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INTRODUÇÃO 

O estudo da Sagrada Escritura deve ser a alma da Teologia, como está escrito na Costituição 

Dogmática Dei Verbum, 24, e também o Papa Bento XVI, se referia a esse texto pedindo para que 

“faça-se com que o estudo da Sagrada Escritura seja verdadeiramente a alma da Teologia, enquantto 

se reconhece nela a Palavra que Deus dirige ao mundo, à Igreja e a cada um pessoalmente” (Verbum 

Domini,47). É nesse intuito que se desenvolve esse pequeno trabalho exegético à cerca do Livro do 

Apocalipse, precisamente do seu capítulo XX. 

Pode-se afirmar que o Capítulo XX, do Apocalipse, se tornou um de seus textos mais 

controversos e mal interpretados durante os dois milênios do cristianismo. Tudo isso devido à má 

interpretação à cerca da doutrina do assim chamado Milenarismo. Mas o que seria o Milenarismo? 

O que a Igreja diz sobre isso? Qual seria a interpretação correta para esse texto? Tudo isso será 

desenvolvido no decorrer do trabalho. 

No entanto, o que mais se dará ênfase será a parte exegética em si, procurando entender os 

significados das diversas visões que São João tem, bem como os símbolos e figuras por ele descritas. 

Nunca poderemos dogmatizar essas interpretações, portanto existem diversas opiniões à cerca das 

interpretações que podem ser dadas ao texto, no entanto existem também critérios de interpretações, 

como por exemplo, devem todas estar em conformidade com a doutrina e serem realmente fiéis ao 

texto bíblico, mesmo levando em conta os sentidos da Sagrada Escritura (literal, espiritual, 

alegórico, anagógico e etc.). 

Para se recuperar a articulação entre os diversos sentidos da Escritura, torna-se então 

decisivo identificar a passagem entre a letra e o espírito. Não se trata de uma 

passagem automática e espontânea; antes, é preciso transcender a letra: “de fato, a 

Palavra do próprio Deus nunca se apresenta na simples literalidade do texto. Para 

alcançá-la, é preciso transcender a literalidade num processo de compreensão, que 

se deixa guiar pelo movimento interior do conjunto e, portanto, deve tornar-se 

também um processo de vida. (Verbum Domini, 38) 

Por isso, poderá primeiramente se observar uma crítica textual e entrar em contato com o 

texto grego, facilitando portanto essa fidelidade ao texto e ao verdadeiro sentido das palavras 

escritas por São João. Depois ainda algumas comparações de traduções e por fim, será realizada a 

exegese individual de cada versículo separadamente, facilitando assim a compreensão e 

interpretação do texto.  



1. TEXTO GREGO 

1
 Kai. ei=don a;ggelon katabai,nonta evk tou/ ouvranou/ e;conta th.n klei/n th/j 

avbu,ssou kai. a[lusin mega,lhn evpi. th.n cei/ra auvtou/Å 
2
 kai. evkra,thsen to.n 

dra,konta( o` o;fij o` avrcai/oj( o[j evstin Dia,boloj kai. o` Satana/j( kai. e;dhsen 

auvto.n ci,lia e;th 
3
 kai. e;balen auvto.n eivj th.n a;busson kai. e;kleisen kai. 

evsfra,gisen evpa,nw auvtou/( i[na mh. planh,sh| e;ti ta. e;qnh a;cri telesqh/| ta. ci,lia 

e;thÅ meta. tau/ta dei/ luqh/nai auvto.n mikro.n cro,nonÅ 

4
 Kai. ei=don qro,nouj kai. evka,qisan evpV auvtou,j kai. kri,ma evdo,qh auvtoi/j( 

kai. ta.j yuca.j tw/n pepelekisme,nwn dia. th.n marturi,an VIhsou/ kai. dia. to.n lo,gon 

tou/ qeou/ kai. oi[tinej ouv proseku,nhsan to. qhri,on ouvde. th.n eivko,na auvtou/ kai. 

ouvk e;labon to. ca,ragma evpi. to. me,twpon kai. evpi. th.n cei/ra auvtw/nÅ kai. e;zhsan 

kai. evbasi,leusan meta. tou/ Cristou/ ci,lia e;thÅ 
5
 oi` loipoi. tw/n nekrw/n ouvk e;zhsan 

a;cri telesqh/| ta. ci,lia e;thÅ au[th h` avna,stasij h` prw,thÅ 
6
 maka,rioj kai. a[gioj o` 

e;cwn me,roj evn th/| avnasta,sei th/| prw,th|\ evpi. tou,twn o` deu,teroj qa,natoj ouvk e;cei 

evxousi,an( avllV e;sontai i`erei/j tou/ qeou/ kai. tou/ Cristou/ kai. basileu,sousin metV 

auvtou/ Îta.Ð ci,lia e;thÅ 

7
 Kai. o[tan telesqh/| ta. ci,lia e;th( luqh,setai o` Satana/j evk th/j fulakh/j 

auvtou/ 
8
 kai. evxeleu,setai planh/sai ta. e;qnh ta. evn tai/j te,ssarsin gwni,aij th/j gh/j( 

to.n Gw.g kai. Magw,g( sunagagei/n auvtou.j eivj to.n po,lemon( w-n o` avriqmo.j auvtw/n 

w`j h` a;mmoj th/j qala,sshjÅ 
9
 kai. avne,bhsan evpi. to. pla,toj th/j gh/j kai. 

evku,kleusan th.n parembolh.n tw/n a`gi,wn kai. th.n po,lin th.n hvgaphme,nhn( kai. 

kate,bh pu/r evk tou/ ouvranou/ kai. kate,fagen auvtou,jÅ 
10 

kai. o` dia,boloj o` planw/n 

auvtou.j evblh,qh eivj th.n li,mnhn tou/ puro.j kai. qei,ou o[pou kai. to. qhri,on kai. o` 

yeudoprofh,thj( kai. basanisqh,sontai h`me,raj kai. nukto.j eivj tou.j aivw/naj tw/n 

aivw,nwnÅ 

11
 Kai. ei=don qro,non me,gan leuko.n kai. to.n kaqh,menon evpV auvto,n( ou- avpo. 

tou/ prosw,pou e;fugen h` gh/ kai. o` ouvrano,j kai. to,poj ouvc eu`re,qh auvtoi/jÅ 
12

 kai. 

ei=don tou.j nekrou,j( tou.j mega,louj kai. tou.j mikrou,j( e`stw/taj evnw,pion tou/ 

qro,nouÅ kai. bibli,a hvnoi,cqhsan( kai. a;llo bibli,on hvnoi,cqh( o[ evstin th/j zwh/j( 

kai. evkri,qhsan oi` nekroi. evk tw/n gegramme,nwn evn toi/j bibli,oij kata. ta. e;rga 

auvtw/nÅ 
13

 kai. e;dwken h` qa,lassa tou.j nekrou.j tou.j evn auvth/| kai. o` qa,natoj kai. 

o` a[|dhj e;dwkan tou.j nekrou.j tou.j evn auvtoi/j( kai. evkri,qhsan e[kastoj kata. ta. 

e;rga auvtw/nÅ 
14

 kai. o` qa,natoj kai. o` a[|dhj evblh,qhsan eivj th.n li,mnhn tou/ puro,jÅ 

ou-toj o` qa,natoj o` deu,tero,j evstin( h` li,mnh tou/ puro,jÅ 
15

 kai. ei; tij ouvc eu`re,qh 

evn th/| bi,blw| th/j zwh/j gegramme,noj( evblh,qh eivj th.n li,mnhn tou/ puro,jÅ 

 

  



2. TRADUÇÃO PRÓPRIA1 

1E vi um Anjo descendo do céu, trazendo nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. 

2E prendeu o Dragão – a antiga Serpente, que é o Diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos, 3e o 

jogou no abismo, trancando-o com um selo, para que não enganasse mais as nações, até que os mil 

anos estivessem completados. Depois disso, é necessário que o Dragão seja solto pouco tempo. 

4E vi tronos e sobre eles aqueles os quais neles se sentaram com a autoridade de julgar. E vi 

as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da Palavra de 

Deus e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca dela sobre sua 

fronte e suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo por mil anos. 5Os outros mortos não viveram 

até serem completados os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. 6Bem-aventurado e santo quem 

participa da primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não têm autoridade, mas serão 

sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão os mil anos. 

