
Formando
Líderes

Ampliando
o Reino

Curso de Teologia Ministerial

Livro 23

Edson de Almeida e Franzen

A BÍBLIA

DO REINO

COLEÇÃO

APOCALIPSE E REVELAÇÃO
APOCALIPSE E REVELAÇÃO

A Dinâmica da Construção ProféticaA Dinâmica da Construção Profética



www.nbz.com.br/loja - Nossa Loja Virtual com Produtos e Serviços de Marketing Digital e Redes Sociais

www.primeirasposicoes.br - Primeiras Posições no Google em 5 dias

www.easyslides.com.br - Programa EasySlides para Data Show e programa SEI para administração de igrejas e comunidades, controle 

de membros e frequentadores, células, dízimos e ofertas, EBD, patrimônio, biblioteca, livro caixa, reuniões...

www.abiblia.net.br - Bíblias, pregações, estudos, igreja virtual, livros, oração...

www.brazilwhats.com.br - Programa para enviar WhatsApp em Massa

www.nbz.com.br - Net Brazil Criação de Sites e Web Design

www.aluznofimdotunel.com.br - Programas de Marketing Digital

www.postando.com.br - Faça e domine seus sites e ganhe dinheiro com isto 

www.fazer100em90.br - Métodos para fazer 100 mil reais em 90 dias utilizando sites, emails, celulares, WhatsApp...

www.edsonfranzen.com.br - Página pessoal de Edson de Almeida e Franzen 

www.icepar.com.br - Instituto Cristão de Ensino e Pesquisas do Reino 

www.listadecelulares.com.br - Bancos de Celulares, Fixos, Emails para mailing...

www.litoral.inf.br - Site Turístico da Cidade de Guaratuba e Litoral do Paraná

www.cursoministerial.com.br - Curso de Teologia Ministerial Pela Internet

www.semeaduraextraterreste.com.br - Livro que lança a figura do Semeador...

Visite nossos sites:

Pague com
seu cartão
Pague com
seu cartão

Produtos e Serviços Net BrazilProdutos e Serviços Net Brazil

3 milR$
t + de 215 milhões
de celulares de 
todo o Brasil e 218 
milhões de fixos, 
segmentados por
cidade, estado, 
cep, bairro, renda...

994,00
R$

tSeja revenda ou
franquia de nossos
produtos. Ganhos
de R$ 10 mil mês
ou mais... Damos
as ferramentas!

www.easyslides.com.br

(41)99634-4435

 Curso de Teologiat
completo com certi-
ficado e credencial,
composto de mais
de 40 livros, todo 
feito pela internet, 
de 4 a 12 meses pois
depende do aluno...

997 00R$997,00R$
t Envie Whats
ilimitados

 Alcance seut
cliente de forma
instantânea...

 Temos BD det
todo o Brasil

t Sistema de 
Membros/igrejas

 Sistema parat
datashow com
11.5 mil hinos, 300
vídeos, 70 Bíblias,
3.000 figuras...

a partir
100,00

R$
a partir

96344435
88485466
91428802
91448850
85072265
34722265

Desde 2002 atendendo
em todo o Brasil e
vários outros países

www.brazilwhats.com.br

E
m

 D
e
u

s
 n

ó
s
 c

o
n

fi
a
m

o
s
..
.

Via PayPal

EM ATÉ
12x

BrazilWhats

197,00
R$

& SEISEI



Formando
Líderes

Ampliando
o Reino

Curso de Teologia Ministerial

Livro 23

Edson de Almeida e Franzen

A BÍBLIA

DO REINO

COLEÇÃO

APOCALIPSE E REVELAÇÃO
APOCALIPSE E REVELAÇÃO

A Dinâmica da Construção ProféticaA Dinâmica da Construção Profética



Todos os direitos reservados - Copyright 1998-2010-2022
É permitida a reprodução de partes ou total deste livro, desde que citados os nomes do Livro, 

do Autor e do site: .www.teologiapelainternet.com.br

Direitos reservados à
� Net Brazil Soluções Globais de Informática e  www.teologiapelainternet.com.br

� E-Mail:  webminister@nbz.com.br
� Internet:     e      www.nbz.com.br www.edsonfranzen.com.br

� Fone: (41) 99634-4435 WhatsApp - Guaratuba (PR)

� No endereço eletrônico  você encontra os índices de todos os livros da coleção que já foram editados. www.teologiapelainternet.com.br,

Colaboração

� Rev. Heinz Siegfried Franzen (in memoriam)

Criação, Arte e Diagramação

� Edson de Almeida e Franzen

    Primeira Edição Digital - Julho/2022
Primeira Edição - Julho/2011

Nota: Salvo menção em contrário, as referências bíblicas constam da tradução de João Ferreira de Almeida, versão Revisada 
segundo os Melhores Textos Gregos e Hebraicos (AMTGH) da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB).

Figura da Capa

� https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-apocalipse-entenda-como-diferentes-povos-imaginaram-o-
fim-do-mundo.phtml



Curso de Teologia Ministerial (CTM) - Apocalipse e Revelação: A Dinâmica da Construção Profética             5 

 
 
 

                    



Curso de Teologia Ministerial (CTM) - Apocalipse e Revelação: A Dinâmica da Construção Profética             6 

 

Í N D I C E 
1. O FINAL DOS TEMPOS ............................................................................................................................................................................................................................................... 7 

1.1. FORMAS DE INTERPRETAÇÃO ...................................................................................................................................................................................................................................... 7 

2. RESUMO DO APOCALIPSE ....................................................................................................................................................................................................................................... 8 

3. O APOCALIPSE COMO UMA CONSTRUÇÃO PROFÉTICA ............................................................................................................................................................................... 8 

4. PORQUE ACHAM ALGUNS QUE ESTAMOS NOS ÚLTIMOS TEMPOS ........................................................................................................................................................... 9 

4.1. JESUS NOS ADVERTIA PARA: ....................................................................................................................................................................................................................................... 9 
4.2. HOJE COMO ESTAMOS, PELAS ESTATÍSTICAS ............................................................................................................................................................................................................. 9 

5. CONTEÚDO E FORMA DO APOCALIPSE ............................................................................................................................................................................................................ 10 

5.1. COMENTÁRIOS SOBRE A FORMA ............................................................................................................................................................................................................................... 10 
5.2. DIVISÃO DO APOCALIPSE .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 

6. VARIEDADE DAS TEORIAS ESCATOLÓGICAS ................................................................................................................................................................................................. 13 

6.1. QUADRO DAS TEORIAS ESCATOLÓGICAS .................................................................................................................................................................................................................. 13 
6.2. COMPARAÇÃO ENTRE ISRAEL E A IGREJA ................................................................................................................................................................................................................. 13 
6.3. TEORIA ESCATOLÓGICA DO AUTOR .......................................................................................................................................................................................................................... 14 
6.4. RESSURREIÇÃO DOS SALVOS E ÍMPIOS - DESTINO DOS SALVOS ................................................................................................................................................................................ 16 

7. PROFECIAS ................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 

7.1. NINGUÉM SABE O DIA DA SEGUNDA VINDA .............................................................................................................................................................................................................. 18 

8. CONCLUSÃO ............................................................................................................................................................................................................................................................... 18 

9. ALGUMAS INTERPRETAÇÕES DA ESCOLA FUTURISTA .............................................................................................................................................................................. 18 

9.1. DIAGRAMA NO 1 - O SONHO DE NABUCODONOSOR - INTERPRETAÇÃO ESQUEMÁTICA .............................................................................................................................................. 18 
9.2. DIAGRAMA NO 2 - SIMBOLISMO DOS QUATROS SERES VIVENTES .............................................................................................................................................................................. 19 
9.3. DIAGRAMA NO 3 - AS SETE IGREJAS .......................................................................................................................................................................................................................... 20 
9.4. DIAGRAMA NO 4 - OS SETE SELOS ............................................................................................................................................................................................................................. 22 
9.5. DIAGRAMA NO 5 - TABELA DAS SETE TROMBETAS .................................................................................................................................................................................................... 24 
9.6. DIAGRAMA NO 6 - APOCALIPSE 17:10-11 .................................................................................................................................................................................................................. 25 

10. APÊNDICE ................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 

OS ÚLTIMOS DIAS DA HISTÓRIA HUMANA ...................................................................................................................................................................................................................... 26 

11. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................................................................................................................................ 29 



Curso de Teologia Ministerial (CTM) - Apocalipse e Revelação: A Dinâmica da Construção Profética             7 
 

APOCALIPSE 
A Dinâmica da Construção Profética 

 
Ap 22:7: [Jesus nos alerta:] Eis que cedo venho; bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 

 

1. O Final dos Tempos 
Muito se tem falado a respeito do final dos tempos, do final do mundo como alguns preferem erroneamente, em suma, dos últimos dias que antecedem a 

volta de Jesus e até após esta volta. 
 

