
Escritura para ser estudada: Apocalipse 1
O propósito da lição: Mostrar que Deus tem um plano defini-

tivo para o inteiro futuro—e Ele quer revelar o plano a todos.
O que seus alunos devem saber: Que o Senhor tem pro-

metido abençoar aqueles que leiam, ouvem, e obedecem 
as palavras escritas em Apocalipse.

O que seus alunos devem sentir: O desejo a entender esta 
profecia.

O que seus alunos devem fazer: Estudar os primeiros dois 
capítulos de Apocalipse  todos os dias esta semana.

O esboço da lição (para os cadernos do professor e dos alu-
nos):

1. O autor—João—na Ilha de Patmos (Apocalipse 1:1-6,9).
2. A visão de Jesus Cristo (Apocalipse 1:10-19).
3. Cristo e os sete candeeiros (Apocalipse 1:12-13, 20).
4. A vinda de Jesus Cristo (Apocalipse 1:7-8).

O versículo para ser memorizado: 
Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem 
as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. 
(Apocalipse 1:3)

A LIÇÃO
Vamos supor que uma noite escura, um certo chefe chama 

juntos o povo da sua vila. Na sua mão ele tem um objeto com 
parecer misterioso. Ele cochicha, “Debaixo deste cobertor 
eu tenho uma lista de muitas coisas que eu vou fazer nos 
anos em frente. Eu quero lhes mostrar a a vocês e explicar a 
completamente.”

Ainda falando baixinho, ele aumenta, “Nos anos passados 
eu preparei um lugar bonito para o meu povo. Eles podiam ter 
o apreciados sempre se eles tivessem me obedecidos. Em vez
disto, eles escolherem ir no seu próprio caminho. Então tudo foi
arruinado. Desde então, eu tenho tentado persuadir os fazer o que 
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Lição 1

A VISÃO

NOTA PARA O PROFESSOR
Que bênçãos estão em sua frente o tanto que você ensina o 

livro maravilhoso de Apocalipse!
Cada livro da Bíblia é importante. Mas o último livro é o 

climax da verdade de Deus revelada. Nós não iamos saber muitos 
dos eventos do futuro se não tivessemos o livro de Apocalipse.

Apesar que o Daniel foi mandado selar seu livro (Daniel 
12:4), João foi mandado não selar este livro (Apocalipse 22:10). 
Aqueles que vão o ler são prometidos bênção especial (1:3). 
Então Deus espera que as pessoas que o estudam vão entender 
e vão ser ajudado. Até seu título (mencionado no primeiro 
versículo) indica que é uma revelação—um desvelo—não um 
escondimento. 

Para lhe ajudar, professor, memorize o seguinte esboço do 
livro: 

1. Descrição do ressurreto e exaltado Cristo (capítulo 1).
2. Mensagens às sete igrejas em Asia Menor na época de

João (capítulos 2 e 3).
3. Descrição do trono de Deus no céu (capítulos 4 e 5).
4. A vinda tribulação na terra com seus terríveis julgamentos

sobre o povo (capítulos 6-18).
5. A segunda vinda de Cristo para terra (capítulo 19).
6. O reino de Cristo na terra por 1.000 anos (capítulo 20).
7. Descrição dos novos céus e a nova terra (capítulos 21 e

22).

Há diferenças de opiniões entre aqueles que interpretem o 
Apocalipse. Porém, é a convicçao dos publicadores destes séries 
(e os membros do Concílio de Referência) que os eventos do 
quarto capítulo até o fim ainda não tem acontecidos. Todos 
são no futuro. “Nenhum julgamento na história tem sido igual 
àqueles descritos nos capítulos 6, 8, 9, 16. As ressurreições e 
julgamento descritos em capítulo 20 ainda não tem acontecidos. 
Não não tem acontecido nenhuma visível volta de Cristo como 
descrito em capítulo 19.”

Se lembra! Apocalipse “não é o único livro na Bíblia. Vamos 
o aproximar como valor de todo estudo dirigido pelo Espírito
que podemos fazer, focalizando toda capacidade dado por
Deus nas suas palavras, e colocando o na completa palavra da
verdade de Deus como dado na Bíblia...Apesar que este livro é
mais acerca do futuro, reconhecimento dele devia afetar nossa
vida no presente. Tiago encoraja seus contemporâneos com o
conhecimento do futuro juízo (Tiago 5:8). Paulo falou da certeza
que Satanás no fim ia ser derrotado (Romanos 16:20). E Deus
pode motivar crentes hoje pelo entendimento daquelas coisas
que Ele tem revelado pelo João em Apocalipse.”

(Os precedentes citações foram tirados dum volume dum 
livro de bolso titulado Apocalipse pelo Dr. Charles C. Ryrie 
do nosso Concílio de Referência. É um excelente volume para 
todo professor. Obtenível do Moody Press, Chicago, IL, 60610, 
USA.)


