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O TEXTO-CHAVE

— APOCALIPSE 13.1-18 —



O PARADIGMA 
CENTRAL

Assombro ou consolação?



A soberania de Deus 
Em meio ao e sobre o caos, Deus reina



“1 Naquele dia, o SENHOR castigará com a 
sua dura espada, grande e forte, o dragão 
[leviatã; ARC; NVI; NAA], serpente veloz, e 
o dragão [leviatã], serpente sinuosa, e 
matará o monstro que está no mar.

-Isaías 27.1

O futuro escatológico

O cumprimento de Gênesis 3.15



A HONESTIDADE DA BÍBLIA

Não seja ingênuo nem medroso; o mal e, 
por conseguinte, o mau, são reais, mas 

não são definitivos.



“ Não temas as coisas que tens de 
sofrer. Eis que o diabo está para lançar 
em prisão alguns dentre vós, para serdes 
postos à prova, e tereis tribulação 
de dez dias. Sê fiel até à morte, e 
dar-te-ei a coroa da vida.

-João, Apocalipse 2.10

A necessidade do sofrimento

A prova

Perseverança e glória



“Porque para mim tenho por certo que os 
sofrimentos do tempo presente não 
podem ser comparados com a glória a ser 
revelada em nós.

-Paulo, Romanos 8.18



“A revelação e intervenção pessoais de Deus 
no fim de todas as coisas é a conclusão 
lógica da fé bíblica.

-John Oswalt, Isaías, 2011, p. 592, v. 1.



O CONTEXTO MAIS 
AMPLO

O conflito mais profundo (Beale)



A SEÇÃO INTEIRA (AP 12.1—15.4)

O dragão e a 
mulher 
Ap 12

As forças do 
dragão 
(duas 

bestas) 
Ap 13

As forças do 
Cordeiro  
Ap 14.1-5

A ceifa após 
a pregação 
Ap 14.6-20

A 
celebração 
dos salvos 
Ap 15.2-4



O dragão e 
a mulher 

Ap 12



William Blake  
(1757—1827)

Apocalipse

12
O dragão ataca  
a mulher e seu Filho  
(Ap 12.1-6)



Gustave Doré 
(1832—1883)

Apocalipse

12
O dragão  
é expulso do céu  
(Ap 12.7-12)



Apocalipse

12
O dragão ataca  
a mulher e  
seus descendentes (Ap 12.1-6)



As forças do 
dragão 
(duas 

bestas) 
Ap 13



Apocalipse

13
A besta do mar  
(Ap 13.1-10)



UMA PARÓDIA DE CRISTO

➤ Vem do mar, a morada do Leviatã (v. 1; Is 27.1; Ap 21.1) 
➤ Possui autoridade política, dada pelo dragão 

(v. 1-2) » chifres [reis] e diademas [poder]; cf. Daniel 7.24 
➤ Contrária a Deus: “nomes de blasfêmia” (v. 1) 
➤ Golpeada de morte, mas curada (v. 3) 

➤ A hipótese de Nero redivivo; Roma revitalizada 
➤ Melhor: “Golpeada de morte” = “morto” em 5.6,9,12; 

antecipações de Gênesis 3.15; cf. Hb 2.8,14



➤ Adorada pelos perdidos (v. 4, 8) 
➤ Liberada para agir, durante um tempo determinado por Deus: 

“Foi-lhe dada” (v. 5) » 42 meses » O tempo do ministério 
terreno de Cristo » A era da igreja 
➤ Difamação (v. 6) 
➤ Perseguição e autoridade sobre as nações (v. 7; cf. 11.7; 12.5) 

➤ Os santos são chamados à fidelidade e perseverança 
(v. 9-10)



Apocalipse

13
A besta da terra  
(Ap 13.11-18)



UMA PARÓDIA DO ESPÍRITO SANTO

➤ Influência religiosa (v. 11; glorifica o dragão (v. 11; cf. Jo 16.13-14) 
➤ Implementa a religião-show (Peterson; v. 12-15) 

➤ Opera grande sinais (v. 13; cf. 11.5) 
➤ Seduz os perdidos para que façam uma imagem da besta do mar 