7E quando se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão 8e sairá para enganar 

as nações nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha, das quais seu 

número é como a areia do mar. 9E subiram sobre a superfície da Terra e cercaram o acampamento 

dos santos e a cidade amada, e um fogo desceu do céu e as devorou. 10E o diabo que as enganava 

foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam a besta e o falso profeta, e serão 

atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.  

11E vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, do qual da face fugiram a terra 

e o céu e não foram achados. 12E vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. E 

os livros foram abertos. E, também, outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram 

julgados a partir das coisas escritas nos livros conforme as obras deles. 13O mar devolveu os mortos 

que nele se encontravam. A morte e o Hades entregaram, também, os mortos que nele estavam, e 

foram julgados cada um segundo sua conduta. 14A morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. 

Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi 

jogado no lago de fogo. 

  

                                                 
1 Tradução do Grego para o Português feito com apoio da tradução: Novo Testamento Interlinear. Português 

Grego, Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo 2014. 



3. ANÁLISE CRÍTICA DO TEXTO2 

Versículo 1 – No códice Sinaítico tem allon
3 no lugar de aggelon. / No códice Sinaítico omite-

se as palavras: evk tou/ ouvranou/. No códice Sinaítico e em outros poucos manuscritos tem en th 

ceiri em lugar de evpi th.n cei/ra.  

Versículo 2 – No códice Sinaítico e na maioria dos manuscritos tem  ton ofin ton arcaion  em 

lugar de o` o;fij o` avrcai/oj. / No códice Sinaítico e em outros poucos manuscritos lê-se o; em 

lugar de o[j. / No códice Sinaítico e em outros poucos manuscritos tem o; entre evstin e 

Dia,boloj. / Na maioria dos manuscritos estão inseridas as palavras: o planwn thn oikoumenhn 

olhn entre Satanaj e kai.  

Versículo 3 – Na maioria dos manuscritos lê-se edhsen no lugar de ekleisen. / Na maioria dos 

manuscritos lê-se plana no lugar de planh sh . / Na maioria dos manuscritos omite-se eti. / Na 

maioria dos manuscritos omite-se ta . / Na maioria dos manuscritos tem kai entre e;th e meta. / 

No códice Sinaítico e na maioria dos manuscritos há uma inversão nas palavras luqh/nai auvton. 

Versículo 4 – Em poucos manuscritos tem eivdon entre kai e taj. / Na maioria dos manuscritos 

lê-se ouvte em lugar de ouvde. / Na maioria dos manuscritos têm autwn entre metwpon e kai. / 

Na maioria dos manuscritos omite-se tou/. / Na maioria dos manuscritos tem ta entre Cristou/ e 

cilia. 

Versículo 5 – No códice Sinaítico e na maioria dos manuscritos omite-se oi` loipoi tw/n nekrw/n 

ouvk ezhsan acri telesqh/| ta ci,lia eth. / Nesse versículo o texto usado pela Bíblia Nestle 

Alland é o do Códice Alexandrino. 

Versículo 6 – Na maioria dos manuscritos há outra leitura para as palavras: deuteroj qanatoj. 

/ Na maioria dos manuscritos lê-se meta tanta em lugar de metV auvtou. / No Códice 

Alexandrino e na maioria dos manuscritos omite-se ta. / Nesse versículo o texto usado pela Bíblia 

Nestle Alland é o do Códice Sinaítico. 

Versículo 7 – Na maioria dos manuscritos lê-se meta em lugar de otan telesqh. 

Versículo 8 – No códice Sinaítico e em outros poucos manuscritos tem panta entre planh/sai e 

ta. / No códice Sinaítico omite-se ta antes do evn. / No códice Sinaítico omite-seas palavras: th/j 

gh/j ton. / No códice Sinaítico e na maioria dos manuscritos tem ton entre kai. e Magwg. / No 

                                                 
2 Nestle ALLAND, Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart. Deutsche, Bibelgesellschaft 198427. 
3 Todas as palavras em Grego se encontram em negrito para facilitar a identificação e distinção. 



códice Sinaítico e na maioria dos manuscritos tem  kai entre Magwg e sunagagei/n. / Na maioria 

dos manuscritos omite-se ton antes de polemon e, também, auvtwn antes de wj. 

Versículo 9 – No códice Sinaítico e na maioria dos manuscritos lê-se evkuklwsan no lugar de 

evkukleusan. / Em alguns poucos manuscritos insere-se kai thn polin twn agiwn entre a`giwn 

e kai.. / Na maioria dos manuscritos lê-se apo to qeou no lugar de evk tou/ ouvranou. / Nesse 

versículo o texto usado pela Bíblia Nestle Alland é o do Códice Alexandrino. 

Versículo 10 – No códice Sinaítico lê-se tou no lugar de kai. antes de qeiou. / Em alguns poucos 

manuscritos omite-se as palavras eivj touj aivw/naj tw/n aivwnwn no final desse versículo. 

Versículo 11 – No códice Sinaítico lê-se ep autou no lugar de evpV auvto,n. / Na maioria dos 

manuscritos omite-se tou antes de prosw,pou. 

Versículo 12 – Na maioria dos manuscritos omite-se as palavras tou.j megalouj kai touj 

mikrouj . / No códice Sinaítico lê-se hnewcqh  no lugar de hvnoicqhsan, e também lê-se tai/j 

biblioij no lugar de toi/j biblioij.  

Versículo 13 – Na maioria dos manuscritos há outras leituras para as palavras nekrouj touj evn 

auvth /|. / Em alguns poucos manuscritos lê-se edwken no lugar de edwkan. / Na maioria dos 

manuscritos lê-se autou no lugar de auvtw/n no fim do versículo. 

Versículo 14 – Na maioria dos manuscritos omite-se as palavras ou-toj o` qanatoj o` deuteroj 

evstin h` limnh tou/ puroj, e no Códice Sinaítico acrescenta-se  entre puroj e outoj, bem 

como apresenta outra leitura para as palavras qanatoj o` deuteroj. 

Versículo 15 – Na maioria dos manuscritos lê-se tw bibliw no lugar de th/| biblw. 

 

Considerações sobre a crítica: 

Podemos observar que não existem grandes divergências entre os textos. A grande maioria 

das omissões e também dos acréscimo por parte de um ou de outro manuscrito, são de expressões 

que não exercem influência no significado do texto, bem como tempos verbais e conjugações, que 

no contexto expressam a mesma ideia central. 

As maiores diferenças encontram-se nos versículos 5 e 12, onde na maioria dos manuscritos 

omitem-se diversas palavras em cada um dos versículos, entretanto o Códice Alexandrino parece 

ser mais completo quando observa-se o contexto das palavras que os outros Códices omitem. 

  



4. COMPARAÇÃO ENTRE AS TRADUÇÕES 

BÍBLIA DE JERUSALÉM BÍBLIA DA CNBB NOVA VULGATA 

1Vi então um Anjo descer do 

céu, trazendo na mão a chave 

do Abismo e uma grande 

corrente. 

1Depois disso, vi um anjo 

descer do céu. Tinha nas mãos 

a chave do Abismo e uma 

grande corrente. 

1Et vidi angelum 

descendentem de caelo 

habentem clavem abyssi et 

catenam magnam in manu sua. 

2Ele agarrou o Dragão, a 

antiga serpente – que é o 

Diabo, Satanás – acorrentou-o 

por mil anos 

2Ele agarrou o Dragão, a 

antiga Serpente, que é o 

Diabo, Satanás. Acorrentou-o 

por mil anos 

2Et apprehendit draconem, 

serpentem antiquum, qui est 

Diabolus et Satanas, et ligavit 

eum per annos mille 

3e o atirou dentro do Abismo, 

fechando-o e lacrando-o com 

um selo para que não 

seduzisse mais as nações até 

que os mil anos estivessem 

terminados. Depois disso, ele 

deverá ser solto por pouco 

tempo. 

3e lançou-o dentro do Abismo. 

Depois trancou e lacrou o 

Abismo, para que o Dragão 

não seduzisse mais as nações 

até que terminassem os mil 

anos. Depois dos mil anos, o 

Dragão deve ser solto, mas por 

pouco tempo. 

3et misit eum in abyssum et 

clausit et signavit super illum, 

ut non seducat amplius gentes, 

donec consummentur mille 

anni; post haec oportet illumm 

solvi modico tempore.  