Os acontecimentos do último século têm levado um grande número de pessoas a interpretarem as profecias bíblicas das mais diversas formas. Interpreta-
se através de símbolos, através de métodos científicos, através da retirada de fragmentos do texto, do texto como um todo, enfim de forma que traz diferentes 
“revelações”, boa parte das quais destituídas de verdade. 
 

Existem muitas passagens bíblicas sobre o tema Segunda Vinda, Fim dos Tempos e Últimos Dias. E existe um livro inteiro na Bíblia que fala sobre este 
tema: o Apocalipse. 
                                                    

Eis algumas outras passagens, citando somente as mais utilizadas: Salmos 72; Isaías em muitos capítulos; Mateus 13, 24, 25, 28; Hebreus 9; Ezequiel 36; 
Daniel 7, 8, 9; Jeremias 23 e 33; Judas 1:14,15; Zacarias 6; II Pedro 2,3; I Coríntios 15. 
 

1.1. Formas de Interpretação 
Para poder apresentar o Apocalipse, convém citar as 4 escolas principais que tratam da interpretação do Apocalipse e das profecias bíblicas: 

 
1. Pretérita: Crê que as profecias de Apocalipse já se cumpriram. 
2. Futurista: Sustenta que o livro contém um prognóstico da história universal. 
3. Histórica: Vê os eventos do livro como descrições simbólicas da história da igreja, desde a época do Novo Testamento até o final dos tempos. 
4. Eclética ou Idealista: Firma-se nos princípios espirituais do livro e não dogmatiza sobre detalhes das visões mais misteriosas. 
 

A visão que sustentamos neste livro obedece às escolas Eclética e Histórica (apesar de ora ou outra citar, mas não entrar em detalhes de descrição dos 
símbolos, característica da visão Histórica). 

Nós veremos neste material que, a interpretação correta do Apocalipse, o livro da revelação, deve passar pela análise do texto como um todo, e além disto, 
efetuando a confrontação, no mínimo, das passagens outras passagens bíblicas que citamos acima, nunca esquecendo que o tema principal do livro é ainda e será 
eternamente o Senhor Jesus Cristo. 

É necessário ainda citar que nunca houve tantos magos, adivinhos e astrólogos, interpretando os acontecimentos dos últimos dias, deturpando as 
Escrituras Sagradas e confundindo os fiéis do mundo inteiro. Convém que cristãos zelosos da Palavra de Deus tragam, à Luz do conhecimento humano, as 
verdades dos últimos dias, para não sermos enredados por falsos profetas, anticristos, falsos pregadores e situações que não nos permita sermos salvos e 
arrebatados para a glória do Senhor. 
 

Procuramos resgatar neste trabalho, o que realmente Jesus nos cita sobre os últimos tempos. 
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2. Resumo do Apocalipse 
A chave do Apocalipse encontra-se no primeiro versículo: Revelação de Jesus Cristo.  

Ap 1:1-2: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que 
brevemente devem acontecer; e, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João; o qual 
testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. 

O propósito principal é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o Redentor do mundo e o conquistador do mal , e apresentar, de forma simbólica, 
o programa mediante o qual Ele dará prosseguimento à Sua obra. 

O autor: claramente chamado de João, tendo escrito durante seu exílio na ilha de Patmos. 
Data do escrito: Por volta de 95 d.C, durante o reinado de Domiciano, pouco antes do apóstolo João morrer. 

 
 

3. O Apocalipse Como Uma Construção Profética 
Nunca houve um livro que tivesse provocado mais delírios, tolices e movimentos irracionais sem qualquer ligação com Jesus Cristo. 
 
Isto porque a forma de interpretação do Apocalipse mais comum é a alegoria, usando a Escola Futurista. Isto é, achar que os animais citados, as 

passagens, os símbolos devem todos ser interpretados como simbolizando outras coisas, associando-os a nosso dia a dia e às ações dos cristãos e de Deus. 
 
Todavia a interpretação que buscamos, tem a ver com uma interpretação mais conservadora, onde a alegoria tem um pequeno lugar na tradução de sinais, 

e a cada ponto devemos direcionar o entendimento do texto para o Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse deve ser compreendido, não a partir das imagens e 
símbolos, nem tampouco a partir de uma idéia geral e interpretação ampla do texto, mas sim a partir de seu próprio significado. 

 
O Apocalipse pressupõe que os seus leitores já sejam crentes. Ele deixa aparecer um mistério. E como um milagre, desenvolve algo que permanece 

mistério, mesmo depois de se ter mostrado. Para ajudar a narrativa dos milagres, existe um conjunto de símbolos. 
 
Como foi escrito durante e antes das perseguições, tinha o objetivo de consolar e fortificar as Igrejas perseguidas. Mas não é somente um livro 

destinado a reanimar a Esperança de uma comunidade cristã em perigo. Nem tampouco somente um livro político destinado a contestar o poder de César. Se o 
reduzirmos a estas banalidades, perdemos a verdadeira força do Apocalipse. 

 
Precisamos muito mais tentar compreender os encaixes de um texto dentro de outro. Precisamos tentar reconstituir o movimento dinâmico desta arquitetura 

de uma construção profética, onde as palavras não estão colocadas ao acaso, numa pilha de letras sem sentido, simbólicas e alegóricas. O Apocalipse é um 
conjunto arquitetônico móvel, dinâmico e definitivo, que vai de um começo a um fim. 

 
Não é a toa que encontramos muitas alusões ao primeiro livro, o Gênesis. E muitas outras alusões aos demais livros da Bíblia. Portanto, procurar revelar os 

fatos imediatamente, somente se você conhece toda a Bíblia. O Apocalipse não é uma revelação instantânea, mas paulatina e periódica, contínua e impulsiva. 
 
Devemos tentar encontrar este movimento, primeiro a construção, depois o movimento e a dinâmica que o impulsiona de uma frase a outra, de um texto a 

outro, de um capítulo até outro, de um livro a outro. 
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4. Porque Acham Alguns que Estamos nos Últimos Tempos 

4.1. Jesus nos advertia para: 
Mt 24:9-14: Então sereis entregues à tortura, e vos matarão; e sereis odiados de todas as nações por 
causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente 
se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos; e, por se 
multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 
E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então 
virá o fim. 
 

- os perigos do engano - a falta de visão missionária - a infidelidade no ministério aos irmãos em Cristo 
- do esfriamento do amor - a perda do amor às almas 

 

4.2. Hoje Como Estamos, Pelas Estatísticas 
O Franco crescimento do Cristianismo Evangélico no Brasil está mascarando a realidade do resto do mundo. 

Crescimento das religiões 
- Cristianismo 9% ao ano. 
- Budismo 10% ao ano 
- Hinduísmo 13% ao ano 
- Islamismo 16% ao ano - a religião que mais cresce hoje. É provável que o Armagedom será com os islamitas. 

 
- No Norte da África, exceto o Egito, todos os países têm hoje de 99 a 100% de mulçumanos. No Egito são 85%. 
- 3,4 milhões de alemães católicos e protestantes se desligaram de suas igrejas de 1985 a 1994. Este número é maior hoje. 
 
- Em 1982 foi feita uma pesquisa com 10 mil pastores liberais nos USA: 
 

Jesus nasceu de uma virgem? Não: 60% dos metodistas, 49% dos presbiterianos, 44% dos anglicanos, 19% dos luteranos. 
Jesus é Filho de Deus? Não: 89% dos anglicanos, 82% dos metodistas, 81% dos presbiterianos, 57% dos luteranos. 
Jesus ressuscitou dos mortos? Não: 51% dos metodistas, 35% dos presbiterianos, 33% dos batistas, 30% dos anglicanos, 13% dos luteranos. 

 
- Em 1994, portanto 12 anos depois, a situação somente piorou, pois outra pesquisa foi feita com teólogos liberais dos USA, num encontro de nome Seminário de 
Jesus, e encontramos estes resultados: 
 

Nascimento virginal de Jesus: 96% deles disseram que isto não existiu 
Jesus ressuscitou e subiu aos céus: A maioria afirmou que não. 

 
Repetindo: Este número é maior hoje em dia. Isto é perder Jesus de Vista. Isto é sinal dos Últimos Tempos. 
Um dos mais importantes ministérios do Espírito Santo é evitar que se perca Jesus de Vista. 
Este livro pretende mostrar, especialmente pela exposição das profecias cumpridas, que Jesus ainda é o mesmo! 
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5. Conteúdo e Forma do Apocalipse 

5.1. Comentários Sobre a Forma 
 
Resumo por J. M. Saint a propósito de Tillich (Bulletin CPED 1970). 

