- Oi, dona Jurema, como vai?

- Tudo bem, e o senhor?
- Dona Jurema, a senhora que lê a Bíblia, do que mais gosta?
- Ah! Gosto do Apocalipse. O meu entendimento é fraco, mas, esse livro
me traz conforto e coragem nas minhas lutas.

O Apocalipse é muito procurado
pelo povo. É um livro misterioso.
Cheio de visões estranhas. Bem
diferente dos outros do Novo
Testamento. Mas, pra muita gente
ajuda a viver. Mas......sem o
entendimento a luta fica mais difícil.
São João, já velho, com quase
100 anos, teve várias visões e
deixou muitas informações, no
próprio livro do Apocalipse,
que esclarecem muitas coisas.

A palavra APOCALIPSE vem do grego e significa “REVELAÇÃO”. O
livro não revela o fim do mundo, mas trata-se de um livro sobre
as revelações de Jesus Cristo.
Sem dúvidas é um livro difícil de se compreender, por causa de sua
linguagem cheia de símbolos, imagens, figuras e visões...
O autor usou esta forma de linguagem porque se dirigia às
comunidades cristãs que estavam sendo perseguidas pelos
romanos, no fim do 1º século.
Os cristãos entendiam essa
linguagem pois, estavam
familiarizados com as
escrituras.
Para nós é que se torna
complicado, pois temos
pouco contato com
o Antigo Testamento.

O Autor do Apocalipse não podia falar claro o que queria dizer,
então usava figuras, símbolos, imagens.

No tempo da ditadura militar aqui
no Brasil, também aconteceu isso.
Um bom exemplo são as letras das
músicas que Chico Buarque fazia,
quando estava no exílio:- “Que será,
que será”, “Mulheres de Atenas”,
“O Cálice”, “Vai passar”, e outras...
Ele falava em símbolos para
poderem ser publicadas. E muitos
entendiam e cantavam até em
passeatas.
Nas celebrações e reuniões
clandestinas que aconteciam,
cantavam-se as músicas dele.

Podemos dizer que o Apocalipse é o
Evangelho de Jesus Ressuscitado,
pois ele começa onde os quatros Evangelhos terminam: a
manifestação de Jesus Ressuscitado como Senhor do Universo e da
História (Ap 1).Jesus é o centro das comunidades cristãs e está
presente no meio delas, chamando-as continuamente à seguirem o
seu projeto conversão.(Ap 2-3).
Dentro desse movimento
de conversão, as
comunidades se tornam
capazes de compreender a
vida e a história a partir do
testemunho de Jesus.
Elas tornavam-se, então,
testemunhas da presença
e ação de Jesus.
(Ap 10,11;19,10)

De modo especial, o Apocalipse foi escrito para sete
Igrejas da Ásia Menor. Era uma época difícil para as
comunidades cristãs. O império Romano era duro.
O momento era de muita perseguição.
No final do 1º século, o Imperador era
Domiciano, que foi muito violento com as
comunidades. O Apocalipse retrata a situação
dessas Igrejas, que lutavam para manter a fé.

Domiciano

Cristãos na arena
morriam mártires

Por que sete Igrejas? (Ficavam na Ásia Menor)
O número sete é simbólico. Significa totalidade. Portanto, era para
todas as Igrejas. Todos os cristãos sofriam perseguição.

O número sete está ligado
também, a uma estrada
onde estavam essas Igrejas(7).
A estrada era muito usada,
inclusive servia como linha
para o correio.
E essas comunidades
influenciavam muito a região.
A cidade de Éfeso é citada
em primeiro lugar.

Podemos focalizar alguns aspectos mais
relevantes do Apocalipse:
1º - o livro apresenta a situação histórica das comunidades cristãs da Ásia
Menor, no final do 1º século.
2º - o livro critica a força diabólica do poder imperial. (Ap. 13,1-10)
3º - faz transparecer conflitos com as sinagogas. Parece que entre as próprias
comunidades a convivência não era fácil.
4º - o livro revela diferenças internas nas comunidades. Começavam as heresias,
isto é, maneiras diferentes de interpretar o cristianismo..
5º - finalmente, havia o cansaço normal das comunidades que resistiam à
perseguição constante.

Muitos temem certas figuras usadas
por São João, como o dragão de sete
cabeças. Isso significa o Impérios
Romano que perseguia os cristãos e
na figura esperava o “filho” da
mulher nascer para devorá-lo. Este
filho é a Igreja que estava surgindo.
(Outros interpretam como Nossa
Senhora que estava grávida de Jesus
e que era o fundamento da Igreja.)
Outra figura que assusta é o número
666 que é a besta, isto é, o Império
Romano, que perseguia os cristãos.
O 7 é um número símbolo de
perfeição. O número 6 repetido,
quer dizer "perfeição da
maldade" em grego.