4Vi então tronos, e aos que 

neles se sentaram foi dado o 

poder de julgar. Vi também as 

almas daqueles que foram 

decapitados por causa do 

Testemunho de Jesus e da 

Palavra de Deus, e dos que não 

tinham adorado a Besta, nem 

sua imagem, e nem recebido a 

marca sobre a fronte ou na 

mão: eles voltaram à vida e 

reinaram com Cristo durante 

mil anos. 

4Vi então tronos, e os seus 

ocupantes sentaram-se e 

receberam o poder de julgar. 

Vi também aqueles que foram 

decapitados por causa do 

testemunho de Jesus e da 

Palavra de Deus e os que não 

tinham adorado a fera, nem a 

sua estátua, nem tinham 

recebido na fronte ou na mão a 

marca da fera. Eles voltaram a 

viver, para reinarem com 

Cristo durante mil anos. 

4Et vidi thronos, et sederunt 

super eos, et iudicium datum 

est illis; et animas 

decollatorum propter 

testimonium Iesu et propter 

verbum Dei, et qui non 

adoraverunt bestiam neque 

imaginem eius nec acceperunt 

characterem in frontibus et in 

manibus suis; et vixerunt et 

regnaverunt cum Christo mille 

annis. 

5Os outros mortos, contudo, 

não voltaram à vida até o 

término dos mil anos. Esta é a 

primeira ressurreição! 

5(Os outros mortos não 

voltaram a viver enquanto não 

terminarem os mil anos.)4 Tal 

é a primeira ressurreição. 

5Ceteri mortuorum non 

vixerunt, donec 

consummentur mille anni. 

Haec est resurrectio prima. 

                                                 
4 A Bíblia da CNBB coloca entre parêntesis a frase que não aparece no Códice Sinaítico e na maioria dos 

manuscritos, porém aparece no Códice Alexandrino e foi adotada na maioria das traduções para a Língua 

Portuguesa. Conferir a Crítica textual, pág. 5 e 6. 



6 Feliz e santo aquele que 

participa da primeira 

ressurreição! Sobre estes a 

segunda morte não tem poder, 

eles serão sacerdotes de Deus 

e de Cristo, e com ele reinarão 

durante mil anos. 

6Ditoso e santo quem participa 

da primeira ressurreição! A 

segunda morte não tem poder 

sobre eles. Eles serão 

sacerdotes de Deus e de Cristo 

e reinarão com ele durante mil 

anos. 

6Beatus et sanctus, qui habet 

partem in resurrectione prima! 

In his secunda mors non habet 

potestatem, sed  erunt 

sacerdotes Dei et Christi et 

regnabunt cum illo mille 

annis. 

7Quando se completarem os 

mil anos, Satanás será solto de 

sua prisão  

7E quando se completarem os 

mil anos Satanás será solto da 

sua prisão. 

7Et cum consummati fuerint 

mille anni, solvetur Satanas de 

cárcere suo 

8e sairá para seduzir as nações 

dos quatro cantos da terra, Gog 

e Magog, reunindo-as para o 

combate; seu número é como a 

areia do mar... 

8Ele sairá para seduzir as 

nações dos quatro cantos da 

terra, de Gog e Magog, a fim 

de reuni-las para o combate. O 

número delas é como a areia 

do mar. 

8 et exibit seducere gentes, 

quae sunt in quattuor angulis 

terrae, Gog et Magog, 

congregare eos in proelium, 

quorum numerus est sicut 

arena maris. 

9Subiram sobre a superfície da 

terra e cercaram o 

acampamento dos santos, a 

Cidade amada; mas um fogo 

desceu do céu e os devorou. 

9Espalharam-se por toda a 

terra, cercaram o 

acampamento dos santos e a 

cidade amada. Mas do céu 

desceu fogo e devorou-as. 

9Et ascenderunt super 

latitudinem terrae et 

circumierunt castra sanctorum 

et civitatem dilectam. Et 

descendit ignis de caelo et 

devoravit eos; 

10O Diabo que os seduzira foi 

então lançado no lago de fogo 

e de enxofre, onde já se 

achavam a Besta e o falso 

profeta. E serão atormentados 

dia e noite, pelos séculos dos 

séculos. 

10O Diabo, que tinha seduzido 

a todas elas, foi atirado no lago 

de fogo e enxofre, onde já se 

achavam a Fera e o falso 

profeta. Lá eles serão 

atormentados noite e dia, por 

toda a eternidade. 

10 et Diabolus, qui seducebat 

eos, missus est in stagbun ignis 

et sulphuris, ubi et bestia et 

pseudo-propheta, et 

cruciabuntur die AC nocte in 

saecula saeculorum. 

11Vi depois um grande trono 

branco e aquele que nele se 

assenta. O céu e a terra 

fugiram de sua presença, sem 

deixar vestígios. 

11Vi ainda um grande trono 

branco e quem nele estava 

sentado. O céu e a terra 

fugiram da sua presença e não 

se achou mais o lugar deles. 

11Et vidi thronum magnum 

candidum et sedentem super 

eum, a cuius aspectu fugit terra 

et caelum, et lócus non est 

inventus eis. 

12Vi então os mortos, grandes 

e pequenos, em pé diante do 

trono, e abriram-se livros. 

Também foi aberto outro livro, 

o da vida. Os mortos foram 

julgados conforme sua 

12Vi também os mortos, 

grandes e pequenos, em pé 

diante do trono. Foram abertos 

livros, e mais um outro livro 

ainda: o livro da vida. Então 

foram julgados os mortos, de 

12Et vidi mortuos, magnos et 

pusillos, stantes in conspectu 

throni; et libri aperti sunt. Et 

alius liber apertus est, qui est 

vitae; et iudicati sunt mortui ex 



conduta, a partir do que estava 

escrito nos livros. 

acordo com sua conduta, 

conforme está escrito nos 

livros. 

his, quae scripta erant in libris 

secundum opera ipsorum. 

13O mar devolveu os mortos 

que nele jaziam, a Morte e o 

Hades entregaram os mortos 

que neles estavam, e cada um 

foi julgado conforme sua 

conduta. 

13O mar devolveu os mortos 

que nele se encontravam. A 

morte e a morada dos mortos 

entregaram de volta os seus 

mortos. E cada um foi julgado 

conforme sua conduta. 

13Et dedit mare mortuos, qui in 

eo erant, et mors et infernus 

dederunt mortuos, qui in ipsis 

erant; et iudicati sunt singuli 

secundum opera ipsorum.  

14A Morte e o Hades foram 

então lançados no lago de 

fogo. Esta é a segunda morte: 

o lago de fogo. 

14A Morte e a Morada dos 

mortos foram então atirados ao 

lago de fogo. Esta é a segunda 

morte: o lago de fogo. 

14Et mor set infernus missi 

sunt in stagnum ignis. Haec 

mors secunda est, stagnum 

ignis. 

15E quem não se achava 

inscrito no livro da vida foi 

também lançado no lago de 

fogo. 

15Quem não tinha o seu nome 

escrito no livro da vida, foi 

também atirado no lago de 

fogo. 

15Et si quis non est inventus in 

libro vitae scriptus, missus est 

in stagnum ignis. 

 

  



5. O REINO DOS MIL ANOS 

Segundo a crença do Milenarismo, antes do juízo final e do fim do mundo haveria uma 

primeira ressurreição só dos justos, que por mil anos gozariam junto com Cristo da Jerusalém 

celeste decida na terra.5 O esquema utilizado pelos milenaristas seria o seguinte: a) Aconteceria 

a segunda vinda de Cristo glorioso; b) Seguiria a primeira ressurreição, só dos justos; c) O juízo 

universal; d) O reino dos mil anos, interpretado literalmente; e) a segunda ressurreição; f) Juízo 

final; g) Destino eterno.6 

A Igreja censurou o milenarismo que espera um reino de Deus na terra, dizendo que essa 

opinião não pode ser ensinada por um católico. A Tese do Milenarismo é considerada pela Igreja 

como uma heresia. Muitos hereges defenderam o Milenarismo, tendo sido o mais importante deles 

o abade franciscano Joaquim de Fiore, na Idade Média, cujos erros repercutem até hoje, e que foi 

condenado logo a partir do IV Concílio de Latrão em 1215.7 

Os mil anos são um número simbólico para indicar uma duração quase indefinida: ele 

designa todo o período terrestre do novo reino de Deus, desde a primeira vinda de Cristo 

até a consumação dos tempos. Estes compreendem o tempo durante o qual todas as 

potências inimigas são submetidas aos pés de Cristo (1 Cor 15, 24-18).8 
 Essa posição da Igreja foi chamada de Amilenarismo, conceito que foi popularizado por 

Santo Agostinho. Em geral, este conceito declara que não haverá um milênio imediatamente antes 

ou depois da Segunda Vinda de Cristo. O Milênio é considerado como símbolo do período 

abrangido pela história da Igreja Cristã, durante o qual Cristo reina com os santos cujo espírito foi 

para o Céu na morte, e com os dirigentes da Igreja na Terra. Satanás está preso desde a cruz. A 

primeira ressurreição é espiritual: a ressurreição da alma no novo nascimento. A segunda 

ressurreição é a ressurreição geral de todos os justos e ímpios por ocasião da Segunda Vinda de 

Cristo. 

