontrar livros e até filmes, como a conhecida série 

"Deixados para Trás". Contudo, qualquer interpretação sobre o livro 

de Apocalipse ficará incompleta sem o conhecimento da época e das 

pessoas para as quais o texto foi originalmente escrito.  

Fruto de tempos difíceis 

Existe uma grande quantidade de livros escritos entre 250 a.C. e 100 

d.C. que, por seu estilo literário e temática, são classificados como 

"apocalípticos". O último livro do Novo Testamento começa 

exatamente com essa palavra, que acabou transformando-se em 

título. Mas os livros de Daniel, Ezequiel e Zacarias também são 

considerados como literatura apocalíptica, sem contar vários outros 

textos que acabaram não entrando no cânon bíblico. 



A apocalíptica foi um movimento cultural que exerceu grande 

influência sobre os judeus e cristãos do primeiro século. Este 

movimento - e os livros que dele resultaram - trazem características 

em comum, como, por exemplo, o dualismo. Por influências do 

Zoroastrismo, religião vinda da Pérsia, bem e mal são vistos neste 

período em lados opostos e bem definidos, numa eterna luta pelo 

poder. "O mundo é visto como palco desta batalha e todos os seres, 

os humanos e os angélicos estão divididos em grupos antagônicos. 

No pensamento apocalíptico desenvolve-se, desta forma, uma 

estrutura dualista de entender o mundo por oposições e soluções 

radicais. As forças do bem e do mal se oporão sem trégua até o 

desfecho escatológico, o seja, o tempo do fim", diz o professor Paulo 

Nogueira, em seu livro O que é Apocalipse. 

Valtair Afonso Miranda, também professor da Metodista e do 

Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, explica que a literatura 

apocalíptica tem o tom pessimista de quem já não vê nenhuma 

possibilidade de solução para as crises no plano da história. Toda a 

esperança é depositada na intervenção divina. Ao contrário dos textos 

proféticos, afirma Valtair no livro O que é Escatologia, os apocalípticos 

imaginam um futuro que independe da participação das 

pessoas. Para o apocalíptico, as coisas já estão determinadas por 

Deus. Não há como alterar a presente ordem. O futuro é algo que 

Deus um dia irá revelar. O alvo, nesse caso, é levar os ouvintes a 

perseverarem com paciência enquanto aguardam o futuro. Não tem a 

intenção primeira de influir no presente". Segundo o professor e pastor 

Valtair, a causa desse pessimismo quanto ao presente é o contexto 

de sofrimento e opressão que está por trás de grande parte desse 

universo literário. Escrita em tempo de opressão e perseguição, a 

literatura apocalíptica é, portanto, um grito de protesto, aflição, mas 

também de esperança. Outra característica interessante dos textos 

apocalípticos é que seus autores ligavam a salvação à história do 

povo. Para eles, salvação não era uma questão individual, mas 

nacional. Era o povo de Deus que precisava ser salvo, e não o 

indivíduo em separado. 



Leituras do Apocalipse hoje 

Em nossa época, também é grande o interesse pelo fim dos tempos; 

os nossos também são tempos de crise. Professor Valtair destaca que 

cada geração cristã se achou a última sobre a face da terra. "Sentiam 

que a situação nunca esteve tão caótica. As trevas nunca foram tão 

escuras. O mal nunca se fez tão presente. As desgraças nunca foram 

tão comuns. A perseguição nunca foi tão intensa. O amor nunca foi 

tão frio. A fome nunca doeu tanto. O desemprego nunca foi tão 

acentuado. A imoralidade nunca foi tão aberta. Cada geração se 

imaginou presenteada com o privilégio de viver os piores dias, para 

receber os melhores, que viriam logo a seguir. São as dores do parto 

que introduzirão os dias maravilhosos do paraíso. A história 

continuou, é claro, demonstrando que a maldade poderia ser pior, as 

trevas poderiam ser mais escuras. Novas desgraças apareceriam. A 

criatividade da terra e seus habitantes humanos em produzir mazelas 

se mostraria infinita. Nossos avós diziam que as desgraças que 

ouviam pelo rádio eram sinal de que o fim estava próximo. 

Atualmente, ouvimos a mesma coisa. Possivelmente, todos os 

cristãos filhos de Deus da história tiveram a mesma sensação.(...)" 
Acesso em 12/05/22: https://www.metodista.org.br/um-novo-ceu-e-uma-nova-terra 

 

Oração: Ó Senhor, dai-me a paciência suficiente para suportar as 
longas esperas, para me adaptar aos imprevistos, para perseverar 
diante dos desgostos, para suportar quem me incomoda, para conviver 
com os meus limites. Dai-me a coragem necessária para exprimir as 
minhas convicções, para enfrentar a insensibilidade, para lutar contra 
as tentações, para enfrentar a adversidade, para crer naquilo que é 
possível. Dai-me a sabedoria indispensável para ponderar com 
equilíbrio, para orientar com discrição, para valorizar as coisas 
simples, para acolher o mistério de cada dia e confiar em vossa 
providência.  Amém. 
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