PERGUNTAS PARA TESTAR A COMPREENSÃO DE APOCALIPSE
(Nota: As perguntas como "Descrever a cena" são mais adequadas a este livro.
Perguntas como "O que X representa" são de menor valor.)
1:1-8
Ql: vs 1-3: Quem escreveu o livro? Qual é o assunto?
R: João. O livro é sobre os acontecimentos futuros, conforme revelado por Jesus
Cristo e seu anjo.
Q2: vs 4-7: Para quem foi escrito este livro?
R: Às sete igrejas na Ásia.
Q3: v 8: Quem é aquele que é, que era, e que há de vir?
R: Deus, o Senhor Todo-poderoso.
1: 9-20
Q1: v 9: Por que João estava na ilha de Patmos?
R: Ele estava preso porque havia anunciado a palavra de Deus e a verdade que
Jesus revelou.
Q2: vs 10-20: O que aconteceu com João no dia do Senhor?
R: Ele foi dominado pelo Espirito de Deus e teve uma visão de Jesus.
1:12-16
Q: Por que você pensa que João usou uma linguagem figurada para descrever
Jesus?
R: Porque Jesus não se parecia com uma pessoa terrestre. Ele foi mostrado na sua
glória celestial.
1:17-20
Q: Qual é o significado dar sete estrelas que Jesus segurava na mão direita e dos
sete candeeiros de ouro que estavam a Sua volta?
R: As setes estrelas são os anjos/líderes das sete igrejas, sobre o quais Jesus tem
autoridade. Os sete candeeiros são as sete igrejas que estão a Sua volta, e
Jesus sabe o que elas estão fazendo.
cap. 2-3
Nota: De maneira geral seria interessante perguntar sobre os motivos dos elogios e
das queixas que Jesus apresente a cada igreja. E também, quais as
recompensas prometidas às igrejas que se mantém fiéis a Ele. Cada carta
parece ser uma unidade independente e assim será considerado, como se segue:
2:1-7
Q1: vs 1-6: Qual a atitude de Jesus em relação a igreja de Éfeso?
R: De maneira geral Jesus está satisfeito com eles, mas o adverte severamente em
relação aos seus pecados.
Q2: vs 1-4: Por que motivos Jesus está satisfeito com eles?

R: Eles têm trabalhado muito por Ele e têm sido pacientes; eles não aceitaram os
homens maus e os falsos apóstolos; eles sofreram por causa de Jesus, seu
desanimar; eles odeiam o que os nicolaitas fazem, como Jesus também odeia.
Q3: vs 4-5: O que Jesus diz que está errado na igreja de Éfeso?
R: Eles não amam a Jesus como O amavam no princípio e não fazem as obras que
faziam no princípio, quando creram em Jesus.
Q4: v 5: Jesus os pumirá se eles não se arrependerem dos seus pecados?
R: Sim.
Q5: v 5: O que Ele fará?
R: Ele tirará o "candeeiro" deles do seu lugar.
Q6: v 7: O que acontecerá com aqueles que conseguirem a vitória (obedecer a
Jesus e dominar o pecado)?
R: Jesus dará a eles o direito (os considerará dignos) de comerem do fruto da
árvore da vida que cresce no jardim de Deus.
2:8-11
Q1: v 8: Para quem é esta mensagem?
R: Para os cristãos de Esmirna (igreja de Esmirna).
Q2: v 8: Como Jesus descreve a si mesmo?
R: Aquele que é o Primeiro e o Último (vive para sempre), que morreu e tornou a
viver.
Q3: v 9: Como são os cristãos de Esmirna?
R: Eles são pobres, não têm muitas coisas (bens materiais).
Q4: v 9: Mas como Cristo os vê?
R: Como ricos — espiritualmente ricos.
Q5: v 9: Qual é o problema que eles estavam enfrentando?
R: Alguns judeus estavam falando mal deles (acusando-os perante as autoridades
romanas?)
Q6: v 9: Como eram esses judeus?
R: Um grupo que pertencia a Satanás.
(Nota: Uma tradução literal de "se dizem judeus, mas não são" requer muito
cuidado, pois aqueles homens eram judeus, mas não se comportaram como
judeus.)
Q7: v 10: O que os cristãos de Esmirna estavam prestes a sofrer?
R: O Diabo vai (provocar alguém para) pôr alguns de vocês na prisão.
(Nota: Os cristãos não haviam feito nada de errado.)
2:12-17