A Igreja ensina claramente no seu Catecismo: 

No fim dos tempos, o Reino de Deus chegará à sua plenitude. Então, os justos reinarão 

com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma; o próprio universo material será 

transformado. Deus será, então, «tudo em todos» (1 Cor 15, 28), na vida eterna.9 

    No entanto, a Igreja ensina que ela deverá passar por uma provação final que abalará a fé 

de muitos crentes. E ela só entrará na glória do Reino por meio desta derradeira páscoa. Portanto o 

                                                 
5 Cf. Angelo Di BERNARDINO (org), Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs, Petrópolis, Ed. Vozes e 

Paulus, 2002, 936. 
6 Cf. Sacramentum Mundi, Enciclopédia teológica, Barcelona, Ed Herder, 1973, 606. 
7 Cf. Ibid. 
8 P. Teodorico BALLARINI, O.F.M.Cap. (D.G.), Introdução à Bíblia com antologia exegética, Epistolas do 

cativeiro – Pastorais – Hebreus – Católicas – Apocalipse, Volume 2, Editora Vozes, Petrópolis, 1969, 519. 
9 Catecismo da Igreja Católica, 1060. 



Reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, mas por uma vitória de Deus sobre o 

desencadeamento último do mal.10 Isto é claramente afirmado no Catecismo da Igreja Católica: 

Esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na 

história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do 

juízo escatológico: mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou esta falsificação do 

Reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um 

messianismo secularizado, "intrinsecamente perverso".11 (CIC 676). 

 Portanto, com base no texto bíblico e no ensinamento da Igreja podemos concluir a cerca 

do tema do Reino dos mil anos que: Esse Reino teve início com a vinda de Cristo para a terra e 

se estenderá até à parusia. Nesse período os santos já reinam com Cristo no céu. Quando 

terminar esse período, só Deus pode saber o dia e a hora, todos os mortos ressuscitarão e serão 

julgados. Então, uns terão ressuscitado para a vida e outros para a condenação. 

  

                                                 
10 Cf. Catecismo da Igreja Católica, 675-677. 
11 Ibid, 676. 



6. EXEGESE 

1 E vi um Anjo descendo do céu, trazendo nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. 

Vemos no final do capítulo 19, nos versículos de 11 a 21, o combate entre o exército do Céu 

e o exercito da besta. No entanto a besta é capturada. Agora inicia-se o julgamento da besta, que 

pode ser identificada como o Diabo, o Satanás, o Dragão (Cf. Ap 13,1; 16,13). Inicia-se então o 

capítulo 20 deste livro, com essa visão de João, que está novamente na terra, uma vez que ele vê 

um Anjo descer do céu. 

A figura do Anjo é indeterminada, porém pode ser compreendida quando associada à figura 

do próprio Cristo, que é aquele que tem poder sobre a morte e a vida, e sempre aparece como aquele 

que tem o poder de julgar e condenar; Ele é o justo Juiz. “Entendemos que el ‘angel que bajava del 

cielo’ es nuestro Señor Jesucristo, que es llamdo ‘ángel del gran consejo’”12. 

Esse Anjo trás nas mãos a chave do abismo (thn klei/n th/j avbussou). Cristo é o que 

tem a chave da morte e do Hades (Cf. Ap 1,18). Esse abismo havia sido aberto ao toque da quinta 

trombeta (Cf. Ap 9,2). O abismo sempre é referido como um lugar tenebroso, morada dos demônios. 

O Anjo traz consigo a chave para fechar as portas desse abismo, trancando lá dentro o demônio. 

Traz consigo também uma grande corrente (alusin megalhn), que é um símbolo desse 

aprisionamento de Satanás. Cristo que é verdadeiramente poderoso, aprisiona aquele que só tem 

aparência de poder e, assim nos liberta de seu domínio.13 

Os Padres da Igreja comentam sobre esse versículo: 

Em Adán, El demônio había vencido al hombre y había aprisionado la raza humana: lós 

distintos pecados del hombre le sujetan a la morte (Ireneo). Cristo, con el poder del 

Padre, bajó a la carne para hacer la guerra contra el diablo (Beda). Por el poder soberano 

de su pasión y su cruz (Agringio, Andrés de Cesarea), Cristo amarro al demônio para 

que la humanidad pudiera ser libertada (Ireneo).14 
 

2E prendeu o Dragão – a antiga Serpente, que é o Diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos,  

Começa então a ação pela qual o Anjo com a chave do abismo desceu do céu. Ele prendeu 

(evkrathsen) o Dragão. A palavra Diabo (Diaboloj) significa aquele que acusa, o acusador. Em 

muitas passagens recebe outros diversos nomes (Cf.  Mt 10,25; Mc 3,22; Lc 8,29; Ap 12,4.10). Ele 

é chamado de Dragão, devido à malícia de suas ações; também é chamado de serpente, devido a 

sua astúcia em enganar os homens. Identificamos na antiga serpente (ofij o` avrcai/oj) aquela 

mesma do paraíso, pela qual, através de sua enganação, entraram no mundo o pecado e a morte. 

                                                 
12 William C. WEINRICH (Org.), La Biblia Comentada por Lós Padres de la Iglesia, Nuevo Testamento 12, 

Apocalipsis, Ediora Ciudad Nueva, Pamplona, 1999, 421. 
13 Cf. Ibid, 421. 
14 Ibid, 420. 



Chama-se antiga porque sua arma e sua ação são sempre as mesmas: a enganação e a mentira, que 

se fazem passar por dogma e verdade.15 “Depois das duas Bestas e seus exércitos, é o seu chefe, o 

Dragão, que é aniquilado.”16 

Nesse versículo já aparece a frase que é como que o eixo central deste capítulo, “o reino dos 

mil anos”. O Anjo prendeu o Dragão, acorrentando-o por mil anos, reduzindo-o à impotência. Essa 

frase (cilia eth) aparece seis vezes durante esse capítulo, nos versículos: 2, 3, 5, 6 e 7. Como foi 

amplamente discutido, quando foi tratado o tema sobre o Milenarismo17, esse número é simbólico, 

não deve ser interpretado literalmente, como período determinado de mil anos exatos, como 

aconteceu algumas vezes ao longo da história, originando assim a chamada doutrina do 

“milenarismo”. 

Os mil anos são um número simbólico para indicar uma duração quase indefinida: ele 

designa todo o período terrestre do novo reino de Deus, desde a primeira vinda de Cristo 

até a consumação dos tempos. Estes compreendem o tempo durante o qual todas as 

potências inimigas são submetidas aos pés de Cristo (1 Cor 15, 24-18).18 
 Também Santo Agostinho concorda com essa interpretação do Reino dos Mil anos. Segundo 

ele esse tempo “é toda a fase terrestre do Reino de Deus, desde a Encarnação até a Parusia; durante 

essa fase o demônio é neutralizado, e a Igreja militante reina com Deus...”19 

3e o jogou no abismo, trancando-o com um selo, para que não enganasse mais as nações, até 

que os mil anos estivessem completados. Depois disso, é necessário que o Dragão seja solto pouco 

tempo. 

Antes de iniciar-se propriamente a exegese desse versículo, é necessário que se compreenda 

bem o significado da palavra abismo (abusson) (Cf. Nm 16, 30; Jó 11,8; Sl 107,24; Pr 27,20), que 

é o lugar onde Santanás foi lançado e aprisionado. Esse termo pode ser compreendido como o “reino 

dos mortos” (Cf. Sl 89,49 e Rm 10,7) e também pode ser interpretado como sede dos demônios e 

dos maus espíritos (Cf. Lc 8, 31).20 Vemos nessa passagem do evangelho de São Lucas, que os 

próprios demônios “rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo.” (Lc 8, 31) Abismo era um 

lugar de tormentos, de sofrimento e nem os próprios demônios queriam voltar para lá. Mas o Anjo 

jogou (ebalen) o Dragão no abismo. 

