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I. Introdução

Nas duas próximas unidades estudaremos o Apocalipse, último 
livro do Novo Testamento, e certamente um dos mais intrigantes 
e polêmicos de toda a Escritura. Seu estudo tem gerado inúmeras 
abordagens interpretativas, as mais diversas entre si, ao longo de 
toda a história da igreja.

A. Autoria

Trata-se do único dos cinco livros do cânon do Novo Testamento 
que historicamente a igreja tem atribuído a João, que realmente 
inclui o nome do seu autor no capítulo de abertura. João, no 
entanto, não descreve a si mesmo aqui como apóstolo, ou ainda 
como ancião, como vimos nos capítulos 2 e 3 do evangelho de 
João. No Apocalipse ele se define como profeta ou vidente. E na era 
moderna, de forma semelhante ao que ocorre com um bom número 
de livros do Novo Testamento, há muitos questionamentos acerca 
do autor, dentre eles, saber se João seria realmente o apóstolo que 
levava esse nome. Adotando a corrente mais conservadora, vamos 
aceitar a posição tradicional que define João como autor do livro.

B. Destinatários, circunstâncias e data

Os leitores indicados nos primeiros capítulos do Apocalipse são as 
sete igrejas da Ásia Menor, a província mais ocidental, que estava 
situada no território que hoje conhecemos como Turquia. Há clara 
evidência de que esses escritos de João podem ser tratados como 
uma correspondência circular ou carta encíclica, com o propósito 
de ser lida e repassada — talvez depois de ter sido copiada — a 
sete igrejas diferentes, sendo que todas elas eram ligadas entre 
si por um caminho mais ou menos circular nessa parte do mundo 
antigo.

As circunstâncias indicam que João se encontrava exilado na ilha 
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grega de Patmos, no Mar Egeu, um lugar que funcionava como 
colônia penal no mundo antigo. Provavelmente ele havia sido 
exilado por causa da perseguição que ocorreu no final do primeiro 
século sob as ordens do imperador Domiciano. Embora fosse 
esporádica, essa perseguição atingiu particularmente os cristãos 
e seus líderes em diferentes partes do império. Essa ocorrência 
nos permite deduzir que a carta tenha sido escrita em meados dos 
anos 90, durante a perseguição de curta duração, porém muito 
intensa, realizada sob as ordens do imperador Domiciano.

C. Gênero

Talvez a questão mais importante sobre o livro de Apocalipse 
tenha relação com seu gênero peculiar, o qual, por sua vez, 
tem gerado uma série de questões interpretativas, dividindo os 
comentaristas, tanto os da antiguidade quanto os modernos.

Como mencionamos em nossa unidade de abertura, o nome 
grego para o Apocalipse é apokalupsis, do qual provém a palavra 
“apocalipse”, em português. O gênero apocalíptico era uma forma 
literária bem conhecida no mundo antigo judeu, grego e romano. 
Envolvia questões sobre a história da humanidade, às vezes, no 
passado ou no presente. Quase sempre culminando com previsões 
futuras sobre a intervenção cósmica e sobrenatural de Deus 
para pôr fim aos eventos do mundo como nós o conhecemos, e 
assim vindicar Seu povo contra os inimigos, além de encorajar e 
confortar os oprimidos.

O gênero também era uma forma altamente emblemática na 
escrita literária, muitas vezes envolvendo animais ou objetos 
inanimados como representações simbólicas de seres humanos; 
uma espécie de código cifrado dos eventos que estavam sendo 
descritos. Isso implica que fazer uma interpretação muito literal 
desse tipo de literatura — ainda que seja de grande importância 
em outros tipos de escritos mais simples e diretos, incluindo 
os demais livros das Escrituras — em muitos casos poderia nos 
confundir ao analisar um escrito do gênero apocalíptico.

O livro do Apocalipse descreve dragões, animais estranhos, 
mulheres bondosas e más. Nenhuma dessas personagens devem 
ser consideradas literalmente, mas podemos entender que todas 
simbolizam eventos-chave do passado, presente e futuro da 
interação divina com a história humana. Infelizmente, o livro 
do Apocalipse, particularmente quando seu estudo é feito por 
leigos, tem sido interpretado equivocadamente de forma direta 
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e literal, como se fosse simplesmente um código cifrado sobre 
os acontecimentos futuros. Se apenas pudéssemos compreender 
que os eventos atuais e a forma como os padrões do mundo 
contemporâneo estão se desenvolvendo, poderíamos observar 
o cumprimento de inúmeros detalhes precisos mencionados no 
livro do Apocalipse.