“O Apocalipse, como revelação, tem um sentido particular na tradição cristã, trazendo sobretudo uma interpretação da realidade. Pressupõe que os 
ouvintes já sejam crentes. Não entra na rede do saber objetivos das coisas, nem é a explicação de uma lei física durável. Ele deixa aparecer um mistério. 
E como o milagre, desenvolve algo que permanece mistério, mesmo depois de se ter mostrado. Mas não há enigma (porque o mistério escapa ao saber 
objetivo). Há sim, como para a narrativa dos milagres, um conjunto de símbolos.” 

 

Jacques Ellul - Apocalipse - Arquitetura em Movimento 
 O texto foi escrito durante as perseguições ou depois delas. Assim, o seu objetivo era consolar e fortificar as Igrejas Perseguidas. Mas não era só isto. 

 
 Este Apocalipse não pode ser compreendido nem a partir das imagens habituais da apocalíptica nem a partir de uma idéia geral (gnóstica ou cristã), mas 

somente a partir do próprio significado, entendendo primeiramente a estrutura. 
 

 No caso do Apocalipse, não devemos efetuar o desmembramento dos textos para se chegar às fontes. 
 

 O autor é um profeta que ainda tem visões. É um vidente. 
 

 O Apocalipse é infinitamente mais rigoroso e decisivo: é a descoberta de uma saída para a história, o que implica numa saída possível no tempo presente. 
Mas não é somente: “as coisas vão mal agora, mas consolem-se e esperem: no céu ou no paraíso, no fim do mundo, ou no além, irão bem”. 

 
 

O seu tema central não é nem a política (sem dúvida, é também, secundária e acidentalmente, um livro político) nem a devoção ou a consolação (ainda 
que, é claro, também seja secundariamente um livro que pode despertar a esperança), e menos ainda um livro de previsões curiosamente, é o que deve ser! Ou 
seja, um livro que fala de Deus, da Ação de Deus e da sua relação com a criação. 
 

A maior parte das visões são acompanhadas de explicações faladas. Assim, os símbolos não devem ser interpretados por outras imagens, pelas nossas 
imagens, mas por meio de uma leitura, mas por meio de uma leitura correta da Palavra que a eles se refere. É preciso, pois, partir do texto para o símbolo e não 
procurar no símbolo mais do que está no texto: aquele é apenas oportunidade para este. 
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5.2. Divisão do Apocalipse 
Jesus é o tema principal. E o apocalipse é dividido em 5 setenários (número 7): 
 
Setenário Título Capítulos Descrição Jesus Outras Informações 

1o Cartas às Igrejas 1 a 4 Consagrada à palavra do Senhor dirigida à 
Igreja 

JESUS NA TERRA 
Jesus é o Senhor Todo-
poderoso (1:9-20)

Promessas 
Jesus dita a João o que falar 
às 7 igrejas.

Prepara o cenário: Ap 4:1-11 
2o Selos 5 a 8 HISTÓRIA DA HUMANIDADE SOBRE A TERRA Jesus é o Cordeiro Imolado 

(6:7)
História = Estática 

Resumo da parte seguinte, inclusive do 5o Setenário: Ap 7:1-17
3o Trombetas 8 a 14 O Centro do escrito. O que faz que “O Reino 

tenha se aproximado de nós”, “esteja no meio de 
vós”, é Jesus. É a repercussão da vida terrena 
de Jesus no céu. É o acontecimento terrestre 
que provoca o acontecimento Celeste.

Jesus a Encarnação (12), a 
Morte (11) e a Ressurreição
 
Jesus é a criança (homem) 
que nasce da mulher

Não existe um antes e um 
depois no céu 

Resumo da parte seguinte: Ap 14:6-20 (Ap 14:8 é sobre o capítulo 18)
4o  Taças 15 a 18 O FIM DA HISTÓRIA. SUA RUPTURA Jesus o Cordeiro (14:1) 

Jesus o Filho do Homem 
(14:14)

Fim da História (futuro) = 
Dinâmica 

Resumo da parte seguinte: Ap 19:5-10
5o  Vi Então 19:11,19:17, 

20:1, 20:4, 20:11, 
21:1, 21:10 

Nova Criação, a Jerusalém Celeste, o Reino de 
Deus 

JESUS NA SUA 
PLENITUDE 
Jesus a Palavra de Deus 
(19:11-17). Jesus o Senhor 
Todo-poderoso (22:6-21)

Realizações 

 

Considerações 
O segredo do Apocalipse é a relação entre as partes da estrutura. Como por exemplo, o segredo da relação entre a História e o Fim da História. 
Os que fazem parte do 1o Setenário serão os mesmo que participarão do 5o Setenário. 
Quando Jesus é o cordeiro, o cordeiro imolado, não tem outro poder e eficácia senão a que resulta da sua morte. 
Em Ap 10:4 fala-se de 7 trovões, mas estes não são detalhados um a um pelo anjo ou por João. 
 

1o Setenário  Cartas às Igrejas 
Ao mesmo tempo uma descrição das sedes das igrejas da época e uma descrição das fases que passará a Igreja de Jesus Cristo dali em diante 
 

2o Setenário  Selos 
Selo = Fui realmente Eu que escrevi isto. O que proíbe o conhecimento e o que garante (garantia que o texto é bom, real, verdadeiro). A ruptura do selo só 

pode ser feita por aquele a quem ela é dirigida, e nesse momento ele se torna seu proprietário. Quem o poderá abrir? Jesus Cristo 
Com a abertura deles, os acontecimentos se processam e o poder e o conhecimento do que estava por eles escondido se sabe (revela). 
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3o Setenário  Trombetas 
A trombeta é o instrumento que é tocado diante do rei, diante do general, diante dos poderosos. Ela é igualmente o que chama, o que reúne, o que 

concentra as forças em um ponto que vai ser o ponto crucial. É o sinal das ações decisivas. A trombeta é, finalmente, o instrumento de proclamação da glória.  
Os capítulos 9-14 nos ensinam que “é o acontecimento terrestre que provoca o acontecimento celeste”. 

 Isto aconteceu com Daniel em 10:13, com Jesus na Encarnação e Crucificação (as trevas encobrem a terra, os túmulos se abrem), com José, Maria e o 
menino na fuga para o Egito (Ap 12 e evangelhos).  E em tantos outros lugares: Moisés, Elias, Eliseu, Zacarias, Isaías, Jeremias, Paulo... 
 

4o Setenário  Taças 
A taça é, evidentemente, a do banquete, a que se passa de mão em mão, e que simboliza a união dos convivas. Daí, ela é forçosamente a taça da 

comunhão. Mas é também - e não é uma contradição - a taça da libação, a que está associada ao sacrifício: derrama-se uma parte do vinho na terra em oferenda 
aos deuses. Logo, do ponto de vista cristão, ela é uma participação num ato inaceitável. A taça, fator sagrado de uma comunhão ou de um sacrifício, é também 
portadora de bênção e maldição (Judas foge no momento da ceia). Também de reconciliação e cólera. 
 

5o Setenário  Nova Jerusalém 
O mais interessante deste momento é que não existe templo. Logo, não há sacerdócio, nem culto, nem religião, nem sacrifícios, nem distinção entre o 

profano e o sagrado. Efetivamente o sagrado só existe em relação a um profano e reciprocamente. Mas não há profano nem sagrado. Não há nenhuma autoridade. 
Não encontramos mais mediadores (sacerdotes, bispos, padres, pastores...). Já não existe mediação. Tudo é imediato. 
 

Conclusão 
Não existe um antes e um depois no céu, por isso a Encarnação foi relatada no capítulo 12 e a crucificação no capítulo 11. O Apocalipse nos ensina que 

“no céu” a crucificação vem primeiro e a encarnação é definida por esta. 
 
Em resumo, podemos compreender a estrutura do Apocalipse da seguinte forma: há um eixo central, a crucificação de Jesus Cristo (11), à volta do qual se 

organizam, na parte central (a terceira), os dramas da separação da criação do criador (8 a 9) e a proclamação do Evangelho (10), depois da Encarnação (12) e o 
desencadear das potências como consequência da obra de Jesus Cristo (13). 

 
À volta desta parte central temos, simetricamente, uma primeira parte que diz respeito à igreja e à qual corresponde uma última parte sobre a Nova 

Criação. Depois uma segunda parte sobre a História, a qual corresponde, como quarta parte, o julgamento e a destruição do mal e das potências. 
 

Não é com as suas revoluções nem com a sua ciência que o homem dá sentido à história, nem sequer a realiza. Deus não é um “Deus tapa-buraco” que 
era utilizado de todas as maneiras para responder às questões inexplicáveis. Deus realiza a obra do homem, assumindo-a e engrandecendo-a. 
 

A esperança é justamente este trabalho que incita este Deus vivo a vir e a se revelar na Sua Glória. 
 

Na Encarnação de Jesus no mundo, Deus se mistura à Sua criação! 
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6. Variedade das Teorias Escatológicas 
Na verdade as teorias escatológicas surgiram antes das dispensações. A doutrina das coisas futuras (Escatologia) tem sido um dos elementos que mais tem 

provocado divisão na História cristã recente. E a divergência está principalmente com relação à existência ou não do milênio ou quando ele se dará. 
 