O Anjo lacrou e selou a porta do abismo. Selou com o selo inviolável de Deus. O ato de 

selar alguma coisa por si mesmo já é um indicativo de que a coisa selada deve assim permanecer; 

permanecer intacta até o dia em que quem tem autoridade retire o selo. Temos o exemplo no livro 

                                                 
15 Cf. La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento III, Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1962, 794. 
16 Biblía de Jerusalém, nota de rodapé de Ap 20, 2. 
17 Conferir páginas 10 e 11 deste trabalho. 
18 P. Teodorico BALLARINI, O.F.M.Cap. (D.G.), Introdução à Bíblia com antologia exegética, 519. 
19 Ibid, 518. 
20 Cf. Carlo RUSCONI, Dicionário do Grego do Novo Testamento, São Paulo, Paulus 2003, 15. 



de Daniel, quando a porta do santuário é selada, e depois o Rei pergunta se o selo havia se rompido 

ou estava intacto, ou seja, esse selo é sinal de inviolabilidade do que foi lacrado. (Cf. Dn 14, 11-17) 

Também o Sepulcro de Cristo foi selado: “E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando 

a pedra e montando guarda.” (Mt 27,66). Por isso, o ato de selar a porta do abismo é bastante 

significativo, pois quem conseguiria romper um selo colocado pelo próprio Deus? Portanto, assim 

deveria permanecer a porta até que Deus mesmo retirasse o selo. 

El sello sobre la losa del pozo del abismo es símbolo del decreto divino que regula los 

acontecimientos de la historia. El fin del encarcelamiento de Satanás ES evitar que 

seduzca (ina mh planhsh) a lãs naciones contra la Iglesia [...] El dragón estará atado 

hasta que se cumplan lós mil años, de que acaba de hablar Juan. De conseguiente, esta 

reclusión del diablo tiene por fin dejar libre a la Iglesia de enemigos eficientes (cf. 20,8-

10)21 

 O próprio texto bíblico já nos oferece uma chave de interpretação para o motivo pelo qual 

o Dragão é acorrentado e lançado ao abismo: “ina mh planhsh| eti ta eqnh acri telesqh/| ta. 

cilia eth”. Esse é o tempo dos bem-aventurados, tempo de grande paz, onde todos os crentes 

poderão propagar a sua fé. 

No entanto depois do longo período acorrentado ele será novamente solto, mas por pouco 

tempo. Não sabemos qual é a duração deste pouco tempo em que o diabo desce para o nosso meio 

com grande furor (Cf. Ap 12,12). E São João escreve isso não com a intenção de que penetremos 

nessas profundezas equívocas (cf. Ap 2,24), que podem muitas vezes levar à diversas interpretações 

erradas, mas ele escreve na intenção de que estejamos vigilantes e atentos à ação do demônio e 

permaneçamos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo.  

É preciso concluir que o Apoc 20,1ss é exatamente um modelo plástico muito eficiente 

de significar e salientar a notável diminuição do poder de Satanás: embora o adversário 

exista e continue a agir, é, por si mesmo,incapaz de prejudicar os fiéis de Cristo (cf. 

2Tes 2,7). Os inscritos no livro de vida do Cordeiro (Ap 20,12.15), não se subtraem às 

tentações, mas poderão escapar da sedução. É a liberdade da Graça!22 

4 E vi tronos e sobre eles aqueles os quais neles se sentaram com a autoridade de julgar. E vi 

as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da Palavra de 

Deus e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca dela sobre sua 

fronte e suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo por mil anos.  

Esse versículo 4, trata-se de uma nova visão que São João tem, porém em total relação com 

a visão anterior, tratada nos primeiros versículos desse capítulo 20. Como observamos na crítica 

textual, é um versículo de difícil interpretação. Podemos considerar como uma série de frases 

independentes que são correspondentes segundo o contexto, que se trata do julgamento feito, onde 

                                                 
21 Cf. La Sagrada Escritura, Nuevo Testamento III, Biblioteca de autores cristianos, 795. 
22 P. Teodorico BALLARINI, O.F.M.Cap. (D.G.), Introdução à Bíblia com antologia exegética, 519. 



uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte, uns reinarão com Cristo e outros não, como se 

desenvolve nos versículos posteriores. 

São João tem a visão de tronos (Kai ei=don qronouj). Não se sabe quantos tronos João viu. 

Também não especifica em qual lugar estão esses tronos, uma vez que na visão anterior ele diz que 

o “Anjo descia do céu”, já agora não se pode identificar onde se encontravam esses tronos. Podemos 

imaginar que estivessem na terra pois ao que parece João tem essas visões estando na terra. Porém 

tudo isso são especulações e não é claro no texto bíblico. Muitos porém pensam que os tronos vistos 

por São João nesta passagem seriam doze, baseados na passagem do Evangelho segundo Mateus, 

onde Jesus diz aos seus discípulos: “Em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes: quando as 

coisas forem renovadas, e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis, 

vós também, em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel.” (Mt 19,28). É também uma 

interpretação muito válida, uma vez que aos que estavam sentados nos tronos “foi dado o poder de 

julgar”. São Paulo também afirma que os santos julgaram o mundo e os Anjos (Cf. 1Cor 6,2-3). 

A isto também comentam os Padres da Igreja: Santo Agostinho, faz uma alusão aos que 

agora governam a Igreja. E relaciona esse poder de julgar àquele que Jesus mesmo deu aos 

Apóstolos quando disse que o que ligassem na terra seria ligado no céu, e o que desligassem na 

terra também o seria no céu (Cf. Mt 16,19; 18,18). Também Ecumênio, em seu comentário sobre o 

Apocalipse, diz que essa visão se refere aos santos apóstolos sentados em doze tronos e julgando as 

doze tribos de Israel. A mesma coisa também diz Andrés de Cesaréa: certamente estes tronos foram 

outorgados aos santos apóstolos, através dos quais as nações foram iluminadas.23 

Temos também nesta passagem uma grande semelhança à visão de Daniel, no capítulo 7 do 

seu livro. Após ter a visão das quatro feras que seriam julgadas, Daniel “continuava contemplado, 

quando foram preparados alguns tronos e um Ancião sentou-se” (Dn 7,9) E depois continua Daniel 

“O tribunal tomou assento e os livros foram abertos”. (Dn 7,10). Aqui também não é expressada a 

quantidade dos tronos, no entanto a ideia central é a mesma: um tribunal de justos que foram 

constituídos juízes por Deus, e julgaram de acordo com as inscrições no Livro da Vida, ou seja, os 

que não estão inscritos perecerão, como será exposto nos próximos versículos. 

Aparecem então outros personagens desta visão, que são as almas dos mártires e dos 

confessores da fé, daqueles que deram a vida por causa de Cristo e da sua palavra. Vemos que “esses 

bem-aventurados reinam e são sacerdotes de Deus e de Cristo. Trata-se de dois atributos que 
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pertencem ao cristão já na terra (1,6; 5,10), mas que no céu os possuirá de modo duradouro e 

perfeito.”24 

À parusia de Cristo não somente se segue a ruína ou o desmantelamento das forças do 

orgulho e da revolta, mas uma época antes do último tempo, no qual a justiça de Deus 

será estabelecida. Os mártires e outros confessores, tendo sido objeto de flagrante 

negação de justiça, serão reabilitados e funcionarão como juízes. Aqueles que tinham 

sido vilipendiados doravante exercerão o reino mundial. Por aí é manifestada 

abertamente,na hora da verdade, a autoridade verdadeira que não pertence mais aos 

violentos, mas aos “doces”, às testemunhas de Cristo que deram a vida pela verdade. 

Não se esclarece como reinarão com o Cristo. Certamente, em seu espírito de perdão 

(20,4).25 

 E novamente, no final desse versículo aparece a expressão “reinar com Cristo durante mil 

anos”. Ainda no paralelo com o livro de Daniel, podemos argumentar mais uma vez contra a 

interpretação literária desse reino de mil anos. Esse tempo é para representar a extensa duração 

desse Reino: “E o reino e o poder e as grandezas dos reinos sob todos os céus serão entregues ao 

povo dos santos do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os poderes o servirão e lhe 

prestarão obediência” (Dn 7,27). 