— e comunica vida à imagem! (v. 14-15) 
➤ Marca os que lhe pertencem (v. 16; cf. Dt 6.8; Ap 14.1) 
➤ Domínio econômico (v. 17) 
➤ Seu número é 666 (v. 18)



O dragão 
(Ap 12)

A besta do mar 
(Ap 13.1-10)

A besta da terra 
(Ap 13.11-18)

Uma paródia blasfema 
da Trindade

Promessa de 
redenção 

Exigência de devoção 
e discipulado 

Regulação da vida



POSSIBILIDADES DE LEITURAS

Preterismo Futurismo
idealismo, 

historicismo e 
ecletismo

Apenas Roma nos 
tempos de João

Anticristo e falso 
profeta (últimos 

tempos)

Roma e poderes 
opostos à igreja de 

todos os tempos

Relevância apenas para 
primeiros leitores

Irrelevância para 
primeiros leitores

Relevância para todos os 
leitores

Nossa posição



A popularidade da 
leitura futurista: 
O líder de uma nova 
ordem mundial e 
seu porta-voz











“Conforme o apóstolo João, duas forças 
Atacam a igreja no decorrer da história: a 
estrutura política e a estrutura religiosa

-Apocalipse: Um Chamado ao Discipulado Radical



O NÚMERO DA 
BESTA

Possíveis significados de 666



GEMATRIA
Sistema criptográfico que consiste em atribuir 

valores numéricos às letras (Dicionário Aurélio)



Resh (ר) Samech (ס) Qof (ק) Nun (נ) Vav (ו) Resh (ר) Nun (נ) TOTAL

200 60 100 50 6 200 50 666

“Nero César” transliterado do grego para o hebraico



“Nerō Caesar” transliterado do latim para o hebraico

Resh(ר) Samech (ס) Qof (ק) Vav (ו) Resh (ר) Nun (נ) TOTAL

200 60 100 6 200 50 616



O título latino do Papa, Vicarius Filii Dei

V I C A R I V S F I L I I D E I TOTAL

5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 1 666



Caos primordial, Hitler, Lutero 
Ainda popular, apesar dos diferentes resultados



Harrison, 822-823 Beasley-Murray, p. 1470 Ashcraft, p. 370

Imperfeição e autonomia. A 
trindade demoníaca

O caos primordial e Nero César; a 
imperfeição do pseudocristo

Nero redivivo (os absurdos de 
Lutero, o Papa, Napoleão, 

Hitler, Stalin e outros)

Tudo o que pode ser 
feito sem Jesus Cristo é 

um caminho para a 
incredulidade, é dar forma 
à maldade, ao orgulho e ao 

egoísmo humanos.

O profeta fundiu os mitos do 
monstro do caos e Nero redivivo 

para formar o seu retrato do 
anticristo […]. Um número […] 

que denotasse esse princípio mau, 
tão bem como o império e o 

indivíduo em que ele deva ser 
encarnado, era, mais do que o 

coração podia desejar, uma 
perfeita representação de 
bruxaria ou arte diabólica

Uso de gematria. 
“É quase certo que João 
pretendia colocar Nero 

reencarnado como um tipo 
da besta”



Matthew Henry, 
p. 995, v. 6 Ladd, p. 139 Osborne, p. 584

Não há como saber Imperfeição? Não há como saber? Sublinha a paródia.  
Não há como saber

Parece-me que esta seja 
uma dessas estações que 
Deus reservou no seu 

próprio poder; sabemos 
somente isto: Deus 

escreveu Mene, Tequel, 
sobre todos os seus 

inimigos

O símbolo para o que o homem é 
capaz de fazer de melhor, 

impossibilitado de alcançar a 
perfeição. […] O máximo que 

podemos dizer é que se o número 
da besta é uma profecia de uma 
situação futura, ninguém ainda 

foi capaz de resolver o seu 
significado, mas quando vier a 
hora o significado será evidente

Devemos continuar na 
incerteza quanto ao sentido 
real de 666. Discussão acima 
é o limite ao qual podemos 

chegar; somente os leitores 
do primeiro século sabiam, 
ainda que seja difícil afirmar 

quanto disso eles sabiam.