Para nos mantermos mais fiéis à literatura apocalíptica, 
entretanto, ao invés desse tipo de conhecimento prévio detalhado, 
deveríamos destacar os temas maiores e ênfases mais amplas que 
caracterizam os tempos do fim. 

O livro, entretanto, não pode ser considerado puramente 
apocalíptico; inclui também o gênero profético. Por mais 
simbólicos que sejam os eventos descritos, eles abrigam fatos 
reais, públicos, universais e significativos que o futuro ainda nos 
reserva, que estão sendo descritos dessa forma simbólica.

O Apocalipse também compartilha algumas características 
apresentadas pelas epístolas, não só nos capítulos 2 e 3, que 
transcrevem sete breves cartas destinadas às sete igrejas, mas 
também no sentido de que todo o livro teria sido enviado como 
uma carta que deveria circular entre essas igrejas. Isso também nos 
lembra que seu texto não é uma descrição mística do futuro sem 
quaisquer conexões com contextos históricos, mas precisamos 
levar em consideração que seu conteúdo estava sendo dirigido 
a sete comunidades cristãs muito específicas, provavelmente da 
forma como essas congregações o deveria entender.

Deus deu visões a João, as quais poderiam ser compreendidas 
no contexto de sua educação judaica, da literatura do Antigo 
Testamento, bem como da literatura e o desenvolvimento de 
eventos intertestamentários. A estes se somavam acontecimentos 
do primeiro século que eram bastantes significativos para as 
comunidades greco-romanos e o público cristão proveniente de 
contextos tanto judaicos quanto greco-romanos, para quem o 
Apocalipse foi dirigido. Em suma, temos que tentar identificar o 
que provavelmente teriam pensado os destinatários originais do 
Apocalipse quando ouviram uma descrição das maravilhosas — e 
às vezes bizarras — imagens das visões que Deus concedeu a João. 
Essas imagens nada têm a ver como as figuras e simbolismos e que 
são evocados pela mentalidade de hoje. Devemos ter o cuidado de, 
à luz dos acontecimentos atuais, não desenvolver uma impressão 
anacrônica das imagens do Apocalipse, mas procurar entender o 
que esses símbolos teriam representado em seu contexto histórico 
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original.

D. Quatro interpretações

Outra forma de descrever esse mesmo debate é focalizar quatro 
abordagens muito amplas que foram usadas ao longo da história 
para interpretar o Apocalipse. São elas: preterista, futurista, 
historicista e idealista. (1) A abordagem preterista considera que 
tudo no livro de Apocalipse ser refere ao passado — a partir de uma 
visão do presente —, que meramente descreve eventos do primeiro 
século. As perseguições e grandes tribulações representadas são 
vistas como uma mera referência àqueles acontecimentos que 
envolveram a perseguição durante o reinado de Domiciano. Talvez 
apenas o triunfo de Deus nos três capítulos finais do livro é que 
poderia ser considerado um evento do que ainda está no futuro.

(2) A abordagem futurista, em contraste, considera que 
praticamente tudo o que é relatado após os três capítulos de 
abertura se refere exclusivamente a eventos futuros.

(3) O ponto de vista historicista tenta identificar vários períodos 
da história da igreja que correspondem aos diferentes eventos 
descritos no livro do Apocalipse,

(4), enquanto a abordagem idealista não atribui um tempo 
cronológico especial a qualquer dos temas ou representações do 
livro. Em vez disso, procura vê-los como uma descrição atemporal 
da batalha entre as forças do bem e do mal.

Embora possa haver elementos de verdade em todas essas 
diferentes formas de interpretação, acreditamos que uma visão 
combinada entre as abordagens preterista e futurista seja a mais 
adequada à linha que temos adotado. Muitas vezes as imagens 
fazem sentido no Apocalipse somente quando entendemos 
o significado que tiveram no primeiro século. E terão mais 
significado ainda se considerarmos que elas prefiguram e fazem 
um paralelo com aquilo que provavelmente vai acontecer numa 
escala muito maior e mais terrível nos eventos que ocorrerão logo 
após a [segunda] vinda de Jesus e com o fim dessa fase da história 
humana vivida

E. Perspectivas teológicas

Os intérpretes também estão divididos entre si quanto a escolher 
que abordagem melhor descreve a relação entre o arrebatamento, 



Transcrição - NT228 Apocalipse: O livro do Apocalipse – O fim e o recomeço  
© 2021 Our Daily Bread University. Todos os direitos reservados.