João escreveu o Apocalipse para o povo das comunidades da época,
sobretudo as da Ásia Menor. Era muito difícil sustentar a fé. Muitos já
tinham morrido. O controle da polícia era total. Quem não apoiava o
regime do Império não podia vender nem comprar nada.
O imperador era apresentado como se fosse um novo Jesus.
A terra inteira o adorava como se fosse um deus.

O povo cansava e muitos
deixavam as comunidades.
Apareciam novas doutrinas
que confundiam os cristãos.
As comunidades mais ricas
se acomodavam, não eram
nem frias nem quentes.
Os mais fiéis precisavam
de coragem.

O que o apocalipse diz às comunidades?

O povo das comunidades não estava enxergando bem as
coisas e dizia:

“Até quando Senhor vamos aguentar tudo isso? Se Deus
era dono do mundo, como Ele permitia essa
perseguição tão demorada?
Deus parecia ter perdido o controle da situação.
Quem mandava mesmo, era o imperador de Roma.”
O livro do Apocalipse é a resposta de Deus ao povo aflito e
perseguido das comunidades. Foi escrito por ordem de
Deus. Ele começa solenemente assim:- Revelação de Jesus Cristo!

Tirar o véu dos acontecimento e anunciar a Boa Nova ao
povo oprimido.
O apocalipse é uma forma para se chegar ao povo durante a
perseguição. Então, ele é uma mensagem de conforto e de
esperança nas crises. O livro quer ajudar o povo a
encontrar-se novamente
- com Deus
- consigo mesmo, e
- com sua missão.
Seria como a água da
chuva num tempo
de muita seca.
É uma bênção.
Ver os
acontecimentos
com fé.

As visões se clareando
João teve uma visão. Ele estava preso na ilha de Patmos. Viu coisas
muito estranhas, irreais, esquisitas.
Como isso pode clarear a visão do povo?
João quis dizer várias coisas:
1 - quis dar coragem e conforto
ao povo;
2 - quis transformar a saudade
em esperança;
3 - comunicar algo da paz
de Deus
4 - ensinar a defender-se
contra os opressores

O Apocalipse é um livro
de grande ESPERANÇA.

Não dá aqui para explicarmos todas as visões de João. Vamos ver
somente algumas :

1 - mulher grávida- símbolo do Povo de Deus. Alguns pensam em Maria
gerando o Messias;
2 - Dragão ou Serpente – poder do mal que age no mundo;
3 - Sete cabeças – são as sete colinas da cidade de Roma ou sete reis.
4 - 1260 dias – tempo imperfeito, é a metade de 7 anos.
5 - Besta-fera - o imperador romano;
6 - Besta-fera com aparência de cordeiro - falsos profetas;
7 - Cordeiro – Jesus, cordeiro pascal.
8 - Pantera, urso, leão – símbolo da exploração;
9 - 144.000 – virgens que nunca foram atrás dos deuses do império;
10- Harmaguedon – símbolo da derrota do exército inimigo;
11- Cor branca – vitória;
12- Lago de fogo – destino de tudo que se opõe ao plano de Deus;
13- Núpcias do Cordeiro - vitória e festa final de todos com Deus;
14- Nova Jerusalém – símbolo do novo povo de Deus;
15- Alfa e Ômega – principio e fim (primeira e última letra do alfabeto).

Para entender melhor todos estes símbolos, precisamos
- ler duas, três ou mais vezes; ver,

examinar...
- comparar as visões com sonhos que
você já teve. Há sempre um sentido
escondido;
- quando for mais difícil, consultar alguém
ou algum livro que ajudem;
- ter sempre como pano de fundo a
ditadura do Império Romano;
- as visões sempre falam da situação de
perseguição;
- nunca aplicar para si próprio.
O Apocalipse fala para as comunidades
cristãs.

O título e resumo do livro:
TÍTULO – “Revelação de Jesus Cristo”
RESUMO – Explica a origem dessa revelação:
ela vem que Deus por Jesus;
VALOR – é a Palavra de Deus, confirmada
por Jesus;

EXIGÊNCIA – deve ser escutada e praticada;
RECOMPENSA – a felicidade;

URGÊNCIA – o tempo está próximo. ESPERANÇA.

“Vi então, um novo céu e uma nova terra. Vi descer do céu de junto
de Deus, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, pronta como a esposa
para seu marido. E uma voz disse: Esta é a tenda de Deus com o
homem. Vou enxugar todas as lágrimas (...) para quem tiver sede
eu darei uma fonte de água viva. Eu serei o seu Deus e
ele será o meu filho.” (Ap.21,1-7))

Portanto, o Apocalipse não deve causar medo ou desânimo,
pois ele foi escrito para dar coragem e esperança, para ajudar a
enfrentar situações difíceis na vida pessoal, comunitária e
social.

• 1 – Alguém já leu alguma das cartas do Novo
Testamento?
• 2 – Qual a impressão que você tinha do
Apocalipse?
• 3 - O que acharam deste curso? Vamos falar
tudo que acharam, pois as criticas,
positivas ou negativas, só ajudam o
próprio curso.
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