6.1. Quadro das Teorias Escatológicas 
Teoria Conceito Volta de 

Jesus
Mil anos Grande Tribulação Israel = 

Igreja?
Arrebatamento 

Amilenista Contínuo crescimento paralelo do bem e do mal. 
O Reino de Deus já está presente no mundo por 

meio da sua Palavra, do seu Espírito e da sua 
Igreja. 

Depois dos 
1000 anos 

Já está acontecendo. É o período 
entre a 1a e a 2a vinda. 

Já houve, no tempo 
dos romanos 

principalmente. 

Diferente. 
Igual para os 
amilenistas 
modernos.

Não existirá o 
arrebatamento, somente a 

ressurreição geral. 

Pós-milenista O Reino de Deus está sendo estabelecido agora 
pelo ensino e pregação. A consequência da 

evangelização mundial será o Milênio, com paz e 
justiça, já no presente momento. 

Depois dos 
1000 anos 

Haverá paz no mundo. Inicia 
após divulgação universal do 

Evangelho e conversão mundial. 
Na verdade, já está acontecendo 

para os participantes do 
cristianismo. 

Antes da 2a vinda.  Diferente. Não existirá o 
arrebatamento, somente a 

ressurreição geral. 

Pré-milenista 
Dispensacionalista

Conceito igual o pré-milenista histórico, mas a 
vinda será em dois estágios: Ele virá para a sua 
igreja (arrebatamento) e depois com a sua igreja 
(revelação). Os eventos são separados por uma 

tribulação de 7 anos.

Antes dos 
1000 anos 

Jesus reinará nesta Terra 
somente depois da vitória no 

Armagedom. 

Depois do 
arrebatamento secreto 

e antes da 2a vinda. 

Diferente. O arrebatamento ocorrerá 
antes da tribulação (pré-
tribulacionista), 7 anos 

antes da 2a vinda. 

Pré-milenista 
Histórica ou 

Clássica 

O retorno de Cristo será precedido de certos 
sinais, depois seguidos de um período de paz e 

justiça. 

Antes dos 
1000 anos 

Jesus reinará num reino terreno 
e também espiritual. 

Depois do 
arrebatamento secreto 

e antes da 2a vinda.

Igual O arrebatamento e a volta 
de Cristo é um só evento. 

do Autor O retorno de Cristo será precedido de certos 
sinais, depois seguidos de um período de paz e 

justiça, quando virá a tribulação, a guerra final, o 
arrebatamento e a vinda de Cristo.

Antes dos 
1000 anos 

Jesus reinará nesta Terra 
somente depois da vitória no 

Armagedom. 

Depois do 
arrebatamento secreto 

e antes da 2a vinda. 

Diferente. O arrebatamento ocorrerá 
no final da tribulação, ou 
junto com a 2a vinda (um 

evento só). 
 

6.2. Comparação entre Israel e a Igreja 
Semelhanças 

 Nem Israel nem a Igreja representam a totalidade do programa de Deus. Ambos participam do programa mais amplo do Reino de Deus e visam glorificar a Deus, embora de 
maneiras diferentes. Existe uma continuidade entre as 2 entidades. 

 

Diferenças 
 Relação Chefia Nacionalidade Interação Divina Dispensações Princípio Regente 

Israel Baseada no 
nascimento físico

Abraão Uma nação Nacional e individual A partir de 
Abraão

Incorporado na aliança mosaica (no 
futuro, a nova aliança)

Igreja Baseada no 
nascimento espiritual 

Cristo De todas as nações Salvação individual, mas 
relacionamento no corpo de Cristo 

Restrita somente 
à presente data 

Um sistema de graça que inclui a lei, 
apesar da ênfase no Amor. 
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6.3. Teoria escatológica do Autor 
Comentário do Autor 

A teoria pré-milenista e dispensacionalista é hoje a teoria mais 
aceita na igreja evangélica. É teoria porque a Bíblia infelizmente dá 
margem a mais de uma interpretação sobre o assunto. É por isto 
que existem quatro (amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas e 
dispensacionalistas, que se confundem com os pré-milenistas). 
Todavia existe uma parte da teoria dispensacionalista que apresenta 
também divergências de opiniões. É quanto ao arrebatamento. Ele 
irá acontecer antes, no meio ou no final da tribulação - como o 
milênio. 
Se você analisar a Bíblia ao pé da letra, isto é, buscando estas 
informações nos locais onde se fala sobre arrebatamento, a Bíblia 
nos diz que será momentos antes da volta de Cristo, ou seja, no 
final da tribulação (pós-tribulação). 
No livro, Fundamentos da Teologia Pentecostal, volume II, de Guy 
P. Duffield e Nathaniel Van Cleave, encontramos o seguinte texto na 
pág. 374 e 375: 

 
Teoria do arrebatamento pós-tribulação: Os que sustentam esta teoria acreditam que os crentes passarão pela tribulação e que o arrebatamento ocorrerá simultânea e 
imediatamente antes da vinda do Senhor em juízo. Eles afirmam que o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo para reinar são apenas aspectos diferentes de um único evento que 
acontecerá no final da grande tribulação, justamente antes da derrota da Besta e seus seguidores e do início do milênio. Os melhores defensores contemporâneos do arrebatamento 
pós-tribulação são: 

Dr. George E. Ladd, em The Blessed Hope (A Bem-aventurada Esperança, Eermans, 1957); 
A Theology of the New Testament (Uma Teologia do Novo Testamento, Zondervan, 1977); 
J. Barton Payne, na Encyclopedia of Biblical Prophecy (Enciclopédia de Profecia Bíblica, Harper & Row, 1973). 

 
Destes autores, o mais conhecido é o primeiro, com inúmeros livros traduzidos para o português. Tenho também sido um defensor desta teoria do arrebatamento 
pós-tribulacionista. 
 
Em minha vida teológica tenho-me guiado pela Palavra de Deus, e após muito estudar Escatologia, descobri esta posição por acaso, na Bíblia. Somente após ler 
outros autores sobre o assunto, entre os quais este livro citado acima, encontrei partidários de minha idéia, ou melhor, eles agora tem um partidário de suas idéias, 
uma vez que eles foram antecessores nestes estudos. Apresento a seguir o que encontrei, para que o leitor possa entender melhor o porque da idéia do 
arrebatamento pós-tribulação: 
 
Arrebatamento antes da tribulação: Quem disse isto se baseou principalmente numa passagem: I Co 15:51-53, dando uma interpretação própria para ela. Ao 
soar da última trombeta..., analisando-a como a sétima trombeta citada em Ap 11:15 em diante. Quando é tocada a sétima trombeta, inicia-se a tribulação. Mas 
para os judeus, trombeta está associado com festividades, triunfos e eventos escatológicos. Paulo, como judeu, escrevendo aos Coríntios, não estava referindo-se 
àquela sétima trombeta, e sim a uma trombeta que anuncia os eventos escatológicos. Quando foi escrito I Coríntios, o Apocalipse não havia ainda sido escrito! 
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Quem crê que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, baseou-se ainda em outras passagens que dizem que os salvos não sofrerão os tormentos do 
“Anticristo” e demais malfeitores. Mas estas passagens referem-se àqueles que são obedientes à Palavra de Deus e que desejam se dar bem já nesta vida. E 
quando estão associadas à tribulação que ocorreria depois daqueles escritos, referem-se a fatos que já aconteceram, principalmente no tempo da perseguição do 
império romano e no tempo da destruição do templo de Jerusalém por volta do ano 70 A.D. Nenhuma delas está associada à Segunda Vinda, e sim à primeira 
vinda de Cristo. Por isto que “coincidentemente” todas são passagens do Antigo Testamento. 
 
A vinda do Senhor ocorrerá depois da tribulação. Quanto a isto não há dúvida. Em I Ts 4:15 diz: “...nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor...”. 
Implica, por isto, que os salvos também ficarão aqui na época da tribulação. 
E mais: Jesus exorta aos cristãos como devem proceder na tribulação em Mt 24:15-28; Lc 21:20-24 e Mc 13:14-28. Como pode ocorrer estas exortações se todos 
já estaremos arrebatados? Não, não estaremos arrebatados. Estaremos aqui na tribulação, e seremos arrebatados logo após os salvos mortos serem 
ressuscitados, e momentos antes da vinda do Senhor Jesus, que será no final da grande tribulação, com certeza. 
 
Existe ainda uma passagem que tira toda e qualquer dúvida. Jesus cita em Mc 13:26-27: 

Então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e glória. 
E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a 
extremidade da terra até a extremidade do céu. 