Q1: v 12: Para quem é esta mensagem?
R: Ao anjo da igreja de Pérgamo e à igreja de Pérgamo.
Q2: v 12: Quem mandou esta mensagem?
R: Aquele que tem a espada afiada de dois gumes - Jesus.
Q3: v 13-15: Qual é a mensagem?
R: Primeiro Jesus os elogia - embora eles vivessem num lugar muito difícil (onde
Satanás reinava e se, manifestava pelas muita imiguidades/pecados), eles
continuaram fiéis a Ele. Depois os acusa porque eles estavam seguindo os
ensinamentos de Balaão e dos nicolaitas - pecando por comer comida oferecida
aos ídolos e praticando imoralidade sexual.
Q4: v 16: O que Jesus fará se eles não se arrependerem dos seus pecados?
R: Jesus logo virá e lutará contra essa gente, com a espada que sai da Sua boca.
Q5: v 17: Qual a recompensa que Ele dará aos que o obedecerem?
R: Ele dará o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito
nela.
2:18-29
Q1: v 19: Quais são as suas (dor cristãos de Éfeso) primeiras obras que se
contrastam com as obras atuais?
(Nota: Esta pergunta presume uma tradução literal.)
R: As obras que eles faziam logo no princípio quando creram em Cristo. Agora
eles são mais fortes e suas obras mostram isso.
Q2: v 24-25: Está clara/evidente e ligação entre o v 24 e o v 25?
R: cf. a Bíblia de Jerusalém. Deve ser alguma coisa como: Eu não estou dando a
vocês uma carga maior; continuem fazendo as boas obras atuais.
3:1-6
Q1: vs 1-3: Em que sentido os cristãos de Sardes estão mortos?
R: Eles não fazem a obra de Deus. Não há reação ao que Deus quer que eles
façam. Eles não obedecem à palavra de Deus, se arrependendo dos seus
pecados.
Q2: v 5: O que é o livro da vida?
R: Um livro onde estão escrito os nomes dos que terão a vida eterna.
3:7-13
Q1: v 7: O que é a chave do rei Davi?
R: Muitas informações estão implicitas nesta metáfora. Davi tinha a chave ou a
autoridade sobre os seus assuntos terrenos semelhar temente, Jesus tem
autoridade sobre seus assuntos celestiais, e é capaz de abrir e fechar portas
para eles.
Q2: v 11: Que prêmio é esse?

R: Uma recompensa pela vida bem vivida.
3:14-22
Q1: vs 15-16: Por que o Senhor quer que eles sejam ou frios ou quentes? O que
Ele quer dizer com frio ou quente?
R: O Senhor está se referindo a atitude deles em relação a Ele próprio. Eles
pensam que estão certos aos olhos de Deus, mas realmente não estão. O
Senhor gostaria que eles fossem quentes/fortes em relação a Ele ou frios/O
rejeitassem, para que Ele os encorajasse a se tornarem mais fortes, ou os
reprovasse e os convencesse a se voltarem para Ele. Se eles estão indeciços, o
Senhor não faz nada com/por eles.
Q2: vs 17-18: O que representam as palavras "ouro", "roupas brancas" e "colírio"
do v 18?
R: A movisão de Deus para a pobreza espiritual, rudez e cegueira deles (final do v
17).
4:1-11
Q1: vs 1-6: Que lugar é este descrito nestes versos? Quem são os vinte quatro
líderes?
R: É o lugar onde Deus reina, uma lugar de glória e brilho/esplendor. Os líderes
são seres celestiais de importância ou os representantes da igreja (ou crentes do
Velho Testamento e do Novo Testamento).
Q2: vs 6b-8: O que você pensa que os quatro seres vivos representam? Pessoas,
animais, anjos, ou o que?
R: Não sabemos exatamente o que são, mas este tipo de pergunta forneçerá
elementos para que o tradutor defina se a resposta está dentro de limites
aceitáveis.
(Veja os comentários)
Q3: v 10-11: Por que os vinte e quatro líderes atiravam as suas coroa, diante do
trono?
R: Para mostrar que Deus é maior e que o poder deles para governas provem d'Ele.
5:1-14
Q1: vs 1-3: Por que não havia ninguém que pudesse abrir o rolo/livro?
R: Porque ele estava selado com alguma coisa que somente poderia ser aberto por
alguém que fosse digno de quebrar os selos.
Q2: v 5: Quem é o Leão da tribo de Judá?
R: Jesus.
Q3: vs 5-6: Por que Ele é chamado de Leão no v 5 e de Cordeiro no v 6?
R: O leão simboliza a Sua autoridade e o Cordeiro mostra a Sua morte/sacrifício.
(Nota: Não é esta a movável resposta obtida. A pergunta é feita para que
apareçam algumas idéias.)