5Os outros mortos não viveram até serem completados os mil anos. Esta é a primeira 

ressurreição. 

 Podemos interpretar de duas maneiras esse versículo: os outros mortos (oi` loipoi tw/n 

nekrw/n) seriam os que mesmo trilhando o caminho da justiça, ou seja, levando uma vida virtuosa, 

não haviam derramado o sangue pela Igreja, não padeceram ante as forças hostis à Igreja. Outra 

interpretação também válida é que esses outros mortos seriam realmente os inimigos da Igreja, 

aqueles que a perseguiram; os inimigos da fé. Com base no versículo anterior podemos ter essas 

duas linhas de interpretação. Esses outros podem ser os que não derramaram o sangue pela Igreja, 

mas também não adoraram a besta; mas também podem ser os que adoraram à besta. 

 Nesse versículo São João introduz o tema da primeira ressurreição (h` avnastasij h` 

prwth). Essa primeira ressurreição é interpretada como uma ressurreição espiritual, “em verdade, 

em verdade, vos digo: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna 

e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida.” (Jo 5, 24). 

 Santo Agostinho interpreta essa primeira ressurreição num sentido espiritual e simbólico. 

Ele a interpreta na linha da remissão dos pecados pelo batismo, seria a ressurreição através da água 

batismal. Essa ressurreição seria a adesão à fé. Outros exegetas apelas para as crenças do judaísmo. 

Os judeus acreditavam na ressurreição final, como vemos nos testemunho de Marta, quando diz que 
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seu irmão ressuscitará no último dia (Cf. Jo 11 24). Porém enquanto não chegava a hora da 

ressurreição final era como que se as almas dos justos estivessem em um lugar apenas esperando 

esse dia. Portanto, para esses, a primeira ressurreição seria a libertação dessas almas desse cárcere.26 

Trata-se da ressurreição considerada como espiritual (cf. 5,14; Col 3,1; Jo 5,24s): a 

ressurreição corporal virá descrita depois segundo a matéria tradicional (20, 11-15). 

Quem participa da primeira ressurreição é “bem-aventurado e santo”, pois sobre ele não 

terá poder a segunda morte (20,6). 

 Contudo estejamos vigilantes, pois a primeira ressurreição não é a definitiva, é apenas um 

presságio do outro mundo, no qual Deus será duradouramente tudo em todos. Podemos resumir 

com o pensamento dos padres da Igreja: 

La primera resurrección es la de los santos y de los judíos creyentes, que reinarán con 

Cristo mil años. La segunda es la resurrección final de lós pecadores e ímpios, que 

sufrirán la segunda muerte de la condenación en el infierno (Victorino). Com todo, se 

puede entender que la primera resurrección es la de la fe (Ecumenio), por la cual se 

passa de la muerte a la vida (Agustín).27 

6Bem-aventurado e santo quem participa da primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte 

não têm autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão os mil anos. 

Temos nesse versículo uma bela consolação. São João pretende animar aos cristãos para 

resistirem até o fim, até à morte, se for preciso, aos ataques dos que querem destruir a fé. Esses 

serão felizes, bem-aventurados (makarioj) e santos (agioj). São esses os que participam da 

primeira ressurreição, da adesão total e incondicional à fé.Aqueles que confessaram sua fé em Cristo 

e por Ele deram a vida, agora gozaram dessa bem-aventurança prometida. “Felizes sois, quando vos 

injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. 

Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que 

perseguiram os profetas, que vieram antes de vós.” (Mt 5, 11-12). 

Podemos destacar as causas dessa bem-aventurança, dessa felicidade: 1ª causa, é que a 

segunda morte, que é a condenação eterna, não terá mais poder sobre eles (Cf. 20,14). 2ª causa, 

serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Aqui podemos observar que Jesus e Deus aparecem na mesma 

linha, recebendo o mesmo culto dos sacerdotes, ou seja, não se faz distinção, pois já reconhece que 

Jesus é Deus. 3ª causa, serão reis, e reinaram com Cristo. Esses cristãos possuem essa dupla 

dignidade de sacerdotes e reis, assim como era grande e expressiva também a realeza e o sacerdócio 

no meio do povo de Israel. 4ª causa, estarão com Cristo no seu Reino, que é um reino de vitória e 

de triunfo, sobre a morte e o mal, sobre o demônio. Por fim, a 5ª causa dessa felicidade e a sua 
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duração (cilia eth), reinarão com Cristo eternamente, e essa eternidade é simbolizada pelo período 

de mil anos, que como vimos, simboliza a totalidade, um espaço de tempo imensurável.28 

Quem participa da primeira ressurreição é “bem-aventurado e santo” (20,6), porque será 

sacerdote de Deus e de Cristo. Pela primeira e única vez os bem-aventurados são 

chamados aqui expressamente “sacerdotes de Cristo”. A expressão afirma a divindade 

daquele Cristo com o qual os bem-aventurados reinaram (20,4) e reinarão (20,6).29 

A nossa esperança cristã transcende, pois, essa ideia de milênio. Nós esperamos de acordo 

com a promessa de Deus, “novos céus e nova terra na qual habitará a justiça” (1Pd 3, 13), esperamos 

esse Reino dos Santos, prometido por Cristo, que “fez de nós uma realeza de Sacerdotes para Deus, 

seu Pai” (Ap 1, 6); “Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa” (Cf. 1Pd 2,9). 

Portanto é declarado que se instaurará um “reino dos Santos”: 

A hegemonia perversa é substituída pelo reino dos Santos. Pela segunda vez é declarado 

que essa realeza se exerce com o Cristo, mas nem sempre é especificado, em detalhes, 

como ela se efetua. Basta a promessa. O essencial aqui é o que o Reino de Cristo, por 

muito tempo secreto, oculto às evidências, afirma-se serenamente em plena clareza, no 

coração de nosso mundo, para que o nome de Deus seja enfim santificado e sua vontade 

cumprida na terra como no céu. Dessa forma, nossa história cumpre seu fim verdadeiro, 

que é glorificar a Deus.30 

7 E quando se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão 

 Aqui repete-se a mesma coisa que fora afirmada anteriormente no versículo 3, a afirmação 

de que satanás será solto. Aqui não se repete que a duração dessa sua liberdade será breve, mas já 

o sabemos pelo versículo 3. Cristo reinará mil anos, ou seja, um tempo muito longo em comparação 

com a liberdade por pouco tempo que terá o demônio. 

 Um ponto muito interessante de se observar nesse versículo, é que não é satanás que se 

liberta da sua prisão, por sua própria vontade ou força, mas ao contrário, ele será solto (luqhsetai). 

Ele não consegue dobrar a vontade e os desígnios divinos. “É solto porque Deus assim o quer, como 

se quisesse colocar, por uma suprema vez, a humanidade na provação antes do julgamento final, 

como se pedisse um último ato de fé da sua Igreja, após tê-la coberto com sua benção tangível.”31 

 Ecumênio, em seu comentário sobre o Apocalipse, lança a pergunta: porque o diabo não foi 

totalmente destruído, para não seduzir mais as nações? Porque foi solto? Ele mesmo responde 

dizendo que os homens ímpios, dominados pelos prazeres, por si mesmo já são tolos e dominados 
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pelo demônio, mas seria uma injustiça com os santos se esses não pudessem ser provados, para 

demonstrar a Deus o seu valor diante dos sofrimentos e das provações.32 

8e sairá para enganar as nações nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para 

a batalha, das quais seu número é como a areia do mar.  

 Vê-se aqui um desdobramento do versículo anterior. Satanás, uma vez solto, agora 

empregará sua tática para conquistar as nações e formar o “seu exército”. Sua táticas, os meios que 

ele utiliza, são sempre os mesmos: a mentira, seduz e engana (planh/sai), induz as pessoas ao erro, 

e assim vai conseguindo formar o “seu exército”, reunindo-os para a batalha (sunagagei/n 

auvtouj eivj ton polemon). 