E ajuntará os seus eleitos, em outra versão, seus escolhidos, quando estiver já vindo nas nuvens. No momento da sua aparição, nas nuvens, seremos [os 
salvos, os eleitos, os escolhidos] elevados da Terra aos céus juntamente com Jesus e Seus Anjos. 
Como ninguém discorda que Jesus virá no final ou depois da tribulação, esta passagem associa a sua volta ao arrebatamento. Serão juntos, ou separados por um 
período bem curto de tempo. 
 
Por todo o Novo Testamento existem citações para ficarmos vigilantes para a Volta de Jesus. Não diz para ficarmos vigilantes para o arrebatamento. Uma vez que 
os pré-tribulacionistas afirmam que o arrebatamento ocorrerá 7 anos antes da Volta de Jesus, quando formos arrebatados, saberíamos que após 7 anos, viria 
Jesus. Os que ficarem e o diabo saberiam quando Jesus voltaria, e ficariam preparados para guerrear. E a Bíblia é categórica. Em Mt 24:36-44 Jesus adverte-nos: 

Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. 
Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. 
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento1, até o dia em que 
Noé entrou na arca, 
e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos; assim será também a vinda do Filho do homem. 
 Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro; estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será 
levada uma e deixada a outra. 
Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor; sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília 
da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 
Por isso ficai também vós apercebidos; porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem. 

 
1 Descrição característica de uma situação de corrupção generalizada, conforme a Bíblia descreve dos momentos antes do dilúvio em Gn 6:11: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e 
cheia de violência. Isto é o que vai estar acontecendo na grande tribulação. Ou será que é o que já está acontecendo... 
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Portanto a surpresa está na Volta de Jesus e não no arrebatamento. Lembre-se de: “o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo para reinar são apenas 
aspectos diferentes de um único evento.” A Bíblia não separa os dois. Os homens que o fizeram assim. 
 
Outra passagem que corrobora o arrebatamento ser pós perseguição da igreja é a citação dos últimos dias pelo próprio Jesus em Mateus 24:22: "Não tivessem 
aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo; mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados."  
Jesus nos avisa que devemos ter sim cuidado e ficar preparados, porque vem a tribulação antes do arrebatamento, e que por causa da misericórdia de Deus, estes 
dias de tribulação tiveram que ser abreviados, diminuídos, para que não fizesse o povo de Deus sofrer mais. 
 
E finalmente a passagem fundamental, sobre a qual não há dúvida que a finalidade da grande tribulação, é senão passar provas aos verdadeiros Filhos de Deus. 
Se passarmos nesta prova final, seremos aprovados definitivamente para o céu (lapidados e treinados). Em Ap 15:2 diz e os que tinham vencido a besta e a 
sua imagem os vencedores da besta. Eles terão lugar de destaque nos céus. Veja também em Ap 7:14: Estes são os que vêm da grande tribulação, e 
levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Se a besta apareceu na grande tribulação, como poderemos vencer a besta se formos 
arrebatados. Se existem pessoas salvas no céu, salvos, com vestiduras brancas, vindo da tribulação, como pode o arrebatamento da igreja ter ocorrido antes, 
talvez ainda levando o Espírito Santo junto, mas sem, contudo, levar estes? Como pode Jesus deixar alguns para trás? 
Portanto, Jesus com suas escrituras apocalípticas está nos alertando e ensinando para não nos deixarmos corromper pela besta e seus cúmplices na grande 
tribulação, momento que deveremos mais uma vez ser provados. E se passarmos nestes testes, com as forças que a Palavra de Deus e o Espírito Santo têm nos 
dado, seremos vencedores, e poderemos ser aquelas pessoas com vestes brancas num lugar de destaque. 
 

6.4. Ressurreição dos Salvos e Ímpios - Destino dos Salvos 
 

Existem diferentes teorias sobre o assunto, vou falar sobre algumas delas. Acontece que boa parte das denominações evangélicas falam sobre o assunto, vem dos 
ensinos antigos de Ellen White (1827-1915), uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

O que Acreditava 
O que acreditava era o que aprendi, de meu pai e de meus pastores, que é o que aprenderam de outros, que no começo aprenderam de Ellen White. 
Note que tem algumas coisas verdadeiras, e que vamos descrevê-las mais a frente quando falarmos do que acredito hoje. 
 
Vamos então a esta doutrina. 
Para que possamos entender onde ficam as pessoas depois de morrer (estado intermediário), precisamos entender qual o destino final dos salvos e ímpios. Isto 
está muito mais bem explicado na Bíblia, do que o estado intermediário. 
 
O gráfico do item 6.3 anterior explica as duas ressurreições e o destino dos Salvos. 
 

Estado Intermediário 
O texto base para a explicação do lugar onde ficam as pessoas depois de morrer e antes da volta e do julgamento de Jesus (Estado Intermediário) é: 

Lucas 16:19-31: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. 
Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras; o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico; e 

os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. 
Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; morreu também o rico, e foi sepultado. 
No hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão, e a Lázaro no seu seio. 
E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou 

atormentado nesta chama. 
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Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males; agora, porém, ele aqui é consolado, e tu 
atormentado. 

E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. 
Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles 

também para este lugar de tormento. 
Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos. 
Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. 
Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. 

 

Antes a Ressurreição de Jesus 
Todos desciam ao Seol (Antigo Testamento) ou Hades (Novo Testamento): lugar de felicidade e alegria, para os justos e tristeza e dores, para os ímpios.  
Esta é a doutrina DOS QUE DORMEM. 
 

O que Acredito Hoje 
Depois da Ressurreição de Jesus 

Mateus 16:18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do hades (inferno) não prevalecerão contra ela. 
 
Efésios 4:7-10:  Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. 
Por isso foi dito: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. 
Ora, isto - ele subiu - que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? 
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas 
 
Mateus 27:51-52: E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo; a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos 

corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. 
 
- Dos Justos 
 Portanto os justos não descerão mais ao Hades, ao inferno. Efésios mostra que Jesus, ao ressuscitar, levou para os céus os crentes que estavam no seio 
de Abraão. Muitos desses, Jesus os ressuscitou por ocasião de sua morte e ressurreição (Mt 27:52). 
 
- Dos Ímpios 
 Para estes não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam descendo ao Hades, o “império da morte”, onde ficam retidos até o juízo do 
Grande Trono Branco, após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e postos no eterno inferno (Ap 20:13-15). 
 

Doutrina do Espírito Humano Dormir na Sepultura 
 Esta falsa doutrina nasce devido a não clareza completa dos textos bíblicos sobre o assunto. Os textos bíblicos dão margem a mais de 1 interpretação 
neste assunto. É muito difundido pelos adventistas do Sétimo dia.  
 A doutrina do dormir ensina que os mortos estão inconscientes, em nenhum lugar. Isto de início é contrário ao princípio científico da imortalidade da matéria 
e da transformação da matéria, sem contar que é contrário aos ditos de Jesus. 
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7. Profecias 

7.1. Ninguém sabe o dia da Segunda Vinda 
Mc 13:32: Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, senão o Pai. 
Mt 24:36: Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. 
 

A 2a vinda é mencionada 318 vezes no Novo Testamento. 
Para cada vez que a primeira vinda é mencionada, 8 vezes a 2a vinda o é. 
 

Profecia da destruição do templo: Ez 37:22. 
 
 

8. Conclusão 
 

 Quanto mais rápido a geração atual pregar o evangelho a todos os povos, antes o Nosso Senhor Jesus Cristo voltará (Mateus 24:14 e Marcos 13:10). Por 
isto está na hora de deixarmos de lado os egoísmos, silogismos, preguissismos e outros ismos, além de discussões vãs, e procurar nossa salvação e da maior 
quantidade possível de outras pessoas, transformando-as de criaturas para filhos de Deus. 
 

 Sob pena de atrasarmos a Vinda de Cristo, que provavelmente está agora nas mãos da geração atual. 
 
 

9. Algumas Interpretações da Escola Futurista 

9.1. Diagrama no 1 - O Sonho de Nabucodonosor - Interpretação Esquemática 
Daniel 2 

 

 168 A.C. A.D.
 331 A.C. 351 Alemanos - Alemanha

538 A. C.   Francos - França
625 A.C.  406 Borgundos - Suíça

  409 Suevos - Portugal A O
  419 Visigodos - Espanha 2a Reino
Babilônia Medo-Pérsia Grécia Roma 449 Anglo-Saxões - Inglaterra vinda de
  475 Hérulos de Deus
  453 Lombardos Itália 774 Cristo
  489 Ostrogodos 538
  429 Vândalos 534
  Papado
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9.2. Diagrama no 2 - Simbolismo dos Quatros Seres Viventes 
Apocalipse 4:7 - Algo parecido em Ezequiel 1:10 

 
Símbolos Mundo Animal Caracteres Ofícios Evangelhos Tribos de Israel
Homem Principal dos seres 

inteligentes 
Filho do Homem Humanidade Lucas Rúben 

Simeão 
Gad

Bezerro (Boi) Principal dos animais 
domésticos 

Pronto para o trabalho 
e sacrifício 

Sacerdote Marcos Efraim 
Manassés 
Benjamin

Águia Principal das aves Perspicácia e morada 
nas alturas 

Posição igual ao Pai João Dã 
Asser 
Naftali

Leão Principal das feras Força Legislador Mateus Judá 
Issacar 
Zebulon

Aplicação Cristo: 
O dono (Adão) e 
principal de tudo 

Cristo: 
Concentra em Si todas 

as virtudes de um 
verdadeiro caráter

Cristo: 
O perfeito homem, 
Sacerdote, Sábio 

(Criador), Legislador 

Cristo: 
O centro dos 
Evangelhos 

Cristo: 
Ontem, hoje, 

eternamente (Hebreus 
13:8)
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9.3. Diagrama no 3 - As Sete Igrejas 
 

Igrejas Éfeso 
31-100 A.D. 