Q4: vs 8-11: Por que os anjos e outros seres celestes estavam cantando de alegria?
R: Porque Jesus o Cordeiro morreu na cruz e abriu um caminho para que os povos
da terra servissem a Deus e reinascem com Ele. Ele é que tornou possível a
abertura do livro dos acontecimentos futuros.
6:1-17
Q1: v 2: Porque foi dada uma coroa real ao primeiro cavaleiro que tinha um arco?
R: Para que ele vencesse e conquistasse os seus inimigos.
Q2: v 4: Por que foi dada uma espada ao segundo cavaleiro?
R: Para que ele trouxesse a guerra sobre a terra e os homens se matassem uns aos
outros.
Q3: vs 5-6: Por que o terceiro cavaleiro tinha uma balança em sua mão?
R: Para mostrar que a comida seria cuidadosamente pesada e distribuída em
quantidades pequenas, como nos dias de fome. O sentido da balança deve
combinar com o v 6, que mostra quão pouca comida o salário de um dia de
trabalho poderá comprar.
Q4: v 11: O que foi dito áquelas pessoa, que eles deveriam esperar?
R: No v 10 eles perguntam por quanto tempo devem esperar até que o Senhor
julgue/castigue os que os mataram. É dito a eles que esperascem um pouco
mais, até que todos os irmãos fossem mortos. Aí então a viria o julgamento.
Q5: vs 12-17: O que está acontecendo?
R: O fim do mundo está sendo pintado/descrito.
7:1-8
(Nota: A expressão "depois disso", no começo deste capítulo, provavelmente não é
relacionada com tempo. O que João viu depois da visão do capítulo 6, é uma
seqüência, não cronológica. Alguma coisa como, "Eu vi aquilo e depois tive
outra virão" seria appropriado.
Q: Descreva o que ele viu.
R: Veja o texto.
7:9-17
Q1: vs 1-9: Quem eram as pessoas (grande multidão) que João viu?
R: Gente de todas as partes da terra, que sofreram porque acreditavam em
Deus/Jesus. Alguns comentaristas dizem que erão os santos que foram
martirizados. Talvez você queira relacioná-los com os 144.000 da seção
anterior (v 4), embora exista desacordo quanto a identidade daqueles - alguns
dizem que são uma parte da igreja, outros dizem que são judeus.
Q2: v 15: O que eles estão fazendo lá?
R: Eles estão servindo e louvando a Deus diante do Seu trono.
Q3: vs 16-17: Qual será a recompensa deles?
R: O Cordeiro tornará conta deles e satisfará as suas necessidades.

8:1-5
Q1: vs 1-2: O que aconteceu quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo?
R: Houve um período de silêncio no céu e em seguida, apareceram sete anjos com
sete trombetes.
Q2: vs 3-4: O que trouxe o próximo anjo?
R: Um vaso de ouro com incenso e as orações dos santos.
(Nota: Se desejar, você pode apresentar o pensamento de que o incenso representa
a pessoa e a obra do Senhor no Calvário e que recebe as orações/socorre aos
que pedem em oração.)
Q3: v 5: O que houve quando o anjo pegou o vaso de incenso, encheu com fogo do
altar, e o jogou sobre a terra?
R: Houve trovões, etc. Veja o tendo.
8:6-13
Q1: vs 6-12: O que aconteceu quando os quatro primeiros anjos tocaram suas
trombetas?
R: A terça parte da terra, do usar, das fontes de águas, dos luzeiros do céu foram
destruídos.
Q2: v 13: O que disse a águia?
R: Três "ais "cairiam" sobre os moradores da terra quando as últimas três
trombetas fossem tocadas.
9:1-12
Q1: v 1: O que aconteceu quando o quinto anjo tocou sua trombeta?
R: Uma estrela caiu do céu e abriu o abismo.
Q2: vs 2-4: Qual foi o resultado da abertura do abismo?
R: Uma praga de gafanhotos?
Q3: vs 5-11: Como se pareciam os gafanhotos?
R: Não como "insetos", mas parte como homem e parte como animal, com o poder
de atormentar o povo da terra durante certo tempo.
Q4: v 12: O que João disse sobre esta praga?
R: O primeiro horror/ái medito pela água.
9:13-21
Q1: vs 13-16: O que aconteceu quando o sexto anjo tocou sua trombeta?
R: Quatro anjos foram soltos para matar um terço da humanidade. Eles
comandavam uma tropa de milhões de cavaleiros.
Q2: vs 17-19: Como morreram os homens?
R: Pelas pragas de fogo, fumaça e enxofre.