 Temos nessa menção de Gog e Magog, uma alusão ao Antigo Testamento, mais 

precisamente ao livro do Profeta Ezequiel que descreve amplamente o terrível trabalho de Gog, que 

era rei de Mosóc e Túbal, que cria um exército, que tenta invadir a palestina e eliminar o povo de 

Deus (Cf. Ez 38-39). No entanto, nessa passagem de Ezequiel, Gog se trata do nome de uma pessoa, 

e Mogog, do nome de sua terra, mas aqui nesta passagem parece que Mogog também se trata de 

uma pessoa, alguns estudiosos também consideram esses dois nomes como nomes de povos. Por 

isso, pode-se compreender como que uma espécie de exército nacional.33 

El bienaventurado profeta Ezequiel también nos há hablado de Gog y Magog, 

mostrando cómo lós malos terminan mal. Se trata de naciones y dirigentes de naciones 

em el tiempo de la consumación. Pero ahora no existen, o se trata de algunas naciones 

que ahora existen llamadas con otros nombres por la Sagrada Escritura. Éstas se aliarán 

de nuevo com Satanás, el maldito de Dios, contra lós siervos de Crsito.34 

 O número dessas nações seduzidas por Satanás também nos surpreende, é como a areia do 

mar (h` ammoj th/j qalasshj). É a mesma expressão usada por Deus a Abraão quando fez a 

promessa que a sua descendência seria inumerável como a areia da praia. Serve de alerta, pois o 

“exército” de Satanás não é insignificante, mas numeroso, e deve ser combatido pelo exército dos 

Filhos de Deus. 

9E subiram sobre a superfície da Terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade 

amada, e um fogo desceu do céu e as devorou.  

 Os projetos do mau e suas armadilhas são rapidamente destruídos por Deus. Não temos 

nesse versículo, como em outras passagens também não, nenhuma descrição da luta que se travou, 

mas apenas do resultado. São João descreve a vitória de Deus. 
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 Devemos aqui também fazer uma reflexão acerca da palavra subir, eles subiram 

(avnebhsan) sobre a superfície da terra. Podemos ver em outras passagens do Novo Testamento 

que essa expressão “subir para” é geralmente utilizada para indicar a subida à Palestina, 

especialmente à Jerusalém: “E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à 

cidade de Davi” (Lc 2,4); “E tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do 

dia da festa” (Lc 2,41); “E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém” (Jo 2, 

13); “Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém” (Jo 5,1); “Ora, estava 

próxima a páscoa dos judeus, e muitos dessa região subiram a Jerusalém, antes da páscoa, para se 

purificarem” (Jo 11,55). 

 Essa terra que foi cercada, chamada de acampamento dos santos e de cidade amada, é a 

Antiga Sião, é Jerusalém. Esses santos que nela habitam é o povo de Deus, escolhido e amado por 

Ele. Povo em defesa do qual o próprio Deus mandou fogo do céu para o defender frente ao ataque 

do impiedoso inimigo. São Pedro em sua segunda carta, faz menção a esse fogo que devorará os 

ímpios, “Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e 

se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios” (2 Pd 3,7). 

Em 20,9 o Apocalipse, como toda a Bíblia, ensina-nos que em meio à revolta que até o 

fim subleva os povos da terra subsiste, graças à fidelidade divina, “o campo dos Santos”, 

a “cidade amada, isto é, o povo de Deus, visível, atraindo o ódio do mundo. Sua fraqueza 

é marcada de ponta a ponta no Apocalipse,sob todos os seus aspectos, tibieza e 

infidelidades incluídas. Tão profunda é essa fraqueza que o povo de Deus não poderia 

enfrentar e repelir por si mesmo o ataque das nações. Até o fim a intervenção de Deus 

o salva, fulminando o assalto derradeiro. Como fez nas origens do povo eleito, Deus 

manifesta no fim sua fidelidade arrancando os seus da morte.35 

10E o diabo que as enganava foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam 

a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.  

 Agora começa a apresentar-se o desfecho de todo esse capítulo. Vemos o julgamento final 

do príncipe desse mundo, “agora é o juízo desse mundo; agora será lançado fora o príncipe desse 

mundo” (Jo 12, 31). Depois de ser acorrentado e jogado no abismo, foi solto por pouco tempo para 

finalmente ser lançado no lago de fogo, onde será atormentado pelos séculos dos séculos. 

 No capítulo anterior (Cf. 19,20) foi narrado combate com a fera e o falso profeta, que ao 

serem derrotados foram lançados no lago de fogo. Agora o Dragão, satanás, também é lançado nesse 

mesmo lago, que se trata do inferno. Quanto às figuras da besta e do falso profeta, não faremos uma 

exegese específica, pois se trata do tema central do capítulo anterior do Apocalipse. O que importa, 

é que são os inimigos da fé, aqueles que conduziam o povo ao erro, aqueles que, juntos com o 
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Dragão, perseguiam e atacavam a fé, e que agora já se encontram nas profundezas do inferno (Cf. 

13, 11-17). 

 Deus destruiu Satanás e constitui o seu Reino eterno. Uma nota importante desse versículo 

é que eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos (aivw/naj tw/n aivwnwn). 

Portanto, sem nenhuma pausa reconfortante, sem nenhum alívio nos tormentos, e eternamente, 

pelos séculos dos séculos.36 Os tormentos a que foram submetidos nunca mais terão fim. Esse é o 

castigo que mereceram pelas maldades que praticaram, e esse é o castigo que merecem todos 

aqueles que obstinadamente negam a Deus e procuram fazer sempre o mal. Pois essa é a maior 

desgraça: comparecer sem arrependimento diante da face d’Aquele que perdoa. 

11E vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, do qual da face fugiram a 

terra e o céu e não foram achados.  

 João tem agora a sua terceira visão desse capítulo. Agora não vê mais tronos com 

quantidades indefinidas, como na visão anterior, mas vê um só Grande Trono (megan leukon). A 

grandeza desse Trono indica a dignidade de quem nele se assenta. São João começa agora narrar 

brevemente o juízo do mundo, que deveria mesmo acontecer antes da segunda ressurreição. O juiz 

é o próprio Deus, Jesus Cristo é o Juiz do mundo, como podemos observar em várias passagens do 

Novo Testamento: “Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos; então dará 

a cada um segundo suas obras” (Mt 16,27); “Portanto tem determinado um dia em que com justiça 

há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-

o dentre os mortos.” (At 17, 31); “Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para 

que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal.” (2Cor 5,10). É 

o Pai quem dá a autoridade para Cristo Julgar o mundo.37 

No entanto, a expressão “aquele que nele se assentava” (kai ton kaqhmenon evpV 

auvton), é usada por São João para se referir ao Pai (Cf. Ap 4,10; 5,1; 7,15). Por isso muitos 

exegetas discutem sobre quem é esse que está sentado no trono para julgar, pois também vemos em 

muitas passagens que o poder de julgar foi dado ao Filho, como já vimos. (Cf. Jo 5,22; At 10,42; 

Rm 2,16; 1Pd 4,5).38 

 João descreve a cor branca do trono que vê. O branco é sempre símbolo da santidade, da 

vitória, de pureza. “Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, 

tribo, povo e língua: conservavam-se de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas 

e palmas na mão.” E mais à frente continua: “Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem 
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são e de onde vêm?... Esses são os sobreviventes da grande tribulação; lavaram e alvejaram suas 

vestes no sangue do Cordeiro” (Ap 7,9-14). 

 Sobre o desaparecimento do céu e da terra, Santo Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, 

comenta: 

“Vi al que se sienta en el trono, a cuya vista desapareció el cielo y la tierra.” Pero 

después, una vez efectuado el juicio, deja de existir este cielo y esta tierra, y entonces 

comenzará a existir um cielo nuevo y uma tierra nueva. Este mundo no passará por 

aniquilación, sino por mutación. Por eso escribe el Apostól: “La figura de este mundo 

pasa. Yo deseo, por ello, que viváis sin preocupaciones ni inquietudes”. Pasa, por tanto, 

la figura del mundo, no su naturaleza.39 

12E vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram 

abertos. E, também, outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram julgados a partir 

das coisas escritas nos livros conforme as obras deles.  

 Ainda nessa terceira visão desse capítulo 20, São João vê agora os que serão julgados. Esse 

juízo é o juízo final, por isso, os mortos agora retomaram seus corpos, e estão de pé diante do Justo 

juiz. O fato de São João citar expressamente que os mortos são grandes e pequenos (touj 

megalouj kai touj mikrouj) pode querer significar que diante de Deus não importará mais a 

condição de cada um, se foi rico ou pobre, poderoso ou miserável, se era sábio ou ignorante... As 

condições sociais e políticas não serão levadas em conta no dia do juízo, todos serão julgados 

igualmente, sem distinção. Por exemplo, o simples fato de ser pobre não faz com que a pessoa 

escape do juízo e seja considerada justa, e muito menos o simples fato de ser rico faz com que a 

pessoa já seja considerada iníqua. 