Corsini, p. 249-251 Peterson, p. 167

A instituição política;  
o judaísmo do séc. 1

Fracasso da religião  
que se torna show e negócio

IRINEU: Gematria. 666 = titan. Titans 
eram gigantes que desafiaram a divindade e 
foram derrotados e sepultados vivos sob o 

Olimpo. O titanismo […] símbolo do 
orgulho humano e  

de desafio contra Deus. 

CORSINI: A [..] política […] a realização 
mais elevada e a síntese mais completa dos 

diversos esforços e tentativas humanas

A maioria das manifestações religiosas 
visíveis que entram em moda advém da besta 
da terra. […] Veja o número: é humano. Não é 

um mistério divino, mas, sim, a confiança 
daqueles que falam demais; religião que dá show, 
que se vangloria, que afasta os olhos do Cristo 

pobre, sofredor e santo. Na linguagem dos 
números, 666 é um triplo fracasso ao tentar 

ser 777. […] A comercialização é 
característica recorrente dessa religião da 

besta da terra



Jacques Ellul, p. 228 Hugo Vanni, p. 68-69

Encarnações históricas  
do Espírito de Poder

O estado absoluto sobre tudo,  
acima do bem e do mal

As bestas são dois espíritos de poder que 
emanam do Dragão

Primeira besta: Perseguições violentas às quais 
o Estado autodivinizado submete os cristãos 
Segunda besta: Exerce atividade complexa de 

propaganda em favor do primeiro.



Beale, p. 269 Hendriksen, p. 179; Kistemaker, p. 514; Wilcock, p. 104

Imperfeição; Incompletude Falha; Fracasso; Erro

[…] sem o sétimo dia do 
próprio descanso de Deus, 

que Adão e Eva foram 
designados a cumprir, eles 

seriam imperfeitos e 
incompletos. O tríplice seis 
enfatiza que a besta e seus 

seguidores estão aquém dos 
propósitos criativos de Deus 

para a humanidade.

HENDRIKSEN: “O número seis […] não é o número sete e 
jamais chega a sete. Falha sempre em atingir a perfeição, […] 

nunca se torna sete. Seis significa não atingir a marca, significa 
falha. Sete significa perfeição ou vitória. Regozije-se, ó Igreja 

de Deus! A vitória está do seu lado. O número da besta é 666, 
isto é, falha sobre falha sobre falha”. 

KISTEMAKER: No Apocalipse, o número seis indica juízo: ao 
final do sexto selo, da sexta trombeta, da sexta taça. 
A obra de Satanás sempre resulta em fracasso.

Nossa posição



CONCLUINDO…
Últimas considerações



UM TEMA QUE 
PROVOCA A IMAGINAÇÃO









AS APLICAÇÕES FUNDAMENTAIS



DO PRÓPRIO TEXTO

➤ Sejam fiéis e perseverem (v. 9-10) 
➤ Não temam; o mal é muito imperfeito; mesmo instigado 

pelo dragão, é falível e apenas humano (v. 18)



DECORRENTES DO TEXTO

➤ O crente individual e a igreja deve preparar-se (sempre) para o 
embate contra as forças do mal 

➤ O cristianismo bíblico não deifica o Estado (ou ideologias), nem 
a Religião como instituição 

➤ O cristianismo bíblico não se deixa impressionar pela 
modernização, realizações tecnológicas ou proposições 
contemporâneas de autonomia humana 

➤ O cristianismo não se assusta; o mundo instigado por Satanás é 
fracassado (Sl 27.1-3)



“Tudo aquilo que fizermos e que não for 
originado em Deus é originado em nós (ou 
pior, no inimigo). É 666. Somos nós querendo 
nos colocar no lugar de Deus. É assim que 
corremos risco de buscar servir a Cristo, a 
partir de uma postura oposta a Cristo

-Um Chamado ao Discipulado Radical



“Grandes são as forças do dragão. Mas Deus 
sobrepuja a todas, pois é Todo-Poderoso!

-Um Chamado ao Discipulado Radical
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