Q3: vs 20-21: O que fez o nesto da humanidade que sobrou?
R: Eles continuaram a adorar os demônios e os ídolos.
10:1-11
Q1: v 1: O que João viu em seguida?
R: Outro anjo poderoso que estava segurando um livrinho na mão.
Q2: v 6-7: O que disse o anjo?
R: Não haverá mais demora. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, Deus
cumprirá os seu plano secreto.
Q3: v 7: Qual é o plano secreto de Deus?
R: Tudo o que Deus anunciou aos seus servidores por intermédio dos profetas; o
propósito divino; o destino do mundo.
(Nota: Esta resposta é problemática. Faça a pergunta para verificar se existem
idéias estranhas misturadas.)
Q4: vs 9-10: Qual é o significado de o livro ser doce na boca e azedo no
estômago?
R: João estava contente por ter tido a revelação de Deus, embora o conteúdo fosse
pesado/ele estava triste por saber o que iria acontecer.
(Nota: A mesma observação que em Q 3.)
11:1-6
Q: Sobre que assunto João escreve?
R: Haverá um tempo em que Deus dará autoridade a dois homens que falarão por
Ele e punirão/ferirão a terra com pragas.
11:7-14
Q1: vs 7-8: O que aconteceu quando as duas testemunhas acabaram de anunciar a
sua mensagem?
R: O monstro que vem do abismo as matará e seus corpos ficarão nas ruas da
grande cidade.
Q2: vs 11-12: O que aconteceu depois?
R: Deus devolveu a vida deles e os levou para o céu.
Q3: v 13: Qual foi o resultado?
R: Houve um terremoto que destruim a décima parte da cidade e matou sete mil
pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram o Senhor.
(Este é o segundo ai.)
11:15-19
Q1: vs 15-16: O que aconteceu quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta?
R: Houve no céu fortes vozes louvando o Senhor; os vinte e quatro líderes
adoraram e agradeceram ao Senhor.
Q2: v 19: O que se seguiu ao louvor?

R: O templo de Deus que está no céu se abriu e a arca do acordo foi vista. Houve
relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma forte chuva de pedras.
12:1-17:
Q1: vs 1-2: Que sinal apareceu no céu?
R: Uma mulher grávida pronta para dar à luz.
Q2: vs 1-2: O que significa esta mulher?
R: Podem ser varias coisas. A mulher pode ser Israel ou a Igreja de Deus na terra.
Se um deles foi especificado, o sentido deve permanecer por toda visão.
(Nota: A mesma observação que em 10:1-11, Q3.)
Q3: vs 3-6: Qual é o propósito/objetivo do dragão?
R: Evitar que o filho da mulher governe todas as nações - o filho da mulher é
Cristo ou "os guerreiros filhos de Deus"
Q4: vs 7-12: Quem lutou no céu e qual foi o resultado?
R: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão (Satanás). O dragão foi vencido.
Q5: vs 13-17: O que fez o dragão depois da sua derrota?
R: Ele perseguiu a mulher (Israel, a igreja), mas ela foi salva nela terra. O dragão,
então, foi combater os outros filhos dela (um comentarista diz que esta é uma
perseguição de individuos).
13:1-10
Q1: v 1: O que subui do mar?
R: Um monstro com 10 chifres, sete cabeças, etc.
Q2: vs 2-4: O que representam o mar e o monstro?
R: Ou um homem que será um grande governador sobre 10, ou um reino que se
levantará e será uma confederação de 10. Ele se levantará de uma grande
massa de homems, os não regenerados/os pecadores. (Veja 10: 1-11, Q 3.)
Q3: vs 5-8: O que aconteceu com o monstro?
R: Ele recebeu autoridade e blasfemou contra Deus e lutou contra o povo de Deus.
Q4: v 10: Em tempos assim, o que é exigido do povo de Deus?
R: Perseverança e fidelidade.
13:11-18
Q1: vs 11-17: O que fazia o segundo monstro?
R: Forçava os homems a adorar o primeiro monstro, e ele mesmo fazia
milagres/coisas espantosas. Ele sobrava vida na imagem do primeiro monstro.
Ele enganava os homems com seus milagres.
Q2: v 18: O que é necessário ter nesta época?
R: Sabedoria.
14:1-5