 Abrem-se os livros. Vemos claramente a distinção entre duas classes de livros40: 1ª O grupo 

dos livros que contém as nossas obras aqui na terra. Todas as nossas ações estão contidas nesses 

livros, sejam elas boas ou más. E é em base à elas que seremos julgados, e assim condenados ou 

absolvidos (Cf. Ml 3,16; Dn 710; Is 65,6; Sl 139,16). Assim podemos concluir que esse tribunal é 

justíssimo, olha todas as ações do homem e assim, a partir delas, dá a sentença. 

A 2ª classe de livro é formada não pelos livros de nossas ações, mas por um só livro: o Livro 

de Vida (o evstin th/j zwh/j). Este é o livro que contém os nomes daqueles que foram considerados 

dignos; daqueles que viveram eternamente junto a Deus. “O vencedor será assim vestido de 

vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida; pelo contrário, 

confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos” (Ap 3:5). Essa expressão “livro 

da vida” é típica do livro do Apocalipse, e aparece também uma vez na carta aos Filipenses (Cf. 
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4,3; Ap 13,8. 17,8. 20,15. 21,27. 22,19). Quem tem o nome escrito nesse livro não serão 

condenados. 

“Os livros abertos” não são os livros de uma predestinação cega, já que todos os mortos 

são julgados por suas obras e são responsáveis por tudo o que fizeram ou deixaram de 

fazer. Nada como se desculpar incriminando os circunstantes, a má sorte, os astros, a 

maldade do outro, a corrupção da sociedade. Os atos exprimem exatamente cada vida, 

destinada a se expandir em frutos. Os tesouros das almas só são verdadeiros quando 

capitalizados em “operações” concretas de amor. Um outro critério intervém 

soberanamente. O “livro da vida”, já mencionado algumas vezes, ilustra a misericórdia 

divina que triunfa do julgamento, a graça do perdão que fez frutificar uma vida estéril.41 

Portanto, o versículo conclui que o julgamento foi realizado conforme a conduta de cada 

um, segundo as coisas que estavam escritas no livro. Não somente pela fé, mas cada um segundo 

suas obras. 

13O mar devolveu os mortos que nele se encontravam. A morte e o Hades entregaram, 

também, os mortos que nele estavam, e foram julgados cada um segundo sua conduta.  

 Esse versículo é um desdobramento dos dois versículos anteriores. Onde se inicia o 

julgamento e os mortos são julgados. Vemos mais uma vez a universalidade desse juízo, expressada 

aqui por São João com essas expressões de que o mar, a Morte e o Hades, entregam seus mortos 

para também serem julgados. 

O mar (qalassa), aparece mais de 20 vezes no livro do Apocalipse. Muitas vezes, na 

Sagrada Escritura, o mar é interpretado como uma expressão de um lugar tenebroso, morada de 

criaturas monstruosas (Cf. Sl 74,13) e algumas vezes possui o mesmo sentido de abismo, como que 

um grande abismo coberto com água. 

 E novamente é repetida a frase que “cada um será julgado de acordo com a sua conduta”, 

ou seja, não se pode afirmar uma salvação somente baseada na fé, sem as obras. Como se vê no 

versículo anterior, todas as obras estão anotadas e em base delas será o julgamento de cada um. 

Pode ser proposital essa ênfase de São João nesse tema, querendo estimular-nos à prática das boas 

obras, para também nossos nomes possam estar inscritos, no dia do Juízo, no Livro da Vida. 

14A morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.  

 Muitos interpretam a Morte e o Hades como espíritos maus. Como se fossem os demônios, 

que são considerados culpados no juízo. Agora chega o momento do castigo. Eles serão lançados 

no lago de fogo, que é narrado já anteriormente no versículo 10. 

 Como diz São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, o último inimigo do homem a ser 

derrotado é a morte (Cf. 1 Cor 15,26), assim, era necessário que no dia do juízo a morte fosse 
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aniquilada. A morte entra no mundo através do pecado (Cf. Rm 5,12), logo pode-se concluir que 

uma vez que o pecado não mais existirá, nem a possibilidade de cometê-lo, também a morte não 

pode existir.42 No paraíso não haverá, portanto, mais a morte (Cf. Ap 21,4). Por outro lado, onde 

continua a existir o pecado e o ódio, aí também existe a morte, por isso foi lançada no lago de fogo, 

que é o inferno, onde reina o ódio e a maldade, e de lá não sairá jamais. 

 Fala-se então da segunda morte (qanatoj o` deuteroj), que é a morte eterna, o 

padecimento das penas eternas no inferno. Sobre a primeira morte, a separação do corpo e da alma, 

pode-se dizer que para os justos, aqueles que praticaram o bem e morreram na Graça de Deus, é 

uma morte boa; mas para os maus, é uma grande desgraça, pois já não há mais como se 

arrependerem de suas ações. Já essa segunda morte, como não pertence mais aos justos, não possui 

esse “lado bom”, muito pelo contrário, é a maior desgraça que pode acontecer. Os que passarem 

pela segunda morte serão no lago de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes43 (Cf. Mt 13,42. 22, 

13. 25, 30; Lc 13, 28). 

15E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. 

 Pela terceira vez, em dois versículos, é mencionado o lago de fogo, onde os condenados são 

lançados. Não se deve olhar isso com uma interpretação pessimista, mas, ao contrário, deve-se ver 

tudo isso com grande esperança: a esperança de estar junto com Deus um dia. Sabemos em quem 

colocamos nossa confiança. Nós não sofreremos a segunda morte, está é a nossa fé e se a colocamos 

verdadeiramente em prática, Deus não tardará em cumprir suas promessas. Sua maior promessa é, 

portanto, a nossa Bem-aventurança eterna (Cf. 1 Jo 2,25), onde não haverá mais nem dor e nem 

sofrimento. Por outro lado, definitivamente, quem não possui o nome escrito no livro da vida será 

lançado aos tormentos eternos do inferno. 

E assim já inicia-se o próximo capítulo, mostrando as belezas da Jerusalém Celeste, da 

Cidade Santa, que são reservadas aos justos, ou seja, aos que possuíam os nomes inscritos no livro 

da vida e não experimentaram a segunda morte. 
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CONCLUSÃO 

 Após percorrer o caminho da exegese bíblica do Capítulo XX do livro do Apocalipse, com 

certeza novos horizontes se abrem diante de cada leitor. Novas formas de interpretar a Sagrada 

Escritura, sempre fiel ao texto, porém sem apegar-se a “literalidade”, e assim pode-se sempre beber 

nesse fonte inesgotável que é a Palavra de Deus, deixando-se sempre conduzir pelo Espírito. 

 Como foi observado, a interpretação somente literal pode levar a erros muito graves, como 

foi o caso em relação ao Milenarismo, adotado por diversos teólogos e exegetas, que viam apenas 

nas letras o sentido da interpretação. No entanto o Reino com Cristo na Terra não é um Reino futuro, 

mas já é agora! 

 E, como foi observado, cada um deve fazer de tudo para inscrever seu nome no livro da vida 

e assim verdadeiramente Reinar com Cristo, não por mil anos ou por qualquer outro período 

determinado, mas sim eternamente! Ele julgará cada um segundo suas obras e assim, uns serão 

considerados bem-aventurados, outros, porém, malditos. 

 Ao meditar, portanto sobre esse texto do Apocalipse, que cada um possa meditar também 

acerca da própria vida, levando em consideração que a Palavra de Deus é viva e se dirige a cada 

pessoa em particular. Deve-se desejar ardentemente a ressurreição dos justos, o Reino eterno junto 

de Deus. O que se deve temer é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, a eterna separação de 

Deus, as penas eternas no lago de fogo, no inferno. Assim, desejando o que é bom e temendo o que 

é mal, cada um fará as boas obras que o inscreverão no livro da vida. 

 Por fim, que se faça uma prece por todas as pessoas que não conhecem a Palavra de Deus 

ou que a ignoram conscientemente, para que reconheçam que Jesus é o Caminho, a Verdade e a 

Vida, e que só vamos até Ele através da fiel observância de sua Palavra. 
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