Apocalipse: o que é o livro e sobre o que ele trata?

5 De 11

Lição 1 DE 2

a tribulação e segunda vinda de Cristo ao longo deste livro. São 
estas as principais correntes de interpretação: pré-tribulacionista, 
intertribulacionista e pós-tribulacionista. Embora, como 
comentamos em nossa discussão de 1 Tessalonicenses, o termo 
“arrebatamento” não seja mencionado aqui, mas apenas na epístola 
de Paulo, enquanto o conceito de tribulação aparece aqui e não lá. 
Assim, qualquer reconstrução é reconhecidamente especulativa, e 
devemos permitir a diversidade entre os intérpretes, concordando 
ou discordando amigavelmente sobre esse tema. A partir dessa 
perspectiva em particular, daremos sequência ao estudo a partir 
do ponto de vista pós-tribulacionista e, à medida que avançarmos, 
teremos oportunidade de apontar algumas razões para isso.

Finalmente, há um debate sobre como interpretar o milênio, um 
período de mil anos de paz e prosperidade para o povo de Deus que 
reinará com Ele na Terra, tal como descrito em Apocalipse 20. Os 
pós-milenistas acreditam que será uma época em que os cristãos, 
por meio do poder do Espírito poderão fazer grande diferença na 
história da humanidade antes do retorno de Cristo. Em outras 
palavras, o retorno de Cristo aconteceria depois do milênio. Mas, 
apesar de vários períodos de otimismo social e até mesmo utópico 
ao longo da história da igreja, a triste realidade das profundezas 
do mal e da natureza decaída da humanidade tornam, de modo 
geral, essa abordagem menos popular e convincente.

Para os amilenistas o conceito de um milênio é totalmente 
simbólico. Tradicionalmente, eles o relacionam com a era da 
igreja, mas novamente parece tratar-se de um conceito por demais 
otimista. Os amilenistas mais recentes têm descrito o milênio 
como um simples retrato do período em que surgirão novos céus 
e da nova terra, descritos nos capítulos 21 e 22 de uma forma 
ligeiramente diferente.

A abordagem em particular que iremos adotar aqui segue o 
terceiro esquema de interpretação, o pré-milenismo, o qual 
acredita que Cristo deverá voltar antes do início de uma idade de 
ouro da humanidade perfeita e glorificada, e que o milênio será 
um período literal intermediário da história humana no mundo 
com seus eventos históricos, tal como o conhecemos agora, e os 
novos céus e a nova terra, dos capítulos 21 e 22, no final do livro 
do Apocalipse.

II. Análise

Podemos, então, partir para o nosso estudo do conteúdo do livro 
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do Apocalipse.

A. Introdução (1:1-20)

O capítulo 1 é inteiramente introdutório. Ele prepara o cenário 
para vermos João em espírito de adoração a Cristo no seu exílio 
na ilha de Patmos, e recebendo a primeira da série de visões 
registradas em seu livro. Após a informação introdutória, que tem 
a forma típica epistolar com a qual estamos familiarizados desde 
as unidades anteriores, João se encontra com um Jesus poderoso, 
alguém que é descrito como um guerreiro soberano majestoso, 
glorificado, alguém em cuja presença é quase impossível 
permanecer.

Esse é o único lugar no cânon em que Jesus aparece como um 
ser poderoso e vencedor. Isso nos lembra que a fé cristã não 
diz respeito apenas ao Jesus descrito como um doce bebê numa 
manjedoura na época do Natal, ou ao Jesus crucificado na Sexta-
feira Santa, mas ao Senhor ressurreto, exaltado e vitorioso que 
um dia voltará para governar a Terra e exercer vingança contra 
seus inimigos.

B. Cartas às sete igrejas (2:1—3:22)

Os capítulos 2 e 3 claramente formam um segmento discreto, em 
que João se reporta a cada uma das sete igrejas da Ásia. Talvez a 
melhor maneira de entender essas cartas é vê-las abrangendo todos 
os tipos de igrejas que existiam na época de João. Possivelmente 
elas têm existido em praticamente todas as épocas da história da 
igreja. (1) A igreja de Éfeso é descrita pela famosa frase que seus 
membros “perderam o seu primeiro amor”, em 2:1-7.