Q1: v 1: O que João viu depois?
R: O Cordeiro (Cristo) em pé no monte Sião e 144.000 pessoas que tinham a
marca de Deus.
Q2: vs 2-3: O que estas pessoas estavam fazendo?
R: Cantando uma nova canção diante do trono, e dos quatro seres vivos, e dos
vinte e quatro líderes.
Q3: vs 4-5: Que canção era esta?
R: Uma canção que somente eles podiam aprender porque eram puros.
14:6-13
Q1: vs 6-12: Quais eram as mensagens do três anjos?
R: De maneira geral: julgamento.
Específicamente:
1. A hora do julgamento chegou, portanto temam, glorifiqeum e adorem a Deus;
2. Babilônia caiu/foi pulgada;
3. Todos os que adorarem monstro e a sua imagem serão julgados.
(Nota: Babilônia tem sido considerada como uma semelhança a antiga Babilônia;
Roma; ou o império total do anti-Cristo da época do Novo Testamento.)
Q2: v 13: O que disse a voz?
R: Aqueles que morrerem depois que estar coisas acontecerem serão abençoados,
descançarão dos seus trabalhos e serão lembrador por seus serviços.
14:14-20
Q1: v 14: Quem João viu sentada numa nuvem?
R: Alguém sememlhante a Cristo.
Q2: vs 15-16: O que fez Ele?
R: Ele fez a colheita - ou dos não regenerados que eram como semente seca e
murcha, ou dos juntos/regenerados.
Q3: vs 17-20: O que é a regunda colheita?
R: A vingança do Senhor sobre os ímpios.
15:1-8:
Q1: v 1: Qual é o sinal seguinte?
R: Sete anjos com sete pragas, que são as últimas da ira de Deus.
Q2: vs 2-4: Que mais João viu?
R: Um mar de vidro misturado com fogo a também os vitoriosos que cantavam
louvores a Deus.
Q3: v 7: O que foi dado a estes anjos?
R: Sete taçar cheias da ira de Deus.
16:1-21

Q1: vs 1-17(a): O que eram essas taças de ira?
R: Julgamentos que se seguiam em rápida sucessão.
(Nota: Se necessário, pergunte sobre os detalhes de cada taça.)
Q2: vs 17(b): O que se seguim a sétima taça?
R: Uma voz anunciando o fim dos julgamentos, seguido por um grande terremoto
e o julgamento da grande Babilônia.
17:1-6
Q1: vs 1-6: O que João está descrevendo neste trecho?
R: É um retrato falado de uma cidade erúpia/depravada que é a capital de um
grande e malvado império, habitado por muita gente. Os habitantes desta
cidade são muito ricos, muito malvador e imorais, e ensinam outras pessoas a
serem más e imorais. Muitos Cristãos têm sido mortos nesta cidade.
Q2: vs 3-6: A mulher descrita neste trecha é realmente uma mulher ou é o retrato
de alguma outra coisa?
R: Ela é uma figura/imagem da capital de um grande império malvado.
Q3: v 3: O monstro vermelho é real ou uma figura/imagem?
R: É uma figura que representa um império malvado, do qual a mulher é a capital.
Q4: v 4: O que significa "uma taça cheia de coisas indicentes e imundas, o
resultado da sua imoralidade" (ou da maneira que foi traduzida)?
R: Que os habitantes desta cidade são máus e imorais.
Q5: v 5: O que significa isto?
R: Que esta cidade é pior e mais erúpia/imoral que qualquer outra e ensina ás
outras a sequirem seus máus caminhos (como numa mãe ensina a seus filhos.)
Q6: v 6: O que significa isto?
R: Que muitos cristãos foram mortos nesta cidade.
17:7-18
Q1: vs 6(b)-(7(a): A quem João está se referindo quando diz "Quando a vi" e "o
anjo me perguntam"?
R: A ele mesmo - João, o autor deste livro.
Q2: vs 7-18: O que o anjo está explicando a João?
R: O significado da visão que ele teve da mulher e do monstro.
Q3: v 8: O que se entende por "livro da vida"?
R: O livro em que Deus escreveu os nomes daqueles a quem Ele deu vida eterna e
pertencem ao Senhor Jesus Cristo.
Q4: v 8: O que significa "Ele" (o monstro)" estava vivo; agora não vive mais,
porém tornará a aparecer"?