Esmirna 
100-313 A.D.

Pérgamo 
313-538 A.D.

Tiatira 
538-1798 A.D. 

Sardes 
1798-1833 A.D.

Filadélfia 
1833-1844 A.D.

Laodiceia 
1844 A.D. - Fim 

O que fala: Jesus, Filho do 
Homem. Luz do 

Mundo. 

O Primeiro e o 
Último. O que 

vive.

O Guerreiro O Juiz. O 
Experimentado. 

O Onisciente. O Santo. O 
verdadeiro. O 

Onipotente

A Testemunha fiel 
e verdadeira. O 

Amém. 
Elogios: Pureza. 

Trabalho. 
Paciência. 

Perseverança. 
Riqueza. 

Fidelidade. Amor, fé, paciência e 
trabalho. 

Profissão. Paciência. Fidelidade. Profissão. 

Repreensões: Amor esfriado.  Falsas 
doutrinas.

Falsas doutrinas.   Somente 
pretensões. 

Exortações: Arrepende-te e 
volta. 

Não temas. Sê 
fiel.

Arrepende-te. Segura o que tens. Vigia, confirma e 
arrepende.

Segura o que tens. Compra... 
Arrepende-te. 

Avisos: Rejeição. Tirar o 
castiçal. 

Tribulação. Antagonismo de 
Cristo.

O salário segundo as 
obras.

Achado em falta. Perda da coroa. Rejeição. 

Chamada: Ouve. Ouve. Ouve. Ouve. Ouve. Ouve. Ouve. 
Promessas: Comerá da 

árvore da vida. 
Vida eterna. Maná 

escondido. 
Novo nome.

Estrela da manhã. Vestidos brancos. 
Reconhecimento. 

Coluna. Adoção. Reinar com 
Cristo. 

Nome: Desejável Cheiro Suave Altura, 
elevação.

Sacrifício de contrição. Canto de alegria 
renovada.

Amor fraternal. O julgamento do 
povo justo. 

Explicações: Obra:  
At 20:20; 5:42; 

6:2-4 
Trabalho: 

II Co 12:10,11 
Contra o mal: 

At 5:1-13; 8:8-23 
Primeiras obras: 
At 8:4;5:12; etc. 

Tribulação de dias 
- sob Diocleciano 

(303-313 A.D.) 

Balaão: 
P.P. 438-452. 

Fiel no 
princípio: 
Nm 22:18 
Salário da 
injustiça: 

II Pe 2:14,15 
Seu caminho: 

Nm 22:32 
Conselho: 
Nm 22:12 
Js 13:22 

Nm 31:13-16 
Dt 23:3,4

Jezabel. Idolatria: 
I Rs 16:3-32; II Rs 

13:4,5 
Costumes pagãos: 

I Rs 9:30 
Perseguição: 
I Rs 18:4,13 

Vestuário. Adoração do 
sol: II Rs 27:4,5; 16:5 

Chamada do 
arrependimento: Jr 
17:4; II Rs 18:38,39 

Moderno. 

Cuida, não caias 
mais: Ap 3:1-6 

Ap 3:7-14: Foi no 
grande 

despertamento do 
advento. 

Ouro: 
I Pe 1:7 

Vestes brancas: 
Is 61:10 
Colírio: 

I Co 2:9,10 
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Tipos de Igrejas 
  

Éfeso Esmirna Pérgamo. Tiatira Sardes Filadélfia Laodicéia 
 31 A.D. 100 313 538 1798 1833  1844 - 2o Advento 

Idade Apostólica Perseguição Pagã Desenvolvimento 
papal

Opressão papal Igrejas reformadas Igreja expectante Juízo de investigação 

   Retende-o até que Eu 
venha

Eu virei como um 
ladrão

Eu venho sem 
demora

 

Desejável Mirra Altura, Elevação Cheiro suave de labor O que permanece Amor fraternal Julgamento do povo 
Deixou o primeiro 

amor 
Membros da igreja 

convertida 
Falsas doutrinas Ensinadores papistas Declínio da 

espiritualidade
Nenhuma 

reprovação
Morno; Iludido 

Puro Perseguida Popular Atividade Missionária Conformidade com o 
mundo

Amor Contente com uma vã 
teoria 

 
 

A Luta entre o Culto Verdadeiro e o Falso 
 

 31 100 313 538 1517 1798 1833 1844
Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia Laodiceia

 Protestantismo
As Igrejas  Papismo

 Cristianismo Paganizado
 Paganismo

Culto Judaico 
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9.4. Diagrama no 4 - Os Sete Selos 
 

1a Fase 
31-100 A.D. 

1o Selo: Cavalo Branco: Vôo misterioso - Evangelho - 1o século - Cl 1:6. Branco-Pureza. 
Coroa - Sinal de Poder - Vitória: Mt 28; I Jo 5:4. 
Saiu preparado para a luta: Sl 45:3,4. 
Para Conquistar!

2a Fase 
100-313 A.D. 

2o Selo: Cavalo Vermelho: Tempo das polêmicas - igreja primitiva. Vermelho: Ap 17:3:6.  
Espada - Cruz na mão do Estado. Poder pentecostal adulterado - União com o Estado. 
Paulo previu (At 20:25-30); II Ts 2:3-7. 
Para Tirar a Paz da Terra!

A Apostasia 
313-538 A.D. 

3o Selo: Cavalo Preto: Balança - pesar poucos fiéis - homens balançados. Trigo - medida. 
Carestia - Palavra de Deus: Am 8:11,12. Cevada não é trigo, mas semelhante; tradições. 
Azeite - Espírito. Vinho - Comunhão - Jó 30:30; Mt 24:7. 
Luto da Igreja Pela Sua Queda!

A Apostasia 
538-1517 A.D. 

4o Selo: Cavalo Amarelo: Morte - satanás: Hb 2:14. Modo de perseguir: Ap 6:8. 
Tempo de morte - Ez 14:12-21. 
Somente o justo se salva. 
Cor da Morte!

3o Fase 
O clamor da justiça. 

1517-1755 A.D. 

5o Selo: Almas debaixo do altar: altar = esta terra. 
Gosto de vingança: Gn 4:10; Rm 12. 
Vestes brancas - reconhecimento posterior do seu combate. 
Almas Perseguidas!

Vinda do juízo. 
1755 A.D. - Fim 

6o Selo: Últimos sinais: terremoto de Lisboa (1755) em diante. 
Últimos sinais. 
Aproxima-se o Galardão e Juízo!

4a Fase 
Na viagem em demanda aos céus. 

7o Selo: Silêncio - fim da graça.  
360 dividido por 24 é igual a 15; dividido por dois (metade) é igual a 7 ½ - Quase 7 dias. 
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Os Sete Selos - Comparação com os Acontecimentos 
 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o

31 100 313 538 1517 1755
 

Cavalo Branco 
Cristo é o cavaleiro

 
Igreja Pura 

 
O mundo 

evangelizado 

 
Cavalo Vermelho 

Guerra 
 

A igreja corrompe-
se 
 

Contenda na igreja 

 
Cavalo Preto 

Fome 
 

Paganismo na 
igreja 

 
Poucos cristãos 

verdadeiros 

 
Cavalo Amarelo 
Peste e morte 

 
Perseguindo a 

igreja 
 

Milhões de 
mártires mortos 

ignominiosamente 

 
A Reforma 

 
Vindicação dos 

mártires 

 
Grande terremoto 

de Lisboa 
01/11/1755 

 
Dia e noite escuros 

19/05/1780 
 

Queda das estrelas 
13/11/1833 

 
Terminando a obra 

do Evangelho 
 

Reforma do 
Sábado 

 
Guerra Universal 

 
Silêncio no Céu 

 
Vinda de Cristo 

 
Fim do mundo 
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9.5. Diagrama no 5 - Tabela das Sete Trombetas 
Apocalipse 8:6-13;9-1-21;11-15-19 

 
395 A.D. 410-428 451 453 476-622 1449-1453 1844 FIM

Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sétima
 

Invasão do Norte 
contra Roma 

Ocidental pelos 
Godos. 