(2) A igreja em Esmirna (2:8-11) foi uma das duas que João elogiou, 
sem apresentar qualquer condenação a elas; e as descreveu como 
perseverantes apesar das circunstâncias difíceis. Curiosamente, 
essas igrejas não receberam promessas de ser liberadas da 
perseguição, mas simplesmente foram incentivadas a permanecer 
firmes.

(3) Pérgamo, abordada em 2:12-17, foi uma igreja amplamente 
reprovada por misturar fé com imoralidade.

(4) Tiatira confundiu o diabólico com o divino (2:18-29).

(5) Sardes, inteiramente condenada, foi uma das duas igrejas 
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que não receberam nenhum elogio; ela foi descrita como quase 
totalmente morta (3:1-6).

(6) Filadélfia, em 3:7-13, foi a congregação considerada mais 
madura dentre todas as demais. Também foi descrita como 
obediente e fiel, e a segunda igreja que não recebeu nenhuma 
condenação. Porém, curiosamente, não por mérito próprio, recebe 
a promessa de que seus participantes serão guardados na hora da 
grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo.

Para aqueles que acreditam em um arrebatamento pré-
tribulacional, a igreja de Filadélfia é muitas vezes vista como um 
símbolo e representa os crentes fiéis que estarão vivos durante os 
eventos imediatamente anteriores à volta de Cristo e, portanto, 
serão arrebatados do mundo, para que não tenham de passar pela 
grande tribulação que está se aproximando.

Os pós-tribulacionistas, entretanto, muitas vezes apontam para 
o fato de que a declaração utilizada aqui, “ser guardado de”, é a 
mesma expressão grega que aparece em João 17:15, em que Jesus 
orou por Seus seguidores para que eles fossem guardados do mal 
e de suas influências, mesmo enquanto eles permanecessem na 
terra após a Sua morte e ressurreição. Pode ser que ambas as 
abordagens, no entanto, estejam inferindo bem mais do que o 
próprio texto quer dizer, uma vez que não existem outros dados 
em Apocalipse 2 e 3 referindo-se claramente a qualquer momento 
no futuro, além das circunstâncias imediatas da perseguição de 
Domiciano.

Talvez a grande tribulação de “todo o mundo” envolva o mundo 
inteiro no oikoumene, ou seja, todo o mundo conhecido de então 
(todo o Império Romano) e que Filadélfia estivesse recebendo 
a promessa de que seria guardada durante a perseguição de 
Domiciano no primeiro século, nada mais e nada menos do que 
isso.

(7) A última das sete igrejas mencionadas em Apocalipse foi 
Laodiceia, de modo geral, descrita em termos mais negativos, 
sendo a segunda das duas igrejas a quem João não dirigiu elogio 
algum. Poderíamos caracterizar Laodiceia como intragável e inútil. 
Existe uma interpretação equivocada dessa parte do Apocalipse 
que atormenta certos leitores e teremos o cuidado de corrigi-la 
aqui.

Laodiceia foi descrita como uma igreja que não era nem fria 
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nem quente, mas morna, correndo, portanto, o risco de seus 
participantes serem vomitados da boca de Jesus. A água que 
abastecia Laodiceia era proverbial no mundo antigo por apresentar 
uma temperatura morna. Portanto, era praticamente intragável. 
A cidade não contava com um fornecimento próprio de água 
potável. Tanto a água fria, refrescante, proveniente dos córregos 
que desciam da montanha nas proximidades de Colossos, assim 
como a água mineral quente e terapêutica das fontes termais em 
Hierápolis eram juntas canalizadas para fornecer água potável à 
cidade de Laodiceia. Em outras palavras, nesse contexto, podem 
ser consideradas metáforas positivas tanto a água fria quanto a 
quente. 

Cristo não estava dizendo, através de João, que Ele teria 
preferência pelas pessoas calorosas e ardentes por Ele ou então, 
que fossem absolutamente frias, claramente identificadas contra 
Ele, demonstrando desprezo pelas ao mesmo tempo, pessoas 
mornas. Certamente essa definição teológica não faz sentido. 
Cristo prefere que as pessoas estejam próximas de se converter à 
verdadeira fé cristã.