R: Que o império malvado existiu no passado; não existia na época da visão de
João porque Deus estava destruindo o império na época da visão de João "viu"
ainda aconteceria no futuro; mas que voltaria a existir em outra época mais
tarde.
(Nota: Provavelmente será adequada qualquer resposta que mostre a existência de
três períodos diferentes de tempo.)
Q5: v 9: "Os sete montes" são símbolos de alguma outra coisa ou são reais?
R: São realmente montes. Provavelmente se refere a cidade de Roma, que está
edificada sobre sete montes, e que foi a capital de um grande, poderoso, rico e
corrupto império.
Q6: vs 12-14(a): O que significa isto?
R: Que os reis de dez impérios menores juntarão suas forças com os do império
malvado para lutar contra o Cordeiro.
Q7: v 14: Quem é o Cordeiro?
(Nota: Esta pergunta deverá ser respondida somente por aqueles que retilizarem o
termo "Cordeiro".)
R: O Senhor Jesus Cristo que morreu para nos livras do nossos pecados, assim
como no Velho Testamento os cordeiros eram sacrifícados para levar os
pecados do povo.
Q8: v 16: O que significa isto?
R: Que os dez reis vão colaborar com restante do império para destruição da
própria capital.
Q9: v 17: Por que ele farão coisa tão estranha?
R: Deus fez com que eles procedissem assim porque é da Sua vontade que esta
cidade malvada seja destruída.
18:1-3
Q1: v 2: O que este capítulo diz?
R: Que Deus vai destruir a cidade malvada.
Q2: v 17:18-18:3: Como foi chamada a cidade de Babilônia no capítulo anterior?
R: Uma mulher.
Q3: vs 2-3: Quando aconteceu o v 3 em relação ao v 2? (Se traduzido literalmente)
R: Antes.
18:4-8
Q1: v 4: Para quem este capítulo é endereçado?
R: Para o povo de Deus.
Q2: vs 6-8: Quem executará esta sentenças/julgamentos? Este também é o povo
de Deus, como sugerido em 17:14?

R: Somente Deus pode trazer doença, morto e fome a qualquer povo (v 8). Já
vivos que fogo que queimou a cidade foi obra do "monostro e dos dez chifres".
(Nota: Talvez esta pergunta seja muito sofisticada.)
Q3: v 8: Não importa quem execute o julgamento, quem é o diretor e autor dele?
R: Deus.
18:9-20
Q1: vs 9-17: Quem foi atingido pela destruição da cidade?
R: Reis, comerciantes e marinheiros?
Q2: vs 11-17(a): Por que os comerciantes foram prejudicados?
R: Porque não poderiam mais vender mercadorias para aquela cidade?
Q3: vs 17(b)-20: Porque os marinheiros e capitães foram prejudicador?
R: Porque não poderiam mais transportar cargas nos seus navios para aquela
cidade.
18:21-24
Q1: v 21: Por que o anjo jogou no mar esta grande pedra?
R: É uma ação simbólica para mostrar quão longe e com que violência a grande
cidade iria cair. E assim como a pedra desaparecem no mar, a cidade
desapareceria para sempre.
Q2: vs 22-24: O que esta descrição nos diz sobre a vida nesta cidade antes de ser
destruída?
R: Faziam trabalhos diversos como tocar música, moer cereais, fazer feitiçarias,
casar e também malar os cristãos que lá moravam.
19:1-10
Q1: vs 1-10: No capítulo 18 vimos que reis, comerciantes e marinheiros foram
prejudicador quando Deus destruim esta cidade. Quem este capítulo nos diz
que ficou contente? Por que?
R: a. O povo de Deus que habita no Céu.
b. Porque Deus pulgou e destruiu a cidade que foi tão má e fez os cristãos
sofrerem tanto.
Q2: vs 7-9: Você entende qual é o significado de "casamento do Cordeiro"? Quem
é a "noiva"? Quem são os "convidados"?
R: a. O casamento do Cordeiro é a ocasião em que todos os cristãos se unirão a
Jesus Cristo à semelhança da união de um homen com uma mulher em
casamento.
(Nota: Deve ficar bem claro que esta não é uma união física.)
b. A Noiva é um símbolo que significa todos os critãos.
c. É outro símbolo que significa todos os cristãos.
19:11-21