Entrada em 
Cartago. 

 
Ataque naval 

contra a Itália pelos 
Vândalos. 

 
O Império 

Ocidental é 
invadido pelos 

Hunos. 

 
O último imperador 
é destronado pelos 

Hérulos. 

 
Primeiro Ai 

Conquistas dos 
Sarracenos. 

 
Segundo Ai 

Conquista dos 
Turcos 

 
Terceiro Ai 

Nações iradas. Ira 
de Deus vem. 

Mistério de Deus 
está concluído. 

 
Alarico 

 
Genserico 

 
Átila 

 
Odoacro 

 
Maomé e Otomano

 
Quatro Sultanatos 

 
Preparação para 

Armagedom 

    
 

Queda de Roma Ocidental 
  

Queda de  
Roma Oriental (Constantinopla) poder 

Otomano 

  
Queda Final do 
mundo e a vinda 

de Cristo 

 
 

Apocalipse 
8:1-7 

 
Apocalipse 

8:8-9 

 
Apocalipse 

8:10,11 

 
Apocalipse 

8:12,13 

 
Apocalipse 

9:1-12 

 
Apocalipse 

9:13-21 

 
Apocalipse 

11:1-19 



Curso de Teologia Ministerial (CTM) - Apocalipse e Revelação: A Dinâmica da Construção Profética             25 

 

As Sete Trombetas, Os Povos e os Ais 
 

 Ai! 27 Ai! 11 Ai!  
1a 2a 3a 4a 5a Julho 6a Agosto  7a  

395 410-428 451 453-476 552-632 1449 1840 1844  
Godos Vândalos Hunos Hérulos Sarracenos Turcos Juízo Investigativo  
Alarico Genserico Átila Odoacro 27/07/1299  

 
Povo qual o 

mundo 
chegaria a 

um fim 

 
“O terrível 
Genserico” 

 
“O tirano dos 

mares” 

 
“O açoite de 

Deus” 
 

“O terror do 
mundo” 

 
O Império 
Romano 

Ocidental é 
vencido 

 
Naufrágio de 

Nações 

 
Quatro 

Sultanatos 
 

O Império do 
Oriente é 
vencido 

 
Uma 

mensagem 
de julgamento

 
Não haverá 
muito tempo 

 
Terminando a 

obra do 
Evangelho 

 
A Lei de Deus 

é honrada 

 
 

A Ira 
de 

Deus 
 
 

 
Terra 

desolada 
 

1000 anos 
 

Julgamento 
dos maus 

 
Destruição 
dos maus 

 

 
1 ano = 360 dias = 360 anos 
1 mês = 30 dias = 30 anos 
1 dia = 1 dia = 1ano 
1 hora = 1 dia : 24 = 15 dias 
 
Ezequiel 4:7 
 
 

9.6. Diagrama no 6 - Apocalipse 17:10-11 
 

Cinco Caíram Um é Virá

Egito Assíria Babilônia Medo-Pérsia Grécia Roma Pagã 
Roma Papal ou 

Império do 
anticristo

 
O oitavo que é 

dos sete os 
E.U.A. imagem

Vai à 
perdição 

1 2 3 4 5 6 7
Era Não é Será
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10. Apêndice 

Os Últimos Dias da História Humana

Últimos Dias de Preparação 
Aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja Mt 24.4,5,10,11,24; Lc 18.8; 2 Ts 2.3; 1 Tm 4.1; 2 Tm3.1,13; 4.3,4; 2 Pe 2.1-3; 3.3,4 
Aumento do crime e desrespeito à lei de Deus Mt 24.12,37-39; Lc 17.26-30; 18.8; 1 Tm 4.1; 2 Tm 3.1-8
Aumento de guerras, fomes e terremotos Mt 24.6-8; Mc 13.7,8; Lc 21.9
Diminuição do amor e da afeição no lar Mt 10.21; 24.12; Mc 13.12; 2 Tm 3.1-3
Perseguição mais severa do povo de Deus Mt 10.22,23; 24.9,10; Mc 13.13; Jo 15.19,20; 16.33; At 14.22; Rm 5.3
Aqueles que se mantêm firmes serão salvos Mt 24.13; Mc 13.13 
O evangelho será pregado ao mundo inteiro Mt 24.14; Mc 13.10 
O Espírito será derramado sobre o povo de Deus At 12.17-21,38,39 

O Arrebatamento
Os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse 
evento iminente

Mt 24.42,44; 15.1-13; Mc 13.33-37; Lc 12.35; 21.19,34-36; Rm 13.11; Fp 4.5; 1 Ts 1.10; 
4.16-18; 5.6-11; 2 Tm 4.8; Tt 2.13

Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá 
ser calculado 

Mt 24.36,42,44; 25.5-7,13; Mc 13.22-37; Lc 12.35-46 

Cristo virá arrebatar os crentes que viverem na terra nessa ocasião Lc 21.36; Jo 14.3; 1 Ts 1.10; 4.15-17; 2 Ts 2.1; Ap 3.10,11
Os crentes serão livrados da ira vindoura Lc 21.36; 1 Ts 1.10; 5.2-9; Ap 3.10,11
Os crentes que viverem nesta ocasião receberão corpos transformados Rm 8.23; 1 Co 15.51-54; 1 Ts 4.16,17
Os crentes que morrerem antes desse evento ressuscitarão com Cristo 1 Co 15.50; 1 Ts 4.16,17
Todos os santos arrebatados serão julgados por Cristo Jo 5.22; Rm 14.12; 1 Co 3.12-15; 2 Co 5.10; 2 Tm 4.8
Os crentes serão julgados segundo as suas obras Ec 12.14; Mt 5.22; 12.36,37; Mc 4.22; Rm 2.5-11,16; 1 Co 4.5; 2 Co 5.10; Ef 6.8; Cl 3.23-

25
Os crentes fiéis receberão galardões Mt 5.11,12; 25.14-23; Lc 19.12-19; 22.28-30; Gl 6.8-10; 1 Co 3.12-14; 9.25-27; 13.3; Ef 

6.8; 2 Tm 4.8; Hb 6.10; 1 Pe 5.4; Ap 2.7,11,17,26-28; 3.4,5,12.21
Os crentes menos fiéis não serão condenados, mas receberão poucos 
galardões, ou nenhum

Ec 12.14; Mt 5.19; 1 Co 2.13-15; 2 Co 5.10; Cl 3.25; 1 Jo 2.28 

A Tribulação
Os fiéis nas igrejas de Cristo serão preservados do tempo da provação Lc 21.36; Jo 14.1-3; 2 Co 5.2,4; Fp 3.20,21; 1 Ts 1.10; 4.16-18; 5.8-10; Ap 3.10 
Começará depois que aquele que o detém for removido do caminho 2 Ts 2.6-8
Começará depois de intensificar-se o poder secreto da iniquidade 2 Ts 2.7,8
Começará depois de ocorrer uma grande rebelião contra a fé 2 Ts 2.3
O anticristo (o homem da iniquidade) aparecerá Dn 6.26,27; 2 Ts 2.3-10; Ap 13.1-18; 16.2; 17.9-18; 19.19,20
Começará com a abertura dos sete selos Ap 6.1
Um tempo de aflição em escala mundial Mt 24.21,22; Ap 6-19 
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Durará sete anos Dn 9.27
Falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas Mt 24.24; 2 Ts 2.8-10; Ap 13.13; 16.14; 19.20
O evangelho será pregado por anjos e possivelmente por judeus Ap 7.1-4; 11.3-6; 14.6,7
Pessoas serão salvas durante esse dias Dt 4.30,31; Ap 7.9-17; 14.6,7; 11.13
Muitos judeus de voltarão para Cristo Rm 11.25,26; Ap 7.1-8 
Aqueles que tiveram a oportunidade de crer em Jesus antes do 
arrebatamento não terão mais nenhuma oportunidade de se arrepender

Mt 25.1-12; Lc 12.45,46; 2 Ts 2.10-12 

Será um tempo de perseguição para todos os que são fiéis a Jesus Dn 12.10; Mt 24.15-21; Ap 6.9-11; 7.9-17; 9.3-5; 12.12,17; 13.7,15-17; 14.6,13; 17.6; 
18.24; 20.4

A Grande Tribulação 
Últimos três anos e meio de “A Tribulação” Dn 9.27; Ap 11.1,2; 12.6; 13.5-7
Começará com a abominação desoladora no lugar santo (no templo) Dn 9.27; 12.11; Mt 24.15; Mc 13.14; 2 Ts 2.4; Ap13.14,15
A atividade demoníaca aumentará grandemente Ap 9.3-11; 14-19; 16.12-14
A feitiçaria e a bruxaria aumentarão grandemente 1 Tm 4.1; Ap 9.21; 18.23; 22.15
Ocorrerão eventos cósmicos relacionados com o sol, a lua e as estrelas Is 13.9-11; Mt 24.29; Mc 13.24,25; Lc 21.25; Ap 6.12-14; 8.10,12; 9.2
O engano religioso será generalizado Mt 24.24; Mc 13.6,21,22; 2 Ts 2.9-11
Tempo de sofrimento terrível para os judeus Jr 30.5-7; Ap 11.2; 12.12-17 