Não, em vez disso, a metáfora da água fria nos remete a algo 
refrescante e vivificador, enquanto a água quente representa 
uma ideia terapêutica. Mas Laodiceia não é nenhuma coisa nem 
outra. Então, Jesus implora a seus participantes, utilizando outra 
metáfora famosa no versículo 20: Ele estava batendo à porta do 
seu coração, na esperança de que eles iriam abri-la para que Ele 
pudesse entrar e cear com eles. Embora esse versículo possa ter 
sido frequentemente utilizado em contextos evangelísticos, na 
verdade, no seu contexto original trata-se de um convite para 
o reavivamento. Representa o que hoje poderíamos chamar de 
dedicação renovada daqueles que professam ser cristãos, mas, de 
alguma forma, tornaram-se mornos em sua fé.

C. A sala do trono de Deus (4:1—5:14)

O capítulo 4 nos introduz a uma parte muito peculiar do livro 
do Apocalipse. Os capítulos 4 e 5 nos levam da Terra para o Céu 
e descrevem a sala do trono celestial de Cristo, com as várias 
hostes angélicas que O cercam. Podemos caracterizar esses dois 
capítulos como de adoração celestial. O capítulo 4 ressalta que 
Deus é totalmente digno de receber toda a glória e honra.

Chegando ao capítulo 5, observamos que um problema parece 
se intrometer nessa visão celestial: a aparente ausência de 



Transcrição - NT228 Apocalipse: O livro do Apocalipse – O fim e o recomeço  
© 2021 Our Daily Bread University. Todos os direitos reservados.

Apocalipse: o que é o livro e sobre o que ele trata?

9 De 11

Lição 1 DE 2

alguém que seja digno de abrir o livro, um pergaminho em que, 
possivelmente estão retratados os eventos do fim dos tempos. A 
abertura do livro, então, está relacionada com a capacidade de se 
ingressar nesse período que daria fim à história humana.

No entanto, surge um ser que é chamado de leão — o Leão da 
tribo de Judá — e de cordeiro. Ele é digno de abrir o livro. Trata-se 
claramente de uma metáfora que se refere a Jesus, o Cristo, aquele 
que foi morto pelos pecados do mundo, aquele que é a expressão 
do próprio Deus, capaz de prover a expiação necessária antes da 
inauguração da era final da história humana.

Os mesmos hinos de louvor que são dirigidos a Deus Pai no 
capítulo 4 são apresentados ao Cordeiro. Ele é o único digno de 
receber toda a honra e poder e bênção e glória e força, e assim 
por diante. Esses capítulos implicitamente apontam Jesus como 
“verdadeiro Deus “, como expressaram os primeiros credos.

Mas eles também nos apresentam uma estratégia bem típica 
do Apocalipse, fundamental para ajudar-nos a interpretar os 
acontecimentos que surgirão no final do livro do Apocalipse. 
Como vimos, Jesus é representado por um leão e por um cordeiro. 
Se prestarmos mais atenção à sequência do que está escrito em 
João em 5:5-6, veremos que ele realmente ouve a menção de quem 
é o Leão da tribo de Judá, mas quando se volta para contemplá-lo, 
o que ele vê é um cordeiro. Certamente sabemos que Jesus não era 
literalmente nem um leão, nem um cordeiro, mas os nomes desses 
animais aludem, por um lado, a Seu poder, majestade e dotes de 
um guerreiro; e por outro, ao Seu trabalho humilde e sacrificial. 
É importante ter sempre em mente que a literatura apocalíptica 
tem muita fluidez para descrever um mesmo incidente ou evento 
com imagens linguísticas bem distintas.

D. O primeiro das três séries de sete juízos (6:1—8:5)

Com o capítulo 6, chegamos aos eventos que irão inaugurar a era 
final da história humana. A passagem de 6:1—8:5 nos apresenta a 
primeira de três séries de sete juízos, descritos, respectivamente, 
como selos, trombetas e taças de juízos. A forma como esses juízos 
estão relacionados entre si é motivo de intensos debates.

Alguns acreditam tratar-se de 21 juízos consecutivos. No entanto, 
o problema que pode ser observado nesse ponto de vista é que 
o sexto juízo em cada série parece ser tão catastrófico que 
certamente conduziria ao fim da história humana, pois devastaria 
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o universo do modo como o conhecemos agora. Outros consideram 
que as três séries de juízos se repetem, cada uma representando 
o mesmo período de tribulação a partir de três perspectivas 
diversas. O problema com essa interpretação é que parece haver 
uma constante intensificação dos eventos nas três séries de juízos 
até atingir a um clímax.