Q1: vs 11-15: Alguém é descrito como líder dos exércitos celestiais? Que nome é
comumente usado para esta pessoa?
R: Jesus Cristo.
Q2: vs 17-20: Estes versos falam ainda sobre a destruição da Bavilônia, ou sobre
uma destruição maior?
R: Muito maior. Parecem descrever Jesus Cristo e o seu exército celestial
conquistando um grande exército formado por soldados de todo o império, do
qual Babilônia era a capital e os seus aliados que se uniram para lutar contra
exército de Deus.
Q3: vs 17-18: Estes versos falam sobre as aves convidadas para comer os corpos
do exército derrotado. Você pensa que isto vai realmente acontecer ou um
símbolo? Se é um símbolo o que significa?
R: ?
(Nota: Eu não sei a resposta, mas penso que é uma boa pergunta.)
20:1-3
Q: Neste trecho João conta que viu um anjo jogar Satanás em um abismo e o
amarrou por 100 anos. Quando estas coisas vão acontecer?
(Nota: Esta questão é para verificar a compreensão do"Então" do v 1.)
R: Depois que Deus derrotar o império malvado e a sua capital.
20:4-6
Q1: vs 12,4,6: Nestes versos João fala sobre 1000 anos. Todos eles se referem ao
mesmo período, o se referem a três períodos diferentes de 1000 anos cada?
R: Se referem ao mesmo período.
(Nota: Para ficar mais claro, o tradutor talvez tenha que fazer, no início do v 4,
uma referência aos vs 1-3 auteriores, i.e. "Depois que o anjo jogou Satanás no
abismo..." ou "Enquanto Satanás estava no abismo.")
Q4: v 6: O que significa a "segunda morte"? Se existe uma segunda morte, o que
significa a primeira morte? (cf. v 14.)
Respostas possíveis:
R: a. A primeira morte é a morte do corpo, i.e. a separação da alma do corpo. A
segunda morte é a morte da alma, i.e. a separação da alma de Deus
(afastamente da alma do homem da presença de Deus).
b. Nas escrituras a morte muitas vezes é vista como a separação da alma do
homem da presença de Deus, então a primeira morte do homem pode ser o
afastamento voluntário de sua própria alma da prsença de Deus, permanecendo
no pecado. A segunda morte pode ser a continuação feita pelo próprio Deus
desta separação (veja v 14).
20: 7-10
Q1: V 7: A que período de 1000 anos João está se referindo?
R: Aos 1000 anos que Satanás estava preso.
Q2: VS 8-10: O que Satanás está tentando fazer?

R: Enganar o povo que ficou na terra e persuadé-los a fazer uma tentativa final
para que lutam contra Deus e o Seu povo.
Q3: v 10: Qual foi (será) of fim de Satanás?
R: Ele foi (será) jogado no lago de fogo.
Q4: v 10: Ele conseguirá sair do lago (como saiu so abismo)?
R: Não, ele ficará ali para sempe.
20:11-15
Q1: vs 11-15: O que João descreve aqui?
R: João viu o Senhor sentado no seu trono para julgar todos os povos da terra, de
acordo com o que está escrito no livro da vida os que não tinham seu nome
escrito no livro da vida foram jogados no lago de fogo.
Q2: v 11: Quem o juiz aqui descrito?
R: a. Jesus Cristo.
b. Deus, o Pai.
c. Divina Trindade.
Q3: v 12: O que estava escrito no livros?
R: O que as pessoas tinham feito e como tinham vivido.
Q4: v 15: De quem eram os nomes que estavam escrtos no livro da vida?
R: Os nomes daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo.
Q5: v 15: O que aconteceu com aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro
da vida?
R: Eles foram jogados no lago de fogo, onde Satanás já havia sido jogado.
21:1-8
Q1: v 1: Por que você pensa que Deus fez o novo céu e a nova terra nesta época?
R: Porque todas as pessas e coisas más (nações, impérios etc.) assim como Satanás
já haviam sido finalmente punidos e Deus pôde começar uma nova criação sem
ninguém por perto para atrapalhar, com fizeram Satanás e o homem com a
primeira criação.
Q2: v 4: A vida nesta nova terra será a mesma que a vida na velha terra que
habitamos agora?
R: Não. Na nova terra não haverá morte, meu nem tristeza, nem dor, nem choro,
como existe agora?
Q3: v 2: O que simboliza a "Cidada Santa, a nova Jerusalém"?
R: A igreja de Jesus Cristo, ou todos os cristãos ou todos que pertencem a Jesus
Cristo.

