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INTRODUÇÃO

Introdução

Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

Você já leu o livro de Apocalipse? Entendeu? Se não
entendeu nada do que o livro queria dizer, se a parte em
que é descrito sobre certos monstros (bestas que sejam
também chamadas) ficou confusa, se você não teve
coragem nem mesmo de abrir o livro ou se está em busca
de um conhecimento maior das escrituras; queremos te
dizer que este ebook é para você!
O livro de Apocalipse, como o próprio nome diz
no original grego, é uma revelação. Ea revelação da
história deste mundo é o tema do livro de Apocalipse, bem
como do seu “irmão”, o livro de Daniel.

Ok, é uma revelação. Mas, e esses monstros,
bestas, dragões, animais, cavaleiros, selos e trombetas?
Como isso pode ser uma revelação?
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Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

Se você leu o nosso ebook sobre
Daniel “O Poder do Futuro” (colocar hiperlink da
LP do ebook de Daniel) Você já deve ter uma
ideia do porquê. Se não leu, não há problemas.
Vamos te explicar agora:
Tudo isso, são símbolos. Os símbolos
são representações de algo real e seguem um
padrão. Por exemplo: Tanto em Apocalipse
como em Daniel, chifre representa reis ou
reinos (veremos o porquê à frente).
Compreender os símbolos de
Apocalipse, portanto, é essencial para a
compreensão do livro como um todo. Vamos
analisar neste ebook os principais símbolos de
Apocalipse e seus significados.
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O PADRÃO PROFÉTICO
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Ao estudarmos profecias precisamos entender que elas não foram escritas de forma
desordenada. Deus é perfeito e preza por decência e ordem: 1 Cor 14:40 “Mas tudo deve ser feito com
decência e ordem. “

O quadro profético está perfeitamente ordenado e segue um padrão divinamente perfeito. Os
motivos de poucos conhecerem os segredos por trás das profecias são os seguintes:
Espírito durante o estudo: Muitos estudam esses temas com um espírito de autossuficiência e
orgulho, sem um espírito de aprendizado.
Pouco esforço: As profecias não são algo simples de se compreender, requerem, na verdade,
profunda escavação e estudo. Mt 7:8
Falta de humildade: O segredo do conhecimento é a humildade, no quadro profético ela é
muito mais requerida, pois apenas Deus pode revelar os segredos ocultos. (Dm 2:28)
Com um espírito de aprendizado, muito esforço e humildade podemos continuar o estudo
então. O padrão profético se aplica principalmente aos símbolos. Grande parte dos símbolos de
apocalipse tem o mesmo significado quase todas as vezes que são mencionados.
Vamos, pois, conhecer esses símbolos.
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ANIMAL, BESTA ECHIFRE

Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

Há uma repetida aparição desses
símbolos em apocalipse. No capítulo 13,
por exemplo, se fala de duas bestas
(animais). Uma que saiu do mar e outra
que saiu da terra. A que saiu do mar,
inclusive, tinha 10 chifres.
Apocalipse 17 novamente faz menção à
besta que e tem ainda outras
ocorrências em demais passagens.
Para desdobrarmos o significado
dessas imagens, é necessário
compreender uma coisa: A Bíblia, embora
seja composta de vários livros, deve ser
estudada como um todo; um livro
completa o outro e assim forma a
unidade bíblica.
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ANIMAL, BESTA ECHIFRE

Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

“Portanto, o que exclama é: ‘Preceito sobre preceito! Ordem sobre ordem, regras e mais regras
sem sentido; um pouco aqui, um tanto ali! “ Isaías 28:10
O significado dos símbolos não está somente em apocalipse, mas em toda a Bíblia.
O significado de animal, portanto se encontra em Daniel 7:17 e 23:
17 “Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. “
23 “Disseassim: O quarto animal será o quarto reino na terra... “
Animal ou besta significa então rei (17) ou reino (23). Quando estiver analisando um versículo
de apocalipse então e encontrar falando de um animal ou besta aqui na terra, há grandes chances
de que se refira a um rei ou reino.
Chifre também significa rei ou reino, veja Apocalipse 17:12 “ E os dez chifres que viste são dez
reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente
com a besta. “
Então aí está, animal, besta e chifre significam reis ou reinos. Mas, e se um animal tiver
um chifre em sua cabeça?
Nesse caso, analisa-se de que forma este animal com chifres se encaixa no quadro
profético, e ver por exemplo, se não foi um rei que saiu de um reino (chifre que nasce em animal) ou
algo do tipo.
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DRAGÃO ECORDEIRO

Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

O dragão é uma criatura horrenda, má, sem piedade, que usa de todo e qualquer artifício para
alcançar seus objetivos. O cordeiro por outro lado é uma criatura mansa, calma, amorosa. Um é o oposto
do outro.
O dragão representa o diabo, satanás. Veja em Apocalipse 12:9 “ 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. “
O cordeiro representa a Cristo, “O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. “ João 1:29
Não pense, porém, que embora seja representado pelo dragão, satanás seja feio oude forma
grotesca. No céu Satanás era querubim cobridor, seu nome Lúcifer significa anjo de luz. O dragão
representa o seu caráter, vil e mal.
O retrato do animal demoníaco com o tridente, muito agrada a Satanás. Pois assim, se pensa que
este anjo mau sempre tentará de uma maneira feia e medonha, quando na verdade suas tentações muito
se parecerem bonitas, atraentes, chamativas e aparentemente santas. Então, tendo as pessoas com a
guarda baixa, ele engana a muitos.
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ÁGUAS, TERRA EVENTOS

Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

Água e terra, novamente opostas. Profeticamente
também são opostas, em Apocalipse 13 lê-se uma besta
que saiu do mar e outra que saiu da terra. Lê- se também
de anjos segurando os quatro ventos, etc.
Água significa povos e nações, um aglomerado de
países, áreas densamente povoadas:
Apocalipse 17:15 “E disse-me: As águas que viste, onde
se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações,
e línguas. ”

Se terra é o oposto de agua, o que significa?

Áreas desertas, sem nações e povos, pouco
povoadas. Em Apocalipse 13 se uma besta saiu da agua e
outra da terra. Deduz-se que uma saiu do meio de
povos, nações, muita gente... outra saiu de onde não
havia nações nem povos.
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E ventos? Qual o significado? Veja
Jeremias 51:1-4: “Assim diz o Senhor: "Vejam!
Levantarei um vento destruidor
contra a
Babilônia, contra o povo de Lebe- Camai.
Enviarei estrangeiros para a Babilônia a fim de
peneirá-la como trigo e devastar a sua terra.
No dia de sua desgraça virão contra ela de
todos os lados. Que o arqueiro não arme o
seu arco nem vista a sua armadura. Não
poupem os seus jovens guerreiros, destruam
completamente o seu exército. Eles cairão
mortos na Babilônia, mortalmente feridos em
suas ruas.”

Algumas vezes você pode encontrar a
expressão mares tempestuosos, ou sinônimos. Um
mar tempestuoso fica assim pelos ventos. A
expressão ”Mares tempestuosos“ então significa
guerra entre muitas nações, guerra em áreas
densamente povoadas. Analisando o contexto dos
versos, a interpretação fica mais precisa.

Vento significa guerra.
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MULHER

Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

Apocalipse faz menção a duas mulheres, uma santa, pura. Outra vestida de escarlata ou
carmesim, chamada prostituta, imoral. Uma representa pureza, outra representa o oposto.
Qual o significado de mulher então?
Efésios 5:23: “ Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que
é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. “
A igreja aqui na terra é a esposa de Cristo, é a mulher de Cristo. A igreja deve ser pura, fiel,
tendo Cristo como o cabeça.

Aí está, portanto mulher significa igreja.
Olhe para as Igrejas de hoje, será que elas estão agindo como esposas de Cristo, submissas a
Ele, buscando revelação em sua palavra e tendo somente ela como base? Será que as igrejas não
estão querendo tomar o lugar de Cristo como cabeça colocando seus próprios ensinamentos e
costumes no lugar dos ensinamentos de Cristo?
Apocalipse fala de uma prostituta, outra mulher que embora diga ser Igreja de Cristo não segue
o que ele diz, pega os seus ensinamentos e os joga por água abaixo, é corrupta, tem seus próprios
dogmas antibíblicos, segue o que quer. Essa é a prostituta. Que igreja é essa? Isso você encontra no
livro de Apocalipse 😉
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UM DIA

Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

Ué? Mas um dia não significa exatamente 1 dia? “Aí não tem símbolo, tem uma
afirmação.” Será mesmo?
Esse é um dos pontos mais importantes de se compreender para o estudo conciso e
produtivo das profecias. Se um dia significa um dia, o quadro profético tem uma interpretação.
Agora se significa outra coisa, as profecias terão uma interpretação completamente
diferentes.
Vamos estudar seu significado:
Ezequiel 4:6,7: "Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito, e carregue a
iniquidade da nação de Judá, durante quarenta dias, tempo que eu determinei para você, um
dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e, com braço desnudo, profetize contra
ela.
Parece que achamos alguma coisa: Um dia para cada ano. Aí está o símbolo e significado.
Apocalipse 11 fala de 1260 dias, logo analisando profeticamente se refere a 1260 anos. Se na
profecia para por exemplo um ano, entende-se 360 anos pois: 1 ano judaico tem 360 dias, se
cada dia equivale a um ano, então são 360 anos.

Aí está, 1 dia = 1 ano.
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Apocalipse: Monstros imaginários ou revelação?

Estabelecemos os principais símbolos e algumas dicas quanto às interpretações dos
mesmos na profecia. Para facilitar ainda mais para você, montamos uma tabela com os
símbolos e seus significados, para que você possa estudar de maneira muito mais prática as
profecias!

Símbolo

Significado

Base bíblica

Mulher

Igreja

Efésios5:23

Dia

Anos

Ezequiel 4:6,7

Chifre

Rei ou reino

Apocalipse17:12

Animal/besta

Rei ou reino

Daniel 7:17,23

Vento

Guerra

Jeremias 51:1-4

Mar

Povos,nações

Apocalipse17:5

Terra

Área “vazia”

Apocalipse17:5

Dragão

Satanás

Apocalipse12:9

Cordeiro

Cristo

João 1:29
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Pronto! Sua tabela está completa, antes de você poder usufruí-la você será avisado
de mais uma coisa muitolegal!
Essa tabela serve para ser usada tanto no livro de Apocalipse como no de Daniel, lembrese que no começo falamos que a Bíblia segue um padrão e as profecias também? Então, Daniel e
o Apocalipse em muitas coisas seguem o mesmo padrão, por isso essa tabela é válida para os
dois livros.
A sua frente está um mundo completamente novo e cheio de revelações!
Para a compreensão das profecias, é necessário muito esforço. Pessoas dedicaram grande
parte da sua vida nos estudos das profecias. Como a profecia e a história de nosso mundo estão
estritamente interligadas, você deverá buscar nos livros históricos, documentos, bibliotecas e tudo
quanto estiver ao seu alcance, dados que te deem base para o estudo profético.

Não será um estudo de horas ou dias. Meses ou anos de profundo estudo serão necessários
para que o quadro completo seja desvendado. Mas te digo uma coisa, ao fim do estudo terá valido a
pena! Você verá que há um Deus no céu que comanda cada movimento dos poderes desta terra, nada
acontece sem a permissão dEle.
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Nós sabemos que as profecias não se estende apenas a
isso, existem muito mais, por isso recomendamos um estudo
mais avançado e para isso vamos te ajudar:
Uriah Smith foi um exímio estudioso das escrituras e
deixou como suas principais obras os livros as Profecias
de Daniel e As profecias do Apocalipse. Nesses livros ele
desvenda com o leitor verso a verso os mistérios da
profecia. Dados históricos, documentos, datas etc . Uriah
faz um apanhado de tudo e prepara um material de valor
inestimável para aquele que quer realmente estudar e
compreender a história deste mundo baseada na Bíblia.
Se você é um desses que realmente quer
compreender, esses livros foram feitos para você!
EU QUERO ESSES LIVROS
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Conhecimentonunca é demais.Vocêviuospassosparaamudançae como
começar, mashá muitacoisaaindaparase aprender.
Sequiser ter mais conteúdo de forma totalmente gratuita em vídeos,
artigos, ebooks, e muito mais siga-nos nas nossas redes sociais.