Talvez a melhor abordagem seja aquela que combine os pontos 
fortes desses dois primeiros argumentos e considere que os 
juízos referentes aos sete selos ocorram sucessivamente até o 
sexto selo, que é, por assim dizer, um vislumbre que nos coloca 
à beira de um abismo que representa o fim da história humana, 
embora João e suas visões se afastassem um pouco da borda 
daquele penhasco virtual. Curiosamente, o sétimo [elemento] de 
cada série não introduz nenhum novo julgamento. De fato, em 
um período de tempo, há silêncio no céu; e no outro, desastres 
cósmicos. Também, poderíamos acreditar que o sétimo selo tenha 
a finalidade de introduzir e englobar todos os sete juízos, nesse 
caso as trombetas, sendo que a sétima trombeta introduziria e 
englobaria as sete taças finais da ira de Deus.

Também devemos notar que o primeiro dos juízos — os sete selos 
— nada tem a ver com os acontecimentos que estão na lista de 
eventos que se referem ao fim dos tempos, mas são uma espécie de 
prelúdio deles. Assim como no passado, alguém tinha de remover 
os selos imperiais ou oficiais antes de abrir uma carta e poder 
ler seu conteúdo, esses eventos devem ocorrer primeiro. Isso se 
relacionaria especialmente com os primeiros quatro juízos dos 
selos — que incluem a militarização, a guerra, a fome e a morte — 
e com a natureza dos eventos que os cristãos, assim como outros, 
já experimentaram no mundo, durante o primeiro século, e em 
toda a história da igreja.

O quinto selo é bem diferente, refletindo o clamor dos mártires: 
até quando eles deveriam esperar? E a resposta dada a eles é “um 
pouco mais”. Evidentemente, esse selo também não nos coloca 
no fim de tudo. O sexto selo, que descreve um abalo cósmico, 
claramente nos conduz ao limiar do fim, mas ainda há inúmeros 
juízos à frente e por isso temos a impressão de que João e as visões 
que ele recebeu de Deus recuam nesse ponto.

Antes de descrever o sétimo selo, João apresenta um interlúdio do 
tipo que abarca todo o capítulo 7. Aqui temos duas imagens: uma 
composta de 144.000 judeus, 12 mil de cada uma das tribos de Israel, 
e uma segunda visão que descreve uma multidão inumerável de 
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pessoas de todos os grupos étnicos louvando a Deus. Certamente 
não haveria como juntar dois grupos tão díspares, e por isso, os 
que defendem uma abordagem pré-tribulacionista naturalmente 
interpretam a grande multidão como aqueles que se livraram 
da grande tribulação, sendo que a igreja teria sido arrebatada 
antes da tribulação. Os 144.000 seriam, assim, os judeus literais 
que permanecerão na terra e enfrentarão tribulação, os cristãos 
judeus e as pessoas que creram em Cristo, após o arrebatamento 
da igreja.

Mas se recordarmos que Jesus foi associado tanto ao leão quanto 
ao cordeiro, há outra interpretação coerente com a abordagem 
pós-tribulacionista que talvez devesse ser favorecida. João ouviu 
novamente o número daqueles que foram selados, protegidos, 
que deveriam atravessar a tribulação, mas que estariam isentos 
da ira de Deus. Ele então se virou para contemplá-los, e o que 
ele viu, provavelmente, seja o grupo que acabamos de descrever. 
Mas o que ele vê — do mesmo modo como se virou para ver um 
leão e encontrou um cordeiro — é um grupo de pessoas muito 
diferentes. Um grupo, literalmente gigantesco, representando a 
face multiétnica da igreja de Jesus Cristo em todos os tempos.

O outro [grupo] descreve simbolicamente a igreja como o novo 
ou verdadeiro Israel, o cumprimento de todas as esperanças 
e profecias do Antigo Testamento. “São estes os que vêm da 
grande tribulação” é uma frase que pode ser entendida mais 
naturalmente no sentido de eles terem sobrevivido e depois terem 
sido separados. Embora essa visão seja, talvez, menos conhecida, 
merece ser levada a sério.