Q4: v 8: Se refere a um grupo diferente de pessoas ou a uma época diferente
daqueles de 20:11-15 ou é apenas outra referência às mesmas pessoas e à
mesma época?
R: Refere-se às mesmas pessoas e à mesma época.
21:9-22:5
Q1: v 21:9-14: João está descrevendo um lugar real ou o símbolo de alguma coisa?
R: a. Um lugar real - o céu - onde os cristãos irão viver junto com Deus.
b. Um símbolo da igreja glorificada/dos crentes em Cristo como um grupo
unificado.
Q2: v 11: O que significa isto?
R: Que agora a glória de Deus pode brilhar/refletir nos cristãos, sem pecado ou
mancha para impedir.
Q3: v 12: Por que existe uma muralha muito alta e grande com anjos protegendo
as entradas/portas?
R: Para não deixar entrar aqueles que não são de lá.
Q4: v 12: Por que doze portas em vez de uma?
R: Como Jesus é o único caminho para Deus, poderiamos esperar apenas uma
porta. Talvez seja para indicar que existem muitos igrejas diferentes
espalhadas no mundo e que os crentes verdadeiros destas igrejas serão
incluídos.
Q5: vs 12-14: Por que são citados "os doze apóstolos" e "as doze tribos de Israel"?
R: Talvez para mostrar que todo verdadeiro crente israelita, que viveu antes que
Cristo viesse ao mundo, bem como todos os cristão, serão incluídos nesta
cidade.
Q6: vs 15-21: O que João está tentando nos dizer intermédio da descrição da
cidade e que você pensa que significa?
R: a. Que a cidade é perfeita em forma e tamanho e que é construída com os mais
belos e valiosos materiais.
b. Que a igreja glorificada será perfeita e não terá nada de pouco valor ou
desagradável para clarificar/estragar sua beleza.
Q7: vs 22-27: Por que não existe um lugar para adoração nesta cidade?
R: Porque Deus está lá com os cristãos, portanto eles não precisam ir a lugar
nenhum para adorá-Lo.
Q8: vs 8 e 27: Que espécie de pessoas não serão aceitas nesta cidade?
R: Covardes, traidores, viciados, assassinos, imorais, os que praticam a feitiçaria,
os que adoram ídolos, mentirosos, impuros e vergonhosos.
(Alguns destes são citados em 22:15).

Q9: vs 22:1-5: O que significa o rio que passa pela cidade, ao lado do qual
crescem plantas e árvores?
R: Que Deus proverá todas as nossas necessidades nesta nova vida.
22:6-21
Q1: v 6: A que palavras se referem "Estes palavras"?
R: Tudo o que está escrito neste livro (apocalipse). O restante do capítulo é o
fechamento de todo o livro, e não somente dos versos e capítulos antecedentes.
Q2: v 7: Quem está vindo?
R: Jesus.
Q3: v 9: Por que o anjo repreendeu João por querer adorá-lo?
R: Porque anjos e homens cristãos são todos servos de Deus e todos devem adorar
a Deus, mas não uns aos outros.
Q4: v 10: O que significa "não faça segredo" deste livro?
R: Permite que os homens o leiam.
Q5: v 11: O que significa isto?
R: Significa que no fim de todas as coisas, quando o julgamento de Deus estiver
tão perto, não haverá tempo para as pessoas deixarem os seus caminhos?
Q6: v 12: Quem está falando?
R: Jesus.
Q7: v 13: O que Jesus quer dizer quando chama a Si mesmo de "O Primeiro e o
Último, o Princípio e o Fim"?
R: Que Ele sempre existiu, mesmo antes de crear a terro e o céu ou o homem e Ele
continuará existindo mesmo quando todas as coisas acabarem.
Q8: v 14: Que espécie de pessoa terá permissão para entrar na cidade?
R: As pessoas limpas, i.e. as pessoas cujos pecados foram lavados.
Q9: É este o significado de "lavam as suas roupas" ou é o símbolo de outra coisa?
R: Simboliza o sangue de Jesus lavando os nossos pecados.
Q10: v 15: Que espécie de pessoa não entrará na cidade?(cf21:8 e 27.)
R: Os viciados, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos, os
mentirosos.
Q11: v 16: Porque Jeus descreve a Si mesmo como"descendente do rei Davi"?
R: Porque como Deus criou/foi o "Pai" de Davi e de todas as pessoas antes dele.
Como homem é foi um dos descendente de Davi.
Q12: v 17: O que significa isto?

R: Que o Espírito Santo opera nos cristãos para chamar as pessoas de toda a parte
para ver e crer em Jesus e serem salvos.
Q13: vs 18-19: Para quem João faz este aviso solene?
R: Para todo aquele que lê ou ouve as palavras deste livro.
Q14: v 20: Quem está chegando logo?
R: Jesus.