O período de aflição mundial mais terrível e mais intenso de toda a 
história universal

Dn 12.1; Mt 24.21; Mc 13.15-19; Ap 6.9-17; 9.1-21; 16.1-21 

Deus derramará a sua ira sobre os ímpios Is 13.6-13; Jr 30.4-11; Dn 12.1; Zc 14.1-4; Ap 3.10; 6.17; 9.1-6,18-21; 14.9-11; 19.15 
A igreja apóstata será destruída Ap 17.16-17
Duas testemunhas que pregavam o evangelho e que foram mortas serão 
ressuscitadas 

Ap 11.11-12 

O fim da grande tribulação poderá ser conhecido por sinais específicos Mt 24.15-19,32-33; Mc 13.38-39; Lc 21.28
Terminará na ocasião da batalha de Armagedom e da plena ira de Deus 
contra os ímpios 

Jr 25.29-38; Ez 29.17-20; Jl 3.2,9-17; Sf 3.8; Zc 14.2-5; Ap 14.9-11,14-20; 16.12-21; 
19.17-18 

Cristo triunfará sobre o anticristo e os seus exércitos Mt 24.30-31; 2 Pe 3.10-13; Ap 19.11-21

O Anticristo
Governante durante a tribulação, que controla o mundo inteiro Dn 7.2-7,24-27; 8.4; 11.36; Ap 13.1-18; 17.11-17
Uma pessoa incrivelmente maligna, um “homem do pecado” e da 
iniquidade 

Dn 9.27; 2 Ts 2.3; Ap 13.12 

Descrito como uma besta Ap 13.1-18; 17.3,8,16; 19.19-20; 20.10
Estabelecerá uma imagem de si mesmo no templo e exigirá adoração Dn 7.8, 25; 11.31,36; Mt 24.15; Mc 13.14; 2 Ts 2.3-4; Ap 13.4,8,12,14,15; 14.9; 16.2 
Operará milagres mediante o poder de satanás Mt 24.24, 2 Ts 2.9-10; Ap 13.3,12-14; 16.14; 17.8
Terá a capacidade de enganar as nações 2 Ts 2.9-10; 1 Jo 2.18; Ap 20.3
Será ajudado pelo falso profeta (a besta que emergiu da terra) Ap 13.11-17; 16.13; 19.20; 20.10
Matará as duas testemunhas que proclamam o evangelho Ap 11.7-10
Procurará matar todos aqueles que não possuírem a marca da besta Ap 6.9; 13.15-17; 14.12-13
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Acabará destruindo o sistema religioso com o qual se aliara Ap 17.16-17
Será derrotado por Cristo quando Ele voltar à terra para estabelecer o 
seu reino 

2 Ts 2.8; Ap 16.16; 19.15-21 

Glorioso Aparecimento de Cristo do Céu para Julgar e Guerrear
Cristo voltará com os crentes e com os seus anjos 2 Ts 1.7-10; Jd 14,15; Ap 19.14
Cristo reunirá os santos da tribulação Mt 24.31; 25.31-40,46; Mc 13.27; Ap 20.4
Os incrédulos não estarão preparados para isso Mt 24.38,39,43
Cristo separará os povos na terra Mt 13.40,41,47-50; 25.31-46
As nações ficarão enfurecidas diante desse evento Ap 11.18
Os santos se regozijarão diante desse evento Ap 19.1-8
Cristo julgará e destruirá os ímpios, inclusive o anticristo e satanás Is 13.6-12; Ez 20.34-38; Mt 13.41-50; 24.30; 25.41-46; Lc 19.11-17; 1 Ts 5.1-11; 2 Ts 

2.7-10,12; Ap 6.16,17; 11.18; 17.14; 18.1-24; 19.11-20.3
Os santos da tribulação receberão galardões Mt 5.11,12; 1 Co 3.12-14; 9.25-27; Gl 6.9,10; 2 Tm 4.8; Ap 20.4
Os santos da tribulação compartilharão da glória de Cristo e do seu reino Mt 25.31-40; Rm 8.29; 2 Ts 2.13,14; Ap 20.4

O Milênio
Satanás será amarrado Ap 20.2,3
Os santos da tribulação (e possivelmente os santos do AT) ressuscitarão 
entre os mortos

Ap 20.4 

A igreja e todos os santos martirizados na tribulação reinarão com Cristo Ap 2.26,27; 3.21; 5.9,10; 11.15-18; 20.4-6
Cristo reinará na terra sobre os santos da tribulação que estiverem com 
vida na sua vinda

Is 9.6,7; Mq 4.1-8; Dn 2.44; Zc 14.6-9; Ap 5.10; 11.15-18; 20.4-6 

A duração do reino será de mil anos Ap 20.4-7
Os filhos de Deus terão descanso 2 Ts 1.7
A natureza será restaurada à sua ordem e perfeição original Sl 96.11-13; 98.7-9; Is 14.7,8; 35.1,2,6,7; 51.3; 55.12,13; Ez 34.25; Rm 8.18-23 
Satanás será solto por um breve tempo no fim do milênio Ap 20.7
Terminará quando Cristo entregar o reino ao Pai 1 Co 15.24

O Juízo Final
Batalha final de Gogue e Magogue Ap 20.7-9
Todos os ímpios serão ressuscitados dentre os mortos para enfrentar o 
juízo 

Is 26.19-21; Dn 12.2; Jo 5.28,29; Ap 20.12-15 

O julgamento do grande trono branco Ap 20.11-15
Todos os inimigos de Deus serão lançados no lago de fogo 2 Ts 2.9; Ap 20.10,12-15; 21.8

Os Novos Céus e a Nova Terra 
Deus destruirá a terra atual Sl 102.25,26; Is 34.4; 51.6; Ag 2.6; Hb 12.26-28; 2 Pe 3.7,10,12
Deus criará novos céus e nova terra Is 51.6; 65.17; 66.22; Rm 8.19-21; 2 Pe 3.10-13; Ap 21.1-22.6 
Deus removerá todos os efeitos do pecado 2 Pe 3.13; Ap 21.1-4; 22.3,15
A nova terra se tornará o quartel-geral de Deus Ap 21.1-13
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Muito se tem falado a respeito do final dos tempos, do final do mundo como alguns preferem erroneamente, em suma, dos 
últimos dias que antecedem a volta de Jesus e até após esta volta.

Existem muitas passagens bíblicas sobre o tema Segunda Vinda, Fim dos Tempos e Últimos Dias. E existe um livro inteiro 
na Bíblia que fala sobre este tema: o Apocalipse.

Os acontecimentos do último século têm levado muitas pessoas a interpretarem as profecias bíblicas das mais diversas 
formas. Interpreta-se através de símbolos, através de métodos científicos, através da retirada de fragmentos do texto, do texto 
como um todo, enfim de forma que traz diferentes “revelações”, boa parte das quais destituídas de verdade.

Aprofundamos neste livro a interpretação que você deve ter do Apocalipse, não uma cheia de interpretações de números 
ou símbolos alegóricos, mas sim a verdadeira construção profética atrás do Apocalipse.

- Email:  - Site:   webminister@nbz.com.br www.edsonfranzen.com.br
- No FaceBook e no Twitter procure por Edson Franzen
- WhatsApp: (41) 99634-4435

www.teologiapelainternet.com.br - Coleção A Bíblia do Reino

Curso de Teologia Ministerial - CTM

Livro 23

S
o

b
re

 o
 A

u
to

r

Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas 
e empresas sua experiência de Engenheiro, 

Professor e Consultor de Informática.

Professor Edson de Almeida e Franzen

-�Formado em Teologia pelo Instituto Teológico 
Quadrangular de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

-�Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da 
loja e dos produtos e serviços: www.nbz.com.br/loja.

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 
casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 
Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é professor 
desde 1978, engenheiro agrônomo formado em 1985, 
pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 
www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 
www.teologiapelainternet.com.br.

Atividades Profissionais - Resumo

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 
escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 
libertação espiritual e material das pessoas. 

-�Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 
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Universidade Federal do Paraná (UFPr).
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www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 
as igrejas . www.easyslides.com.br
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-�Como consultor atuou em mais de 80 empresas.
-�Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

- Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 
empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-�Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 
administrativos e de Informática.
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do SENAC e do curso de suplência de Informática no 
colégio OPET (matérias Banco de dados, Lógica, 
Fundamentos de BD).

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 
já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 
apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 
municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br
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A Dinâmica da 

Construção Profética
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