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Escritura para ser estudada: Apocalipse 4:1-5
O propósito da lição: Ensinar que Deus mostra ao João no 

tempo passado o que Ele quer que nós sabemos sobre o 
futuro.
O que seus alunos devem saber:Deus sempre cumpre Sua 

palavra--promessas de recompensa, e advertências de 
julgamento.

O que seus alunos devem sentir: Uma esperança do 
cumprimento das promessas de Deus.

O que seus alunos devem fazer: 
Os não crentes: Colocar sua confinça em Cristo hoje.
Os crentes: Ter certeza que estão vivendo agora para 

agradar a Deus para quando enfrentam o Senhor não 
vão ter remorsos.

O esboço da lição (para os cadernos do professor e dos 
alunos):

 1. A porta ao Céu aberta (Apocalipse 4:1).
 2. Deus no Seu trono (Apocalipse 4:2-3).

 3. Vinte e quatro tronos em redor do trono de Deus 
(Apocalipse 4:4).

 4. Sete lampadas de fogo queimando diante do trono de 
Deus (Apocalipse 4:5).

O versículo para ser memorizado:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a 
honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, 
por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. 
(Apocalipse 4:11)

A LIÇÃO
João, o apôstolo amado, era prisioneiro na Ilha de Pátmos, 

muito longe dos seus amigos. Apesar que estava só, ele foi 
consolado pela presença de Deus,. Também Deus o mostrou 
coisas que ninguém outro viu. Uma das mais gloriosas vistas 
era aquela do Senhor Jesus. João nunca ia se esquecer disto. 
Ele tinha visto a face brilhantes do Filho de Deus, Seus olhos 
flamejnantes, Suas poderosas mãos, Seus incandescentes pés. E 
João tinha ouvido Sua voz majestosa e forte dizendo, “Escreve, 

NOTA PARA O PROFESSOR
Apocalipse as vezes é chamado “O Livro do Trono,” porque 

a palavra “trono” é mencionado mais de quarenta vezes. Nesta 
primeira lição somos introduzidos à sala do trono de Deus. Seu 
trono é eterno. Deus está no Seu trono e Ele está reinando sobre 
tudo. Leve tempo para ler o terceiro capítulo de Habacuque e 
vê o quadro semelhante do Deus de Luz. Note especialmente 
Habacuque 3:3-4.

O Apôstolo João estava perto do fim da sua vida na terra. 
Você pode imaginar a emoção ele sentiu quando Deus o mostrou 
as coisas no Céu? João sem dúvida entendeu os símbolos que 
Deus usou para o mostrar o futuro. Geralmente eles vão ser 
claros a nós quando conferimos com outras Escrituras onde 
o mesmo símbolo é usado. Por exemplo, nesta lição vamos 
aprender dos vinte e quatro anciãos. No Novo Testamento, 
anciãos—os mais altos oficiais na igreja—representam a igreja 
inteira. (Veja Atos 15:6; 20:28.) Por certo, então, que estes 
vinte e quatro anciãos em redor do trono representam todos os 
redimidos. Os anciãos são coroados com coroas de ouro. Aqui 
a palavra coroa é a mesma usada das recompensas dos crentes. 

(Veja 1 Coríntios 9:25; 1 Tessalonicenses 2:19; 2 Timóteo 4:8; 
Tiago 1:12; 1 Pedro 5:4. Eles são vestidos de branco, como são 
os santos em Apocalipse 3:5, 18. Assim cremos que os anciãos 
representam todos os redimidos seres humanos—eles não são 
anjos.

Se você tem uma edição Pilgrim ou Scofield da Bíblia, estude 
bem todas as notas ao pé das páginas no livro de Apocalipse. 
Sugerimos que adquire um cópia do Novo Testamento seção 
da “Ryrie Study Bible.* É desponível em “paperback”, com o 
King James ou o New American Standard version. As notas por 
tudo, e especialmente de Apocalipse, vão ajudar esclarecer os 
versículos.

Se lembre!...Começando com esta seção e continuando 
até o fim do livro, os eventos todos ainda estão no futuro. (“as 
que hão de acontecer depois destas”—Apocalipse 1:19.) Era 
necessário para João ver o trono no Céu antes de ver os terríveis 
julgamentos que virão à terra. Vá devagar para seus alunos ter 
um claro entendimento das coisas que vão acontecer no futuro.

Lição 1
O TRONO NO CÉU

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


